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Lekarna

Henry Kitteridge je imel dolga leta v sosednjem mestu 
lekarno. Vsako jutro se je odpeljal tja, v snegu in dežju, v 
žgočem poletnem soncu, ko so tik ob odcepu na širšo cesto, 
ki ga je vodila do lekarne, zacvetele divje maline. Še zdaj, ko je 
že upokojen, se vsako jutro zbudi zgodaj in spominja se, kako 
so mu bila včasih jutra najljubša. Ko mu je ušesa napolnjevalo 
zamolklo drdranje gum, ko se je skozi jutranjo meglo prebijala 
svetloba in je za hip na svoji desni uzrl zaliv, ki so ga kmalu 
zakrili visoki in tanki borovci, se mu je zdelo, da je svet njegova 
skrivnost. Skoraj vedno se je vozil z odprtim oknom in užival 
v vonju borovcev in v težkem slanem zraku. Pozimi pa se je 
predajal vonju po hladu.

Lekarna je gostovala v manjši dvonadstropni zgradbi, ki si je 
delila zid z železnino in manjšo špecerijo. Henry je vsako jutro 
parkiral zadaj, pri velikih kovinskih zabojnikih, in v lekarno 
vstopil skozi zadnja vrata. Najprej je prižgal vse luči in vključil 
termostat, poleti pa ventilatorje. Odprl je sef, v blagajno 
dal menjalni denar, odklenil vhodna vrata, si umil roke in si 
nadel belo haljo. Obred ga je navdajal z zadovoljstvom, kot da 
je stara lekarna – s policami, polnimi zobne paste, vitaminov, 
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kozmetičnih izdelkov, lasnih okraskov, šivank in voščilnic ter 
celo rdečih gumijastih termoforjev in črpalk za klistir – stara 
in zanesljiva prijateljica. Ko se je sprehajal med stenami svojega 
zavetja, je pozabil na vse neprijetnosti doma, na hladno posteljo, 
ko je žena sredi noči raje tavala po hiši. Tam za pultom, obdan s 
predali in vrstami tablet, je bil presrečen, ko je telefon zazvonil. 
Presrečen, ko je gospa Merriman prišla po tablete za povišan 
krvni tlak ali stari Cli� Mott po naprstec za srce. Presrečen, 
ko je za Rachel Jones, katere mož jo je takoj po rojstvu sina 
popihal, pripravil valium. Henry je bil rojen poslušalec in vsak 
teden je ničkolikokrat rekel: Ojoj, žal mi je, da to slišim, ali pa: 
Res? Kdo bi si mislil?

A v sebi je bíl boj. V otroštvu je bil dvakrat priča živčnemu 
zlomu matere, ki je vreščavo skrbela zanj, in to je na njem in 
v njem pustilo posledice. Zato je v redkih trenutkih, ko se je 
kakšna stranka razburjala zaradi cene ali dvomljive kakovosti 
povojev ali obkladkov, nezadovoljstvo poskusil karseda hitro in 
mirno odpraviti. Dolga leta je pri njem delala gospa Granger; 
njen mož je bil lovec na jastoge in zdelo se je, da Grangerjeva s 
sabo nosi hladen piš odprtega morja – pedantnim strankam ni 
bila pripravljena tako hitro popustiti. Ko je pripravljal pakete 
z zdravili, je bil z enim ušesom vedno pri prodajnem pultu; 
pazil je, da gospa Granger pritožb strank ne bi preveč zlahka 
utišala. Enako pazljiv je moral biti doma: njegova žena Olive je 
sina Christopherja vse prepogosto karala bodisi zaradi domače 
naloge bodisi zaradi hišnih opravil. Vedno in povsod je želel 
ugoditi vsem, zato je bil ves čas na preži. Ko je v glasu gospe 
Granger zaslutil ostrino, se je pojavil iz ozadja in se s stranko 
raje pogovoril sam. Drugače pa je Grangerjeva delo opravljala 
dobro. Cenil je, da ni bila klepetave sorte. Bila je nadvse vestna 
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in le redko odsotna zaradi bolezni. Ko je umrla v spanju, je bil 
pretresen. Počutil se je odgovornega, kot da je pri dolgoletni 
sodelavki spregledal morebitne simptome. Simptome, ki bi jih 
on, ki se poklicno ukvarja s tabletami, sirupi in injekcijskimi 
iglami, morda lahko ublažil.

Mišja je bila beseda, s katero je žena opisala novo dekle. 
»Spominja me na miš.«

Denise �ibodeau je imela okrogla lica in majhne oči, ki so 
kukale skozi očala z rjavimi okvirji. »A prijazna miš,« je Henry 
odvrnil. »Srčkana miš.«

»Če ne stojiš zravnano, nisi srčkan. Ne moreš biti,« je odvrnila 
Olive. Denise, ki je imela ozka ramena, se je res grbančila, kot 
da se za nekaj opravičuje. Imela je dvaindvajset let in je ravno 
končala študij na državni univerzi Vermont. Poročena je bila s 
Henryjem �ibodeaujem, in ko ga je Henry Kitteridge spoznal, 
ga je prevzela mladeničeva samozavest. Bil je živahen in krepak, 
s svetlim pogledom, ki je sicer običajnemu obrazu dajal neki 
sijaj. Kot vodovodar je delal v stričevem podjetju. Z Denise sta 
bila poročena eno leto.

Ko je ženi predlagal, da bi ju povabila na večerjo, se je Olive 
odzvala z: »Nisem ravno navdušena.« Henry ni vztrajal. V 
tistem obdobju je sin – ki še ni kazal telesnih znakov pubertete 
– nenadoma postal neverjetno mrk in čemeren, njegova večna 
slaba volja, tako se je zdelo, je zastrupljala domače ozračje. Olive 
se je zdela enako spremenjena in spremenljiva kot Christopher. 
Mati in sin sta se pogosto zapletala v hitre in besne prepire, ki 
pa so se hkrati zdeli kot odeja neme intimnosti. Henry se je 
počutil povsem neveden in hkrati izključen.

A stoječ na majhnem parkirišču za lekarno, bilo je 
poznopoletno popoldne, med pogovorom z Denise in Henryjem 
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�ibodeaujem, ko se je sonce že skrilo za krošnje jelk, je začutil 
neznansko hrepenenje. Užival je v družbi mladega para. Ko se 
je spominjal svojih študentskih dni pred mnogimi leti, sta vanj 
zrla s tolikšnim zanimanjem v očeh, da mu je preprosto ušlo z 
jezika: »Vesta kaj, z Olive vaju vabiva na večerjo.«

Odpeljal se je domov, mimo visokih borovcev, mimo zaliva 
v daljavi in mislil na �ibodeaujeva, ki se vozita v drugo smer, 
k svoji bivalni prikolici na obrobju mesta. Kar predstavljal si 
je prikolico, udobno in pospravljeno – kajti Denise je imela 
vestne navade – v kateri si bosta izmenjala novice dneva. Denise 
bo morda rekla, da je prijeten šef. In Henry bo na to odvrnil, da 
mu je soimenjak prirasel k srcu.

Zavil je na domači dovoz, ki je bil bolj kot dovoz le zaplata 
trave na vrhu vzpetine, in zagledal ženo na vrtu. »Pozdravljena, 
Olive,« je rekel in stopil do nje. Hotel jo je objeti, a obdajala 
jo je tema, za katero se je zdelo, da se je oprijema kot razvajen 
otrok. Sporočil ji je, da �ibodeaujeva prihajata na večerjo. 
»Tako je tudi prav,« je pristavil.

Olive si je obrisala pot nad zgornjo ustnico in se sklonila, da 
bi izpulila šop plevela. »Potem je to to, gospod predsednik,« je 
odvrnila. »Naroči kuharici, kaj naj pripravi.«

V petek zvečer je prispel v družbi mladega para. Mladi Henry 
se je rokoval z Olive. »Lepo imate tukaj,« je rekel. »Z razgledom 
na vodo. Gospod Kitteridge pravi, da sta hišo zgradila sama.«

»Prav zares.«
Christopher je sedel postrani, pubertetniško sključen, in 

se ni odzval na poizvedovanje Henryja �ibodeauja, ali se 
ukvarja s kakšnim športom. Henry Kitteridge je začutil brstenje 
nepričakovane jeze; sina bi najraje nahrulil, kajti njegove slabe 
manire so razkrile neko neprijetnost, ki je bila na domu družine 
Kitteridge res nepričakovana.
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»Če delaš v lekarni,« je Olive nagovorila Denise, potem ko 
je prednjo postavila krožnik pečenega �žola, »izveš skrivnosti 
vseh meščanov.« Nato ji je sedla nasproti in po mizi potisnila 
steklenico kečapa. »Zato moraš znati držati jezik za zobmi. A 
zdi se, da se tega že zavedaš.«

»Denise razume,« se je oglasil Henry Kitteridge.
Mlajši Henry je pritegnil: »Pa še kako. Ni ga človeka, ki bi bil 

bolj vreden zaupanja.«
»Verjamem,« se je strinjal starejši Henry in mlajšemu ponudil 

košarico z žemljicami. »In, prosim, reci mi kar Henry. To je 
eno meni najljubših imen,« je še dodal. Denise se je drobno 
zasmejala; všeč ji je bil, to mu je bilo jasno.

Christopher se je pomaknil na rob stola.
Starši Henryja �ibodeauja so živeli na kmetiji v notranjosti, 

zato sta se Henryja pogovarjala o žitih in �žolu in o tem, da 
koruza zaradi bornih padavin ni tako sladka kot prejšnja leta, 
ter tudi o najboljšem načinu gojenja belušev.

»Ah, za božjo voljo!« je Olive vzkipela, ko je Henry 
�ibodeau prevrnil steklenico kečapa, ki mu jo je podala, njena 
vsebina pa se je kot gosta kri razlezla po hrastovi mizi. Henry je 
hotel steklenico hitro pobrati, a se mu je izmuznila med prsti, 
kečap pa je pristal na njegovih členkih in beli srajci.

»Pusti,« je Olive zaukazala in vstala. »Kar pusti, Henry. Za 
božjo voljo.« In Henry �ibodeau se je, morda zaradi ostrine v 
glasu, ki je izgovoril njegovo ime, zdel presunjen.

»Šment, kakšen nered sem naredil,« je nemočno pripomnil.
Za sladico je vsak dobil modro skodelico, na sredi katere je 

plavala kepica vaniljevega sladoleda. »Vaniljev je moj najljubši,« 
je rekla Denise.

»Res?« je bila Olive kratka.
»Tudi moj,« je rekel Henry Kitteridge.
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Prišla je jesen. Jutra so bila temnejša in v lekarno je posijalo 
le še nekaj sončnih žarkov, preden se je sonce skrilo za okoliške 
stavbe. Notranjost lekarne so osvetljevale stropne luči. Henry 
je v ozadju polnil majhne plastenke in se oglašal na telefon, 
Denise pa je bila vedno v bližini blagajne. V času kosila je 
odvila sendvič, ki si ga je prinesla od doma, in ga pojedla zadaj 
v skladišču. Ko je končala, si je kosilo privoščil tudi Henry, 
in če v lekarni ni bilo nobene stranke, sta si privoščila kavo, 
kupljeno v bližnji špeceriji. Denise se je zdela po naravi tiho 
dekle, pa vendar je tu in tam postala gostobesedna. »Mama 
ima že dolgo multiplo sklerozo, zato sem se že zdavnaj naučila 
pomagati. Tri brate imam, in popolnoma so si različni. Se vam 
ne zdi to smešno?« Najstarejši brat, je povedala, ko je na polico 
postavila plastenko šampona, je bil očetov ljubljenček, dokler se 
ni poročil z dekletom, ki očetu ni bilo po godu. Pristavila je, da 
ima družino, v katero se je primožila, zelo rada. Pred Henryjem 
je imela fanta, protestanta po veri, njegovi starši pa do nje niso 
bili tako prijazni. »Ne bi se izšlo,« je rekla in si pramen las 
zataknila za uho.

»No, Henry je sijajen mladenič,« je Henry odvrnil.
Pokimala je in se nasmehnila, z očali na nosu je spominjala na 

trinajstletnico. Spet si je v mislih predstavljal njuno prikolico, v 
kateri sta se stiskala kot nikoli odrasla kužka. Ni vedel, zakaj, a 
ob tem je začutil nenavadno srečo. Kot da skozenj teče tekoče 
zlato.

Bila je enako učinkovita kot gospa Granger, le bolj sproščena. 
»Pod vitamini v drugi vrsti,« je rekla neki stranki. »Naj vam 
pokažem.« Enkrat je Henryju povedala, da včasih stranko pusti, 
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da tava po lekarni, preden ponudi pomoč. »Tako lahko človek 
najde nekaj, na kar morda sprva sploh ni pomislil. In prodaja 
se bo povečala.« Na stekleno polico s kozmetičnimi izdelki so 
padali žarki zimskega sonca; talna deska se je svetila v barvi 
medu.

Hvaležno je privzdignil obrvi. »Denise, srečo sem imel, ko si 
stopila skozi ta vrata.« S hrbtiščem dlani si je popravila očala in 
s krpo povlekla po kozarčkih z mazili.

Jerry McCarthy, ki je enkrat tedensko dostavljal zdravila 
iz Portlanda – po potrebi pa še pogosteje – je včasih v ozadju 
lekarne pojedel svoje kosilo. Star je bil osemnajst let, ravno je 
končal srednjo šolo; bil je velik, debel fant z gladkim obrazom, 
ki se je tako močno potil, da je imel majico premočeno na več 
mestih, včasih tudi na prsih, tako da je bilo videti, kot da mu 
uhaja mleko. Sede na zaboju s koleni skorajda pri ušesih je 
pojedel sendvič, iz katerega so mu majoneza, kosci jajc ali tune 
padali na majico.

Henry je večkrat opazil, da mu je Denise podala papirnato 
brisačko. »Tudi meni se to dogaja,« jo je enkrat slišal reči. »Če 
v sendviču niso le salame, sem povsod popackana.« Henryju se 
je to zdelo neverjetno. Dekle je bilo vendarle izjemno čisto in 
urejeno.

»Dober dan,« se je oglasila na telefonski klic. »Dobili ste vaško 
lekarno. Kako vam lahko pomagam?« Henryja je spominjala na 
dekletce, ki se igra, da je že odraslo.

V ponedeljek zjutraj, ko je bil zrak v lekarni ostro hladen, 
je trgovino odprl z besedami: »Kako si preživela konec tedna, 
Denise?« Olive v nedeljo ni hotela k maši in Henry je bil 
neznačilno oster do nje. »Ali res preveč pričakujem?« se je slišal 
reči, ko je v kuhinji stal v spodnjicah in si likal hlače. »Da bi me 
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žena pospremila k maši?« Če bi šel sam, bi bilo, kot da je vsem 
pokazal, kako nefunkcionalna družina so.

»Ja, prav gotovo pričakuješ preveč!« je Olive skorajda 
izpljunila in besu pustila prosto pot. »Sanja se ti ne, kako zelo 
sem utrujena. Cel dan poučujem, hodim na bedaste sestanke 
in poslušam našega kretenskega ravnatelja. Hodim po nakupih, 
kuham, likam, perem. Christopherju pomagam pri domačih 
nalogah. Ti pa …« Prste je ovila okoli naslonjala stola, temni 
lasje, še vedno razmršeni od spanja, so ji padali na oči. »Ti, 
največja gobezdava dobričina na svetu, pa od mene pričakuješ, 
da bom nedeljsko dopoldne preživela med hinavci!« Nenadoma 
se je počila na stol. »Veš kaj, dovolj imam tega,« je pristavila s 
presenetljivo mirnim glasom. »Dovolj.«

Henryja je zagrnila tema; bilo je, kot da se mu duša duši. 
Naslednje jutro je Olive povsem mimogrede omenila: »V 
Jimovem avtu je prejšnji teden smrdelo po kozlanju. Upam, da 
ga je očistil.« Jim O‘Casey je poučeval na isti šoli kot Olive in s 
Christopherjem sta se že leta z njim vozila v šolo.

»Upam, da res,« se je odzval Henry in s tem se je njun prepir 
zaključil.

»Čudovit konec tedna je bil,« je rekla Denise in ga s tistimi 
malimi očmi, skritimi za očali, gledala s toliko otroškega 
navdušenja, da se mu je srce razpolovilo. »Šla sva k Henryjevim, 
izkopavali smo krompir. Bila je že tema in Henry je prižgal 
žaromete na avtu, da smo videli kopati. Povem vam, najti 
krompir v tisti mrzli zemlji je bilo kot iskanje velikonočnih 
pirhov!«

Henry, ki je ravno odpiral pošiljko penicilina, je stopil k 
Denise. Lekarna je bila še prazna, radiator pri izložbenem oknu 
je sikal. »To pa je res lepo, Denise.«
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Pokimala je, se dotaknila police z vitamini. Obraz ji je 
spreletel komaj viden strah. »Zazeblo me je. Sedla sem v avto 
in opazovala Henryja med kopanjem krompirja. Takrat me je 
prešinilo: prelepo je, da bi bilo res.«

Henry se je vprašal, kaj se ji je zgodilo, da ni verjela v srečo; 
morda je bila kriva materina bolezen. Odvrnil je: »Uživaj, 
Denise. Pred tabo so še leta sreče.« Ko se je vrnil k škatlam 
penicilina, je pomislil, da je morda pač tako pri katoličanih: 
vera je vanje globoko vsadila občutek krivde glede vsega.

Leto, ki je sledilo – je bilo najsrečnejše v njegovem življenju. 
Tako se mu je večkrat zazdelo, čeprav se je zavedal, kako 
neumno je kaj podobnega trditi za katero koli leto v človekovem 
življenju. A v njegovem spominu je bilo tisto leto sladko, 
brez misli na začetek in konec. Ko se je v službo vozil najprej 
v temnih zimskih jutrih, pozneje v sramežljivi pomladanski 
jutranji svetlobi in na koncu v povsem razbohotenem poletju, 
so ga napolnjevale drobne radosti ob pričakovanju delovnega 
dne. Ko je na makadamsko parkirišče zapeljal Henry 
�ibodeau, je Henry Kitteridge za Denise že odpiral vrata in 
zaklical: »Pozdravljen, Henry!« �ibodeaujev Henry pa je v 
odgovor glavo potisnil skozi okno in mu s širokim nasmeškom 
na obrazu, ki je razkrival spodobnost in veselje, zaklical nazaj: 
»Pozdrav tudi tebi, Henry!« Včasih je šlo le za zamah z roko. 
»Henry.« In drugi Henry se je odzval. »Henry.« To jima je bilo 
v neznansko razvedrilo, Denise pa je kot žoga med dvema 
ognjema hitro švignila v lekarno.

Ko si je snela rokavice, so se njene dlani zdele tanke kot 
otrokove. A ko so se prsti dotaknili blagajne ali kupljeno blago 
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pospravljali v belo papirnato vrečo, so prevzele različne oblike 
milih dlani odrasle ženske. Dlani, ki so – tako je Henry sklepal 
– nežno božale moža, dlani, ki bodo nekoč tiho in potrpežljivo 
zamenjale otroško plenico. Pobožale vročično čelo, pod 
vzglavnik skrile darilce zobne miške.

Ko jo je opazoval med prebiranjem seznama zalog, ko si je 
že ničkolikič popravila očala, si je Henry mislil, da je Denise 
pravi obraz Amerike. V tistem času se je namreč začelo gibanje 
hipijev, Henry pa je z vse večjo zaskrbljenostjo v časopisu 
prebiral novice o marihuani in ‚svobodni ljubezni‘. En sam 
pogled na Denise je odpravil vse skrbi. »Na poti v pekel smo, 
kot Rimljani,« je Olive zmagoslavno razglasila. »Amerika 
je velik kos sira, ki gnije.« A Henry ni nehal verjeti, da bo 
prevladala zmernost. V lekarni je vsak dan delal z dekletom, ki 
je sanjarilo le o tem, da si bo nekoč z možem ustvarilo družino. 
»Ne zanimajo me pravice žensk,« mu je enkrat rekla. »Želim si 
imeti hišo, v kateri bom postiljala.« A če bi imel hčer (zelo bi je 
bil vesel!), bi ji vendarle previdno svetoval. Rekel bi ji: v redu, 
ti kar postiljaj, hkrati pa najdi način, da boš čim koristneje 
uporabila svojo pamet. A Denise ni bila njegova hči, zato ji je 
rekel, da je vloga gospodinje nekaj plemenitega – in se bežno 
zavedal svobode, ki je spremljala skrb za človeka, s katerim te 
niso povezovale krvne vezi.

Oboževal je njeno nedolžno iskrenost, čistost njenih sanj. 
A to seveda ni pomenilo, da je zaljubljen vanjo. Pravzaprav 
si je zaradi njene naravne zadržanosti Olive zaželel z novim 
valom poželenja. Ženina ostra mnenja, polne prsi, vihravo 
razpoloženje in nenaden, globok smeh so v njem prebudili 
dotlej neznano erotiko. In včasih, ko je sredi noči težko sopihal, 
ni mislil na Denise, ampak, kako nenavadno, na njenega 


