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Prvo poglavje

Škripanje gugalnika na novi leseni terasi, topla popoldanska 

sapa, ki je vela z morja, toplota, ki jo je oddajal speči dojenček 

na njegovih prsih, in vrvež mesta, ki ga je zdaj imenoval 

dom, so na Owna Lawryja delovali pomirjujoče. Vzdolž na 

novo prepleskane bele balustrade so stale cvetlične posode z 

rožnatimi, vijoličastimi in belimi vodenkami, ki jih je Laura 

vzgajala celo poletje.

V zadnjem letu je bil renoviran vsak kvadratni centimeter 

hotela Surf & Sand, zato je bilo sem in tja še vedno zaznati 

vonj po žagovini in sveži barvi. Na dan spomina so bila dela 

zaključena in hotel je spet odprl svoja vrata navdušenim gostom.

Pred skoraj enim letom, na Kolumbov dan, je Owen stal 

na tej isti terasi in opazoval, kako je zadnji trajekt zapustil 

pristanišče. Takrat je to občutil kot nekaj simboličnega. S 

tistim trajektom je odšlo njegovo staro življenje brezskrbnega, 

nevezanega pevca in pisca besedil, ki je iz sezone v sezono in 

leta v leto potoval s koncerta na koncert.
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A tistega dne je ostal. Zaradi Laure. Ostal je, ker si ni mogel 

več predstavljati niti enega dneva – hudiča, niti ene ure – brez 

nje. In tega ni nikoli obžaloval. Niti za sekundo. Njegov sin 

Holden, otrok, ki sta ga vzgajala skupaj, čeprav ga je spočel 

drug moški, ni bil zdaj nič manj njegov kot Laurin. V začetku 

poletja sta na njuno veliko presenečenje izvedela, da pričakujeta 

dvojčka. On, ki si ni nikoli dovolil, da bi ga omejevale 

obveznosti zakonskega življenja, je bil zdaj predan družinski 

človek, in medtem ko se je vse bolj bližal datum njune poroke, 

še nikoli ni bil srečnejši.

Le še ena stvar mu je stala na poti do skupne prihodnosti z 

Lauro, Holdnom in dvojčkoma, po kateri je tako zelo hrepenel 

– sodni postopek zoper njegovega očeta. Ob misli na to, da bo 

prvič po več kot desetih letih spet videl svojega očeta, mu je 

postalo slabo. Čutil je napetost in strah, kot da bi bil še vedno 

petletni fantič, ki ni mogel razumeti, kaj je naredil narobe, da je 

pri svojem očetu izzval jezo.

Čez nekaj dni bo moral z Lauro in njenim očetom ter nekaj 

prijatelji, ki bodo pričali, odpotovati v Virginijo na sojenje. 

Frank se je ponudil, da bo, medtem ko bosta z Lauro na sodišču, 

pazil Holdna. Owen bi najraje pustil Lauro doma, vendar je 

vztrajala, da želi biti ob njem. Ni prenesel misli, da bi sedela v 

sodni dvorani in poslušala o nočnih morah, ki jih je preživljal. 

Brutalne podrobnosti bi jo šokirale in prestrašile.

Vendar bi tudi sam ravnal enako. Vztrajal bi, da želi biti ob 

njej, tudi če ne bi hotela, da gre z njo.
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Ko so se odprla vrata, se je Owen ozrl čez ramo in zagledal 

svojo mamo.

»Spraševala sem se že, kje sta se zadržala,« je rekla Sarah 

Lawry, ko se je usedla na gugalnik poleg njiju. Do brade dolge 

blond lase si je zataknila za uho. »Ali spi?«

»Kot polh.«

»Lahko bi ga dal tudi v zibko,« je pripomnila in mu 

pomežiknila.

»Tako mi je veliko ljubše.« Holdnovi puhasti temni lasje so 

ga božali po bradi, tako nežno kot angelska krila.

»Tudi meni je bilo vedno.«

Owen jo je pogledal. »Se boš pogovorila s Charliejem, preden 

gremo?«

»Danes sem zmenjena z njim za večerjo.«

»Mu boš povedala, kam greva in zakaj?«

»Rada bi mu. Moram mu. Ampak … o tem je tako težko 

govoriti.«

»Zasluži si vedeti, mami. Že več mesecev ti je čudovit 

prijatelj.« Owen je usmeril pogled proti trajektu, ki je plul proti 

valobranu z novo skupino turistov na krovu. V tem času leta 

so trajekti prihajali in odhajali ves dan vse do poznega večera. 

»Poglej na to na ta način: v naslednjih tednih boš prekleto veliko 

govorila o tem. Zato je najbolje, da mu poveš vse naenkrat.«

»Ja, imaš prav in zvečer mu bom poskusila povedati. To je 

največ, kar lahko naredim.«

»Če želiš, mu lahko povem jaz.«
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»Zelo prijazno od tebe, ampak slišati mora od mene. To mu 

dolgujem.«

»Še vedno tuhtam, kako bi Lauro prepričal, naj ostane 

doma.«

»Mislim, da ti ne bo uspelo. Zelo je odločna.«

»Vem.«

Mama mu je položila dlan na roko. »Ljubi te, Owen. Želi ti 

biti v oporo. In to ji moraš dovoliti.«

»Vem. Kaj pa boš rekla ti, če ti bo Charlie povedal, da te 

ljubi, in ti bo želel biti v oporo?«

»To je drugače. Midva nisva zaročena in nimava otrok in on 

me ne ljubi. Ne tako, kot Laura ljubi tebe.«

»Če tako misliš, nisi pozorna na to, kako te gleda. Ljubezen 

je ljubezen, mami. Bodi pripravljena na to, da si bo želel iti s 

tabo.«

S kotičkom očesa je opazil, kako se je zdrznila ob misli na to, 

da bi šel Charlie z njo v Virginijo.

»Danes sem govoril z Johnom,« je rekel za svojega brata, ki 

je delal kot policist v Tennesseeju. »Ne bo mu uspelo priti niti 

naslednji teden niti na poroko. Dva na policijski postaji sta na 

bolniški in ne more dobiti dopusta. Rekel je, naj ti povem, da 

mu je žal.«

»Torej … ostaneva samo midva?«

Vseh šest Ownovih bratov in sester ga je v zadnjem tednu 

poklicalo in mu sporočilo, da ne morejo priti na obravnavo iz 

tega ali onega razloga. Morali so se odločiti med odhodom v 
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Virginijo na sojenje in poroko na otoku Gansett. In večina jih 

je izbrala drugo možnost, kar Owna ni presenetilo.

»Nič hudega. Bova že zmogla sama.« Edino, kar bo na koncu 

pomembno, bo to, da bo videl, kako bodo njegovega očeta 

zaradi zlorabe svoje žene in njunih otrok za dolgo vtaknili za 

rešetke. Prejšnje poletje je nasilje doseglo višek, ko je Sarah tako 

močno pretepel, da je zbežala na Gansett, da bi se spet postavila 

na noge. Nato je ostala na otoku in se izkazala za neprecenljivo 

pri pomoči Lauri pri vodenju hotela Sand & Surf in skrbi za 

Holdna.

»Ne vem, kako bi zmogla brez tebe, Owen. Ti in jaz … 

Skupaj sva prepotovala dolgo pot.«

»Ravno sem razmišljal, da z Lauro ne bi preživela tega 

zadnjega leta brez tvoje pomoči.«

S tem komentarjem ji je narisal nasmeh na usta. Še nikoli 

je ni videl tako srečne ali tako pomirjene s sabo in ni prenesel 

misli, da bi sojenje uničilo njun trdo prigarani mir. »Kljub 

vsemu, kar me je pripeljalo sem, je bilo to leto eno najboljših 

v mojem življenju. Če zdaj pogledam na vse z nekaj distance, 

ne morem verjeti, kako sem lahko živela tako, kot sem, in tako 

dolgo, kot sem.«

»Zdaj je tega konec. Še ena ovira pa boš svobodna.«

»Dve oviri. Tudi na ločitev še čakam. In tvoj oče se temu 

seveda izmika.«

»Seveda.«
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»Želim si, da bi lahko bila zraven, ko ga bo odvetnik obvestil, 

da mi bo moral vsak mesec plačati polovico svoje penzije.«

Owen je prasnil v smeh. »Vsak cent si več kot zaslužiš. Tako 

ali tako pa mu bo država kar nekaj časa plačevala kruh in vodo, 

zato penzije niti ne bo potreboval.«

»Kaj pa, če ga ne bodo obsodili?« je vprašala Sarah in 

zaskrbljeno nagubala obrvi.

»Bodo ga. Glede na vse dokaze, ki smo jih zbrali proti njemu, 

je nemogoče, da bi se izvlekel. David, Blaine in Slim bodo 

pričali o tem, v kakšnem stanju si bila, ko si lani oktobra prišla 

sem, in o tvojih poškodbah. To je dobljen primer.«

»Ampak nihče od njih pa ne more pričati, da je videl, kako 

me je tvoj oče pretepal.«

»Tukaj pa nastopim jaz. Pričal bom, da sem videl, kako te je 

večkrat pretepel. Spravili ga bomo za rešetke, mami. Ne skrbi.«

»Skrbi me samo to, kaj se bo zgodilo, če ga ne bomo. Potem 

me bo poiskal in bom v nevarnosti.«

»Ne bo se ti približal. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo na 

sojenju, bo zanj še vedno veljala prepoved približevanja.«

»Slabo mi je že samo, če pomislim, da ga bom spet videla. In 

vem, da tudi ti čutiš enako. Toliko časa je že minilo.«

»Ne dovolj, ampak naredil bom, kar bo treba, da zagotovim, 

da ne bo nikoli več položil roke nate ali kogar koli drugega.« 

Kljub njegovi močni želji, da bi obvladal svoja čustva, se mu je 

glas pri teh zadnjih besedah zatresel.

»Owen …«
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»Gledam ga.« Pogledal je Holdna, ki ga je ljubil bolj kot kar 

koli drugega na svetu, in mu šel z dlanjo čez hrbet. »Popolnoma 

mi zaupa. Zaupa mi tako zelo, da zaspi v mojem naročju, ker 

ve, da ne bom dovolil, da bi se mu kar koli zgodilo. Kako lahko 

nekdo zlorabi takšno zaupanje in prizadene otroka, ki je v vsem 

odvisen od njega? Kako lahko postane takšna pošast?«

»Ne vem,« je odgovorila Sarah in zavzdihnila. »Nikoli ne 

bom razumela, kako se to lahko zgodi. In nikoli ne boš vedel, 

kako zelo obžalujem, da si moral to prestajati v svojem otroštvu 

in se žrtvovati za vse nas.«

»Jaz ničesar ne obžalujem, ker me je vse, kar se je zgodilo, 

pripeljalo sem, kjer sem zdaj in kamor spadam – in prav tako 

tebe.«

Holden se je premaknil v njegovem naročju, vendar se ni 

zbudil.

»Odnesel ga bom gor.« Owen je vstal in si previdno položil 

otroka na ramo. »Pogovori se s Charliejem, mami. Zaupaj se 

mu. Ne bo ti žal.«

»Tudi če bo vztrajal, da gre z nama?«

»Še posebej v tem primeru.«

Sarah se mu je nasmehnila. »Na takšnega sina bi bila ponosna 

vsaka mama.«

»Za to se moram zahvaliti samo tebi. Moški, ki me je spočel, 

si ne more pripisovati zaslug.«

Sarah se je zasmejala, tako kot je tudi upal. »Ne, res ne.«

»Lepo se imej zvečer. Se vidiva.«



- 12 -

Marie Force

»Se vidiva.«

Owen je pustil svojo mamo na gugalniku na terasi in vstopil 

v hladno recepcijo, v kateri je delala mlada ženska, ki so jo 

zaposlili za čez poletje. Ko je šel mimo nje, se mu je nasmehnila.

Vzpel se je po stopnicah do apartmaja v tretjem nadstropju, 

v katerem je bival z Lauro in Holdnom. Preden bosta v začetku 

naslednjega leta na svet privekala dvojčka, bosta morala poiskati 

večje stanovanje, a za zdaj jim je hotelski apartma povsem 

zadoščal. Če je bil iskren, je moral priznati, da ga bo razžalostilo, 

ko se bo moral izseliti iz njega, saj sta ga z Lauro vzljubila in v 

njem so bili skupaj s Holdnom tako srečni. 

Vtaknil je ključ v ključavnico vrat in tiho vstopil v apartma, 

v katerem si je Laura privoščila popoldanski spanec. V prvem 

tromesečju nosečnosti je bila strašno utrujena. Tako kot pri 

Holdnu je imela težave z jutranjo slabostjo, ki se je vlekla skozi 

večino dneva. To je bil še en razlog, zakaj je Owen želel, da 

ostane doma, medtem ko bo on v Virginiji.

Holdna je odložil v zibelko in ga pokril s tanko odejo, ki jo je 

skvačkala njegova mama. Sarah je bila na malčka tako nora kot 

vsaka ponosna babica. Tako kot Ownu je bilo tudi njej vseeno, 

da je bil njegov biološki oče nekdo drug, in ni bilo stvari, ki je 

ne bi naredila zanj.

Preden je Holdna pustil samega, se je nagnil nad zibelko in ga 

poljubil na njegovo drobno glavico. Nato je zaprl vrata za sabo 

in odšel v spalnico, kjer je Laura na svoji strani postelje ležala 

zvita v klobčič, z lasmi, razprostrtimi po blazini. Premikal se je 
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počasi, da je ne bi zmotil, in se ulegel poleg nje ter se poskušal 

prisiliti, da bi se sprostil. Vendar je vedel, da se ne bo mogel 

povsem sprostiti, dokler ne bo imel za sabo sojenja njegovemu 

očetu, ki ga je bremenilo že skoraj leto dni.

Trudil se je, da ne bi razmišljal o najslabšem možnem 

scenariju – da bi njegovega očeta dejansko oprostili. A tudi če 

bi se to zgodilo, ga je njegova mama končno za vedno zapustila. 

S svojimi brati in sestrami so jo več let prosili, naj ga zapusti, 

vendar se je vsakič vrnila – do tega zadnjega incidenta, po 

katerem je končno končala svoj zakon. Njegovega očeta zdaj 

ni bilo več v njihovem življenju – oziroma ga vsaj v bližnji 

prihodnosti ne bo. 

Ne da bi odprla oči, je Laura iztegnila roko proti njemu in 

položila dlan na njegove prsi. »Kaj se ti plete po glavi?«

»Nič posebnega. Samo počivam ob najljubši deklici.«

Usta so se ji ukrivila v rahel nasmešek. »Zadnje čase mi 

primanjkuje smeha. Samo še bruham in spim.«

Ker je bila budna, jo je stisnil v objem, tako da je njena glava 

počivala na njegovih prsih. »Vzel te bom tudi takšno.«

»Ljubezen je res slepa.«

»Tako zelo te ljubim, Laura. Niti sanja se ti ne, kako zelo.«

Odprla je oči in ga pozorno pogledala. »Kaj je narobe?«

»Misliš, da je kaj narobe, ker sem ti povedal, kako zelo te 

ljubim?«

»Bolj način, kako si mi to povedal: kot da bi te skrbelo, da 

tega ne vem. Zato mi, prosim, povej, kaj je narobe.«
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Owen je vedel, da je verjetno nima smisla prepričevati, naj ne 

gre z njima, vendar je čutil, da mora še enkrat poskusiti. »Želim 

si, da ne bi šla v Virginijo.« Za trenutek je obmolknil, nato pa 

dodal: »To ni izpadlo tako, kot sem želel. Saj veš, da te želim 

imeti ob sebi, ne glede na to, kje sem. Ampak tokrat … Ko 

pomislim, da bi morala poslušati vse tisto …«

Laura se je dvignila, da bi lahko videla njegov obraz. »Se 

bojiš, da bi se moja čustva do tebe spremenila, če bi slišala 

umazane podrobnosti o tvojem očetu?«

»Mogoče.«

»Ne bodo se.« Nato ga je poljubila in ga pogledala z ljubeznijo 

v očeh. »Prosim, ne prosi me, naj ti dovolim, da greš sam skozi 

to. Sam si moral to prestajati štiriintrideset let. Zdaj nisi več 

sam.«

Njene nežne besede so mu privabile solze na oči. Tudi v 

najbolj norih sanjah si ni predstavljal življenja ali ljubezni, ki 

ju je našel z njo. Da bi obvladal čustva, ki so hotela na plano, 

je zaprl oči. Ni hotel biti človek, ki poklekne pred demoni iz 

otroštva, ki bi jih moral že davno premagati.

Nežno ji je položil glavo nazaj na blazino in vstal. »Mama 

gre zvečer s Charliejem na večerjo. Kaj praviš, če bi se mi trije 

odpravili na piknik na plažo, da bi se lahko Holden igral na 

mivki?«

Laura mu je namenila preiskujoč pogled, nato pa prikimala. 

»Zakaj pa ne, sliši se zabavno.«
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Owen se je sklonil nadnjo in jo poljubil. »Grem v trgovino, 

da kupim kaj za večerjo. Takoj bom nazaj.« Ko je zapustil 

apartma, se je počutil, kot da bi doživel čustveni šok. Vedel je, 

da mu je poskušala samo pomagati, vendar se je zaradi njene 

prijaznosti in želje, da bi mu stala ob strani, počutil razgaljenega 

in nesposobnega soočiti se z ognjeno nevihto, ki ga je čakala. 

Nekako bo moral najti način, da jo prepriča, naj ne gre z njim, 

in za to je imel le še nekaj dni časa.


