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Prvo poglavje

Sedanjost

Ime mi je Olivia Kaspen. Ko nekaj ljubim, se te nevšečnosti 

znebim. Ne namerno. Pa tudi nenamerno ne. Zdaj strmim v eno 

od teh nevšečnosti. Uspelo mu je preživeti mojo zastrupljeno, 

jedko ljubezen. Kakšnih sto metrov od mene stoji in brska po 

starih ploščah.

Caleb. Njegovo ime mi odzvanja v ušesih, se odbija od 

lobanje kot ožičena krogla in odpira rane, od katerih so že dolgo 

ostale le brazgotine. Srce mi hoče skočiti iz prsi, jaz pa lahko le 

stojim tam in ga gledam. Nazadnje sva se videla pred tremi leti. 

Njegove poslovilne besede so bile opozorilo: Pusti me pri miru. 

Pljuča napolnim z lepljivim zrakom in na vse pretege poskušam 

ukrotiti nemirna čustva.
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Najraje bi pristopila k njemu. Želim si videti sovraštvo, ki 

bi mu polzelo iz oči. Kako bedasto. Odpravim se in skoraj že 

prečkam ulico, ko me kolena pustijo na cedilu. V prstih začutim 

mravljince. Jezno jih stisnem v pest in odločno odkorakam nazaj 

k izložbi. To je moj del mesta. Kako si drzne pridi sem?

Glavo ima zdaj sklonjeno nad škatlo zgoščenk, in ko se iz 

meni neznanega razloga ozre čez ramo, mi pogled obstane na 

njegovem neobičajnem nosu. V prsih me stisne. Spoznam, da 

še vedno ljubim tega fanta. Spoznanje me navda s strahom. Res 

sem mislila, da sem ga prebolela. Mislila sem, da bom kos taki 

situaciji – nenačrtovanemu srečanju. Hodila sem k psihiatru. Tri 

leta sem …

… ga prebolevala.

… se borila z občutkom krivde.

Nekaj trenutkov se še spopadam s čustvi, potem pa trgovini 

in Calebu obrnem hrbet. Ne morem. Ne morem nazaj v tisto 

temo. Dvignem nogo, da bi stopila s pločnika, ko v oblakih, 

ki so že en teden prekrivali Miami, zaropota kot v stari 

vodovodni napeljavi. Niti dveh korakov mi ne uspe narediti, 

ko dež neusmiljeno biča asfalt in premoči mojo belo bluzo. 

Hitro se obrnem in si poiščem zavetje pod platneno streho pred 

trgovino. Skozi debele kaplje strmim v svojega starega hrošča. 

Le nekaj korakov in odpeljala bi se lahko proti domu. Misli na 

pobeg prekine tuj glas. Obstanem, ne vedoč, komu so besede 
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namenjene.

„Nebo je rdeče. Res slab znak.“

Obrnem se na petah in se zazrem v neznanca za svojim 

hrbtom. Brez dvoma mi stoji bliže, kot narekujejo pravila lepega 

obnašanja. Nejevoljo izrazim z godrnjanjem in stopim korak 

nazaj. Od mene je višji za celo glavo in nabit z mišicami, čeprav 

ne na tisti bljak način. Deluje privlačno. Roke drži pod čudnim 

kotom, prste ima iztegnjene in razširjene. Pogled mi obstane na 

pegi na sredini čela, ki me spominja na tarčo.

„Kaj?“ zmedeno stresem z glavo. Pogled mi uide čez njegovo 

ramo v upanju, da bom ujela Caleba. Je še vedno noter? Naj 

vstopim?

Skomigne z rameni. „To je staro mornarsko vraževerje.“

Pogled spustim na njegov obraz. Nenadoma se mi zdi znan in 

po glavi mi roji dvoje: najraje bi ga prostaško odgnala, hkrati pa 

se sprašujem, od kod ga poznam.

„Dežnik imam.“ Pokaže mi pisano tkanino z ročajem v obliki 

marjetice. „Lahko te pospremim do avtomobila.“

Zazrem se v nebo, ki je resnično megleno rdeče barve, in 

zadrgetam. Hočem, da me pusti pri miru, in to imam že na 

koncu jezika, ko me prešine: Kaj, če je to znak? Nebo je rdeče. 

Proč moram! Čim prej!

Proučujem olupljen lak na palcu in razmišljam o njegovi 

ponudbi. Sicer ne verjamem v zlovešča znamenja, verjamem pa 

v dežnik. Ki ga on ima.

„Ne, hvala,“ ga zavrnem. Ozrem se proti izložbi in dojamem, 
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da sem se že odločila.

„Prav. Orkan se bliža, a kakor želiš.“ Spet skomigne in stopi 

na dež, ne da bi odprl dežnik.

Gledam ga, ko odhaja. Široka ramena delujejo kot zaščita pred 

nalivom. Resnično je ogromen. V trenutku ga dež pogoltne in 

izgine mi izpred oči. Prepričana sem, da ga od nekod poznam. 

Po drugi strani pa bi si takega velikana morala brez težav 

zapomniti. Spet se obrnem proti izložbi. Na tabli nad vhodom 

z lepimi, svetlimi črkami piše Music Mashroom. Zazrem se skozi 

steklo in ga mrzlično iščem. Še vedno je tam, kjer je bil. Glavo 

sklanja nad – kot mi uspe razbrati – reggae glasbo. Neverjetno, 

a vidim, kako mršči čelo.

Ne more se odločiti. Nenadoma spoznam, kaj počnem, in 

prihulim se. Ne poznam ga več. Ne morem kar tako sklepati, 

kaj mu roji po glavi.

Želim si, da bi dvignil pogled k meni, vendar tega ne stori. 

In ker ne želim več prežati pod platneno streho kot kakšna 

čudakinja, se zravnam, zberem pogum in stopim skozi vrata. 

Zrak iz klimatske naprave me biča po mokri koži in zadrgetam. 

Na levi strani zagledam police z bongi, se hitro skrijem za njimi 

in izvlečem kozmetično ogledalo, da bi preverila stanje na 

svojem obrazu.

Skozi odprtino vohunim za njim in si hkrati s prstom obrišem 

razmazan tuš pod očmi. Srečanje se mora zdeti kot popolnoma 

naključno.

Pred mano stoji bong v obliki glave Boba Marleyja. Zagledam 
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se v Bobove steklene oči in vadim osupel izraz na obrazu. Ob 

spoznanju, kako globoko sem padla, se sama sebi zagnusim. 

Uščipnem se v lica, da bi jim dala nekaj barve, potem pa stopim 

iz skrivališča.

Zdaj gre zares.

S petami zagrizem v linolej. Vsak korak je pospremljen z 

glasnim udarcem. Kot da sem za oznanitev prehoda najela 

tolkalni orkester. Toda očitno ga to ne gane, kajti ni dvignil 

pogleda. Ko sem od njega oddaljena le nekaj metrov, klimatska 

naprava klikne. Nekdo je na ventilatorje privezal limetasto zelene 

trakce. Ko začnejo poplesavati, mi nos poboža neki vonj. To je 

vonj po Calebu: vonj po osvežilnih bombonih in pomarančah.

Tako blizu mu stojim, da vidim brazgotino, ki se mu nežno 

vije okoli desnega očesa. Včasih sem jo nežno božala. S svojo 

prisotnostjo v prostoru povzroča prijetne vibracije. To dokazujejo 

pogledi mlajših in starejših žensk, ki bi se mu rade približale. 

Ves svet se želi približati Calebu Draku, on pa se tega sploh ne 

zaveda. Kako očarljivo in hkrati popolnoma neprebavljivo.

Stopim k njemu in sežem po zgoščenki. Caleb, ki se moje 

prisotnosti sploh ne zaveda, se pomakne proti polici z avtorji, 

zloženimi po abecedi. Sledim mu, in ko stojim nekaj korakov za 

njim, se obrne proti meni. Obstanem kot vkopana in za kratek 

trenutek me ima, da bi zbežala. S petami vrtam luknjo v tla in 

čakam, on pa se s pogledom sprehaja po mojem obrazu, kot 

da me prvič vidi, in ga spusti na moje dlani, v katerih držim 

plastični ovitek. Potem pa po dolgih treh letih spet slišim njegov 
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glas: „So v redu?“

Šok se mi iz srca razleze v ude in mi kot svinec obleži v želodcu.

Še vedno govori z istim, komaj zaznavnim britanskim 

naglasom. Le da v njegovem glasu ne zasledim ostrine, ki sem jo 

pričakovala. Nekaj je narobe.

„Ummmm …“

S pogledom se mi spet sprehaja po obrazu in ocenjuje moje 

poteze, kot da me prvič vidi.

„Prosim? Nisem razumel.“

Mater, no. Sranje!

„Mah, v redu so,“ izblebečem in zgoščenko vrnem na polico. 

Nekaj sekund oba molčiva. Ugotovim, da čaka, da spregovorim.

„Ni pa to glasba, ki bi ti bila všeč.“

Zdi se zmeden. „Ne bi mi bila všeč?“

Pokimam.

„Kako pa ti veš, kaj mi je všeč?“ Oči se mu nagajivo bleščijo 

in na ustnicah mu lebdi nasmešek.

S pogledom mu preiskujem obraz in iščem namige, kakšno 

igrico se gre. Z obrazom je vedno znal dobro izraziti svoja čustva; 

za vsako situacijo je imel pripravljen drugačen izraz. Zdaj se je 

zdel krotek, komajda zainteresiran za moj odgovor. Počutila sem 

se dovolj samozavestno, da sem nadaljevala: „Hm. Zdiš se kot 

privrženec klasičnega rocka. A morda se motim.“ Navsezadnje 

se človek lahko spremeni.

„Klasičnega rocka?“ ponovi, s pogledom, uprtim v moje 

ustnice.
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Nehote se spomnim, kako je včasih tako zrl v moja usta, in se 

zdrznem. Se ni vse skupaj začelo ravno s tem?

„Oprosti,“ reče in pogled spusti na tla. „Nerodno mi je. Ker 

ne vem, kaj mi je sploh všeč. Ne spomnim se.“

Buljim vanj. Je to kakšna bolna šala? Se mi hoče maščevati?

„Ne spomniš se? Kako je to mogoče?“

Z roko se podrgne po tilniku, mišice na rokah mu trzajo. 

„Imel sem nesrečo in izgubil spomin. Vem, smešno zveni. Toda 

dejstvo je, da pojma nimam, kaj mi je všeč. Oziroma kaj mi je 

bilo všeč. Oprosti. Res ne vem, zakaj ti to govorim.“

Obrne se, da bi odšel, verjetno zato, ker se zaradi šoka, ki 

se mi zrcali na obrazu, počuti neprijetno. Meni pa se zdi, da je 

nekdo iz mojih možganov naredil pire. Nič več nima smisla. In 

vse je drugače. Caleb me ne prepozna. Ne ve, kdo sem. Caleb 

ne ve, kdo sem! Z vsakim korakom, ki ga naredi proti vratom, 

narašča moj obup. V glavi mi odmeva krik. Ustavi se!

Z jezika pa mi zdrsne komaj slišen: „Počakaj.“ „Počakaj … 

Počakaj!“ Besedo sem izkričala in nekaj glav se presenečeno 

obrne proti meni. Ne zmenim se za radovedne poglede, oči 

upiram v Calebov hrbet. Skoraj je že pri vratih in obrne se k 

meni. Razmišljaj! Hitro! Dvignem prst in mu tako nakažem, naj 

me počaka. Hitro odkorakam na oddelek s klasičnim rockom. 

Hitro najdem zgoščenko, ki je bila nekoč njegova najljubša. 

Pograbim jo in se odpravim k njemu. Ustavim se le nekaj 

korakov pred njim.

„Tole ti bo všeč,“ rečem in mu vržem zgoščenko. Slabo sem 
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namerila, ampak mu jo uspe ujeti. Nameni mi hvaležen in tudi 

žalosten nasmešek.

Gledam ga, ko stopi k blagajni, se podpiše na potrdilo o 

plačilu s kreditno kartico in spet izgine iz mojega življenja.

Pozdravljen – in zbogom.

Zakaj mu nisem povedala, kdo sem? Zdaj pa je prepozno 

in priložnosti za iskrenost ni več. Stojim kot vkopana in srce 

mi poskakuje v prsih, ko razmišljam o tem, kaj se je ravnokar 

zgodilo. Ne spomni se me več. Pozabil je, kdo sem.


