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Prvo poglavje

Nestrpno pogledujem na uro. Skoraj dve zjutraj je že in oči 

me pečejo od pomanjkanja spanca. Suresh v postelji poleg 

mene glasno smrči in hvaležna sem, da je uspavalna tableta, ki 

sem mu jo zdrobila v pijačo pred nekaj urami, dobro prijela. 

Pa sem kljub temu nadvse previdna, ko zdrsnem iz postelje. 

Previdno dvignem odejo in noge spustim na tla. Po prstih 

se odkradem na drugo stran sobe in s stola v kotu pograbim 

oblačila. Noč je svetla, mesečina lije skozi okno v sobo in vse je 

bolj svetlo, kot bi si želela, da bi bilo.

Za trenutek postojim s shalwar kameez svilenimi hlačami in 

tuniko v roki, in se ozrem na spečo gmoto, ki je že deset let moj 

mož. Srce mi razbija in v želodcu občutim slabost, toda zdaj 

vem, da to moram storiti. Naj se zgodi, kar se hoče, jaz moram 

od tod. To je zadnjikrat, da stojim v tej spalnici, v tej hiši, s tem 

moškim.

Brez šumov, kolikor je le mogoče tiho, se odpravim v 

kopalnico na koncu hodnika. Suresheva mati in oče spita na 
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zadnji strani hiše v največji sobi, ki gleda na vrt. Hvala bogu 

je Sabinina soba na drugi strani hodnika. V tišini noči je edini 

zvok, ki ga slišim, moje živčno dihanje. 

V kopalnici se preoblečem, slečem si spalno srajco in oblečem 

isti shalvar kameez, kot sem ga nosila včeraj. Spalno srajco lepo 

zložim. Ta gre z menoj. In zobna ščetka. Rada bi si osvežila usta, 

a si ne upam tvegati, da bi odprla pipo. Stene so tanke kot papir 

in zdaj ne smem storiti ničesar, kar bi utegnilo zbuditi ljudi v 

hiši. 

Obraz, ki zre vame iz ogledala, je suhljat in utrujen. Ženska 

je videti prestrašena. Prestrašena, toda odločena.

Tesno ob steni po prstih stopim do Sabinine sobe ter 

previdno pritisnem na kljuko. Otroška rožnata nočna lučka 

meče na majhen prostor topel sij in stopim naravnost k njeni 

postelji ter počepnem k njej. 

Svojo deklico pobožam po svilnatih laseh, ki so dolgi in 

temni kot moji. Sabinini lasje so se v spanju skuštrali, moji pa 

so lepo spleteni v dolgo in težko kito, ki mi visi po hrbtu.

»Sabina,« ji zašepetam v uho. »Sabina, ljubica.«

Deklica odpre oči in se zazre vame. Zaupanje, ki sije iz njenih 

oči, mi stisne srce. Tako dolgo sem bila slaba mama, toda tega 

je zdaj konec. 

»Mami te bo odpeljala dogodivščinam naproti,« zašepetam. 

»Vendar morava biti tihi kot miški. Boš lahko tiho kot mala 

miška?«

Z očmi, polnimi sna, prikima in pomagam ji vstati iz postelje. 
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Prste si prislonim na ustnice, vendar kretnja ni potrebna. Sabina 

ne govori. Nikoli. 

Hitro in po tihem jo preoblečem iz pižamice v njen shalwar 

kameez. Četudi je pomlad, so noči še vedno hladne, in ko si 

Sabina zaspano zavezuje vezalke na čevljih, iz njene omare 

vzamem plašček. Srce čutim v grlu, tako strah me je, da ne 

bi omara zaškripala. Toda k sreči je povsem tiha. Zelo sem se 

potrudila, da sem to sobico lepo opremila in uredila. Na postelji 

je čedno pregrinjalo, senčnik svetilke je videti kot balerinino 

krilce. Toda to ni dovolj, kajne? Pomembni so ljubezen, veselje, 

zaupanje, in to moj otrok pogreša.

Sabina je zdaj pokonci, plašček zapet in za trenutek jo 

posedem na posteljo. Pod posteljo je daleč spodaj v kotu skrita 

torba, ki sem jo pripravila prav za ta trenutek. Cele tedne je 

trajalo, da sem prišla do te točke. Mesece, pravzaprav. Tako 

imava torbo, ki sem jo poceni kupila na tržnici. Mala je, da sem 

jo lahko brez posebnih težav skrila, in v njej so oblačila za en 

dan. Po tem ne vem, kaj bova.

»Zdaj pa morava na pot,« rečem. Prst znova položim na 

ustnice. »Ne pozabi, čisto tiho.«

Sabinino toplo ročico vzamem v svojo roko in upam, da 

jo bo dotik pomiril tako kot mene. Po hodniku zelo počasi 

napredujeva, premikava se centimeter za centimetrom. Še 

vedno slišim, kako Suresh smrči, in to me malce pomiri.

Ne vem, kje je zaposlen moj mož in kaj dela, toda vem, da 

ne more početi kaj dobrega. Včasih pripelje domov moške in 
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se skupaj smejijo in popivajo do zgodnjih jutranjih ur. Včasih 

ga pa vso noč sploh ni domov. Nikoli ne vem, kaj bo, zato sem 

morala dolgo čakati na ta trenutek. Na idealni trenutek.

Ko se spuščava po stopnicah, jih štejem. Sedma stopnica 

škripa in bojim se, da bi zvok v gluhi tišini noči koga prebudil, 

zato sem še posebej pozorna. Sabina je za svoja leta zelo drobna, 

in čeprav sem tudi jaz drobna in majhna, jo prav z lahkoto 

dvignem. Njen obraz je resen, zaskrbljen. V mojih rokah trepeta 

in močno jo objemam k sebi.

Počasi napredujeva po hodniku in proti vhodnim vratom. 

Z obešalnika vzamem svoj plašč, si ga oblečem in si nato 

nadenem še ruto čez lase. Kaj bom, če se Suresh nenadoma 

pojavi na hodniku? Bom še dovolj pogumna, da bom zahtevala 

najino svobodo? Se bom pohlevno vrnila k njemu, četudi sem 

si obljubila, da se to ne bo nikoli več zgodilo? Če bi naju videl, 

bi v hipu vedel, da beživa. Beživa pred njim, pred njegovimi 

pestmi. Če bi me zdaj napadel, bi se mu sploh lahko uprla? 

Morda bi se preprosto odločil, da me mora enkrat in za vselej 

ubiti, da bo mir. Kar stresem se ob tej misli. Kaj bi se potem 

zgodilo z mojo ljubo Sabino?

Ozrem se na hčerkin nemirni obraz. Vem, da to preprosto 

moram storiti. Če ne zaradi sebe, pa zaradi nje. Postati moram 

njena vzornica. Postati moram najboljša mama, kar jih je, zato 

da bo moj otrok zrasel v močno, srečno in neodvisno žensko. 

Takšno, kakršna jaz nisem.

Ko s pogledom ošinem vrečo z najinimi stvarmi, se zavem, 
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da s seboj ne nesem čisto nič drugega kot tisto, kar sem pred 

mnogimi leti prinesla s seboj, ko sem prišla iz Šrilanke in 

prvikrat srečala svojega moža. Kako polna upanja sem bila! Seči 

moram zares globoko vase, da lahko znova obudim misel na 

tiste občutke. 

Počasi pritisnem na kljuko na vhodnih vratih. Vda se, saj 

sem jo prejšnji teden skrivaj naoljila, da ne bi zaškripala in naju 

izdala.

»Si pripravljena?« zašepetam Sabini.

Prikima in skupaj stopiva ven v temo.
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Drugo poglavje

S Sabino stojiva na ulici in še zadnjikrat se ozrem na hišo. 

Brezosebna zgradba je, identična kot vse druge okrog nje. 

Ničesar ni, kar bi iz te hiše naredilo dom. Nima imena, ni 

čednih rož pred hišo. Hladna je in prazna kot ljudje, ki živijo v 

njej.

Sabino primem za roko in odhitiva proč. »Hitro morava 

stopiti,« ji rečem. »Boš lahko?«

Molče prikima.

Običajno nikoli ne hodim po podhodih, še zlasti ne po temi, 

ker se tam zbirajo tolpe tatov in odvisnikov od droge. Toda zdaj 

mi že veliko let ni bilo dovoljeno hoditi ven, ko pade mrak, tako 

da se mi od nove svobode kar zvrti v glavi, poleg tega spravljam 

v nevarnost ne le sebe, temveč tudi hčerko. �e Redways je 

najhitrejša in najbolj ravna pot do avtobusne postaje, kamor 

želiva pobegniti, in ne želim tvegati, da bi se spotoma izgubila.

Živimo v Miltonu Keynesu, v tistem predelu, ki ni prav zelo 

privlačen. Naša hiša leži v osrčju manjšega mesta na posesti, 
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ki je videla že lepše čase. Zdaj sem hvaležna, da je tako, saj 

to pomeni, da nimava daleč. Morda kakšno uro hoda, in ko 

prideva na avtobusno postajo, plačava samo še vozovnici in sva 

rešeni. Železniška postaja je daleč na drugi strani mesta, in če 

bi hotela priti tja, bi morala poklicati taksi, kar pa je bilo veliko 

preveč tvegano. Preveč Sureshevih prijateljev je voznikov taksija 

in bi takoj izvedel za moj pobeg. Torej je bolje, da se zanesem 

sama nase. 

»Je vse v redu, ljubica?« vprašam Sabino. Ko govorim, se mi 

iz ust pokadi oblaček tople sape v hladnem nočnem zraku.

Otrok znova prikima in to je vse.

Vse bi dala, da bi jo slišala, kako se pritožuje. Ko bi le rekla, 

da hodiva prehitro, da je preveč mrzlo, ali ko bi vsaj vprašala, 

kam greva. Ko bi le.

Že mesece kradem možu iz denarnice drobiž. Kolikor le 

morem. Malo, tako da ne opazi. Enkrat pet funtov, drugič deset. 

Vse skupaj sem hranila v pločevinasti škatli v omari za obleke 

pod tistim kupom brisač, ki jih ne uporabljamo pogosto. Zdaj 

imam 800 funtov in odhajam. Denar je na dnu moje torbe, 

varno povezan z elastiko. V vsakem zvitku je po sto dragocenih 

funtov.

Hitro stopava po temnih ulicah. Ker je občinski svet odločil, 

da bodo varčevali, so ponoči električne svetilke ob cesti 

izključene in zato traja dlje, kot sem si mislila, poleg tega nisem 

povsem prepričana, ali sva še na pravi poti. Skreneva, nato po 

četrt ure ugotovim, da hodiva v čisto nasprotno smer, kot naj bi 
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šli, zato se obrneva in prehodiva zadnji del poti še enkrat. Nato 

pa, ko že začenjam obupavati in ko se nebo začenja svetliti, 

zagledam v daljavi pred nama avtobusno postajo. Nekje od 

daleč prihaja do naju hrumenje avtomobilov na obvoznici M1 

in zazdi se mi kot najlepša glasba. 

»Zdaj ni več daleč, Sabina,« zasopem. »Sva že skoraj tam.«

Zgradba je moderna, zgrajena pred nedavnim, luči ostro 

režejo v temo. Z roko v roki hitiva čez cesto kot dve zarotnici v 

praznini teme. Upam, da se Suresh še ni prebudil in ugotovil, 

da naju ni več. Molim, da mu ne bi padlo na pamet, da bi naju 

prišel iskat z avtomobilom. Ne zdaj, ko sva tako blizu in ko 

nama je skoraj že uspelo. Še močneje stisnem Sabinino ročico 

in pospešim korak.

Prvi avtobus v London ima odhod šele ob pol petih in 

oddahnem si, ker sva prišli pravočasno. S tresočimi rokami iz 

zvitka potegnem nekaj bankovcev in stopim k avtomatu, da bi 

kupila vozovnici. V režo potisnem sveže bankovce, ki sem jih 

ukradla možu. Ob tej uri je na postaji le malo ljudi. Moški v 

uniformi ima v rokah razpredelnico in me sumničavo pogleda, 

ko greva mimo. Odpraviva se do konca čakalnice in sedeva v 

kot, ki je najbolj oddaljen od moškega v uniformi, skrijeva se 

za veliko rastlino, ki moškemu zastira pogled na naju. Kavarna 

je čez noč zaprta, tako da je edino, kar lahko ponudim otroku, 

tetrapak sadnega soka, ki ga imam v torbi.

»Bi rada pila, Sabina?«
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Prikima in sežem po pomarančni sok ter ji namestim slamico.

Znova preverim, da so moji svitki denarja lepo varno 

spravljeni, in občutim lagodje ob tem, da nisem brez denarja. 

Nato vzamem v roke vozovnici in ju stisnem k sebi. Dve do 

Londona, do postaje Victoria. Eno odraslo, eno otroško. 

Enosmerni. 

Ko sediva na hladni leseni klopci, stisnem hčerko k sebi in 

preplavi me občutek olajšanja. Nisva še prosti, ne, toda mislim, 

da nama je uspelo.


