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SADIE

S hišo nekaj ni prav. Nekaj me bega in vznemirja na njej, 
čeprav ne vem, kaj točno je tisto, zaradi česar se počutim 
tako. Navzven je prav idilična. Ima sivo fasado, prostorno 
pokrito verando, speljano po vsej širini hiše, in v ravnih vrstah 
nameščena okna. Škatlasta je in velika kot vse četverokotne 
kmečke hiše, simetrična na način, ki se mi zdi prijeten na oko. 
Očarljiva je tudi ulica, morda zato, ker je strma in polna dreves. 
Vsak dom je prav tako ljubek in dobro vzdrževan kot naslednji. 

Navzven ji nič ne manjka. Ampak zdaj že vem, da stvari niso 
vedno take, kot se zdijo na prvi pogled. Svoje najbrž naredi tudi 
dan, ki je prav tako siv kot hiša. Če bi sijalo sonce, bi bili moji 
občutki morda drugačni.

»Tista tam,« rečem Willu, ko pokažem nanjo, ker je identična 
tisti na sliki, ki jo je Willu dal izvršitelj oporoke. Prejšnji teden 
je letel v Portland, da bi poskrbel za vse papirje. Nato je priletel 
nazaj, da bi se lahko skupaj pripeljali sem. Hiše takrat ni imel 
časa pogledati. 

Will na ulici počasi ustavi avto. Na sedežih se hkrati nagneva 
naprej in si jo ogledujeva, fanta na zadnjih sedežih pa prav tako. 
Sprva nihče ne govori, vsaj dokler Tate ne blekne, da je hiša 
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gromozanska – jezik se mu ob tako dolgi besedi zapleta, kar je 
pri sedemletnikih običajno – in se Will zasmeje, presrečen, da je 
poleg njega še nekdo, ki v naši selitvi v Maine vidi tudi kakšno 
prednost. 

Hiša v resnici ni gromozanska, toda v primerjavi s tristo 
kvadratnih metrov velikem stanovanju je, še zlasti če ima lastno 
dvorišče. Tate do zdaj še ni imel svojega dvorišča.

Will nežno stopi na plin in zapelje na dovoz. Ko parkira, 
zlezemo ven – nekateri hitreje kot drugi, čeprav sta najhitrejša 
psa – in si pretegnemo noge, hvaležni, če drugega ne, da je 
dolga vožnja za nami. Zrak je drugačen od tistega, ki sem ga 
vajena, prežet je z vonjem po vlažni prsti, slanem oceanu in 
gozdnimi površinami. Prav nič ne diši tako kot doma. Ulica 
je tiha na način, ki mi ni preveč všeč. Tišina je grozljiva in 
vznemirjajoča in nemudoma se spomnim trditve, da je varnost 
pogojena s številčnostjo. Da je v množicah manj verjetno, da 
se zgodi kaj slabega. Pogosto imamo napačne predstave o tem, 
da je življenje na podeželju boljše in varnejše kot v urbanih 
središčih, čeprav to ne drži povsem, zlasti ob upoštevanju, da 
so mestna središča nesorazmerno poseljena in da zdravstveni 
sistem v ruralnih predelih ni dobro razvit. 

Gledam, kako Will hodi proti stopnicam verande, medtem 
ko psa tečeta ob njem in ga prehitita. V nasprotju z mano nima 
nobenih pomislekov. Hodi kot pav, ves neučakan, da pride 
noter in si ogleda stvari. Malce se mi povesi nos, ker nisem šla 
za njim. 

Na dnu stopnic počaka, ker se šele takrat zave, da nisem za 
njim. Obrne se proti meni, ki še vedno stojim pri avtu, in vpraša: 
»Je vse v redu?« Ne odgovorim mu, ker nisem prepričana, ali je. 

Tate švigne za Willom, medtem ko štirinajstletni Otto 



- 9 -

Druga gospa

omahuje in okleva tako kot jaz. Že od nekdaj sva si zelo 
podobna.

»Sadie,« reče Will in vprašanje tokrat postavi drugače, rekoč: 
»Prideš?« Pove mi, da je zunaj mrzlo, česar doslej sploh nisem 
opazila, najbrž zaradi zatopljenosti v druge stvari, kot na primer 
v drevesa okoli hiše, ki so tako visoka, da zastirajo svetlobo. In 
kako nevarno spolzka je najbrž strma ulica, kadar sneži. Moški 
na vrhu hriba se vzravna; stoji na svoji trati z grabljami v rokah. 
Nehal je grabiti in mislim, da me opazuje. V pozdrav dvignem 
roko, kot se za soseda spodobi. Ne pomaha nazaj. Obrne se 
proč in spet začne grabiti. Moj pogled gre nazaj do Willa, ki pa 
za moškega ne reče nič. Zagotovo ga je videl tako dobro kot jaz. 

»Pridi,« namesto tega reče Will. Obrne se in se s Tatom ob 
sebi povzpne po stopnicah. »Pojdimo noter,« se odloči. Pri 
vhodnih vratih Will seže v žep in izvleče hišne ključe. Najprej 
potrka, vendar ne čaka, da bi ga kdo spustil naprej. Ko Will 
odklene vrata in jih odpre, se Otto premakne od mene in me 
pusti zadaj. Naposled odidem tudi jaz, a samo zato, ker zunaj 
nočem biti sama. 

Odkrijemo, da je hiša stara, o čemer pričajo tudi stvari, kot 
so mahagonijev opaž, težke zavese, s pločevino obdani stropi, 
stene v rjavi in gozdno zeleni barvi. Smrdi po plesni. Temno je 
in turobno.

Nagneteni stojimo na vhodu in ocenjujemo dom, njegov 
tradicionalni tloris z zaprtimi sobami. Pohištvo je uradno in 
neprivlačno.

Moja pozornost obstane na izklesanih nogah mize v jedilnici. 
Na obledelem svečniku, ki stoji na njej. Na porumenelih 
blazinah na stolih. Senco na vrhu stopnic le komajda opazim. 
Če s kotičkom očesa ne bi ujela komaj opaznega premikanja, 
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je morda sploh ne bi videla. Pa vendar stoji tam, zamorjena 

postava, oblečena v črno – črne kavbojke, črna majica, bosa 

stopala. Črni so tudi njeni lasje in nekaj dolgih pramen ji pada 

poševno čez obraz. Njene oči so na debelo obrobljene s črnim 

črtalom. Črno je vse, razen belih črk na njeni majici, ki tvorijo 

besedi Hočem umreti. Njena nosna pregrada je prebodena. 

Njena koža je v nasprotju z vsem ostalim bela, bledikasta; 

spominja na duha. Suha je.

Zagleda jo tudi Tate. Ob tem se od Willa prestavi k meni. 

Skrije se za mano in zakoplje svoj obraz v mojo zadnjo plat. Tate 

se ne prestraši tako zlahka. Jaz tudi ne, pa vendar se še predobro 

zavedam, da so se mi dlake na zatilju postavile pokonci.

»Pozdravljena,« rečem s tihim glasom.

Zdaj jo vidi tudi Will. Njegove oči se obrnejo k njej; izreče 

njeno ime. Začne se vzpenjati po stopnicah, ki škripljejo pod 

njegovimi nogami, nasprotujejo našemu prihodu. »Imogen,« 

reče z odprtimi rokami, ker najbrž pričakuje, da se bo privila 

vanje in dovolila, da jo bo objel. Ampak tega ne naredi, ker 

je stara šestnajst let in ker pred njo stoji moški, ki ga komajda 

pozna. Tega ji ne morem zameriti. Pa vendar si nisem 

predstavljala, da je dekle tako mrko in otožno, ko sva izvedela, 

da sva dobila skrbništvo zanjo. 

Njen glas je strupen in tih, ko spregovori – glasu sploh ne 

dvigne. Ni ji treba. Ta zamolkli ton je precej bolj strah vzbujajoč, 

kot če bi zakričala. »Spizdi stran od mene,« reče lahkotno.

Srepo gleda navzdol po stopniščni ograji. Moje roke se 

nehote prestavijo na hrbet in do Tatovih ušes. Will se ustavi, 

kjer je. Roke spusti ob telo. Videl jo je že prej, ravno prejšnji 

teden pravzaprav, ko je prišel sem in se sestal z izvršiteljem 
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oporoke. Takrat je podpisal papirje in prevzel odgovornost 

zanjo, čeprav je bilo dogovorjeno, da bo do našega prihoda 

živela pri prijateljici. 

Dekle z jeznim glasom vpraša: »Zakaj ste sploh prišli?«

Will ji skuša pojasniti – odgovor je preprost, kajti če je ne 

bi vzeli mi, bi jo do osemnajstega leta najbrž dali v posvojitev, 

razen če bi ji odobrili samostojnost, kar pa se je pri njenih letih 

zdelo malo verjetno – ampak Imogen noče slišati odgovora. 

Obrne se proč in izgine v eno izmed sob v prvem nadstropju, 

kjer slišimo, kako jezno meče stvari naokrog. Will se premakne, 

da bi odšel za njo, vendar rečem: »Daj ji malo časa,« in on me 

uboga.

To dekle prav nič ni podobno deklici, ki nam jo je Will 

pokazal na fotogra�ji, tisti veseli pegasti rjavolaski, stari 

približno šest let. To dekle je drugačno, spremenjeno. Leta ji 

niso prizanesla. Dobili smo jo skupaj s hišo kot druge stvari, ki 

so nam bile zapuščene v oporoki; punca je del hiše in dediščine, 

katere premoženje leži na banki. Stara je šestnajst, skoraj dovolj, 

da gre na svoje – sporno dejstvo, ki sem ga skušala izpodbijati, 

kajti zagotovo je imela kakšno prijateljico ali znanca, ki bi jo 

do osemnajstega leta lahko vzel k sebi – toda Will se ni strinjal. 

Po Aliceini smrti je imela samo še nas, bili smo njena edina 

družina. Ob sebi mora imeti družino, mi je Will rekel takrat, 

sicer pred komaj nekaj dnevi, čeprav se zdi, da je od tega minila 

že cela večnost. Družino, ki bo ljubeče skrbela zanjo. Čisto sama 

je, Sadie. Takrat se je v meni prebudil materinski nagon in 

pomislila sem na tega osirotelega otroka, ki je ostal čisto sam na 

svetu, brez kogar koli razen nas. 

Prihodu v ta kraj sem se upirala na vse kriplje. Prepirala sem 
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se, da bi ona morala priti k nam. Ampak v obzir je bilo treba 
vzeti tudi druge stvari in tako smo se preselili navkljub mojim 
zadržkom. 

Zdaj se sprašujem – in to ne prvič v tem tednu – kakšne 
katastrofalne posledice bo ta sprememba pustila na naši družini. 
Zagotovo ne more pomeniti svežega začetka, v katerega tako 
močno verjame Will. 


