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Tisto jutro, ko se je ena od pogrešanih dvojčic vrnila v 
Mallard, je Lou LeBon tekel to povedat v bistro in še zdaj, 
mnogo let pozneje, se vsi spomnijo, kako šokirani so bili ob 
pogledu na preznojenega Louja, ki je zasopel in zaripel od 
napora odsunil zastekljena vrata. Komaj budni gostje so se 
zgrnili okrog njega; bilo jih je kakšnih deset, so se pa mnogi 
pozneje zlagali, da so bili tudi oni zraven, samo da so se lahko 
vsaj enkrat delali, da so bili priča nečemu res vznemirljivemu. 
V tistem malem zakotnem kraju se ni nikoli zgodilo nič 
presenetljivega, vsaj ne od takrat, ko sta dvojčici Vignes izginili. 
Toda tisto jutro aprila 1968 je Lou na poti v službo opazil 
Desiree Vignes, ki je z majhnim usnjenim kovčkom v roki 
hodila po ulici Partridge. Na pogled je bila točno takšna kot pri 
šestnajstih, ko je odšla: še vedno svetle polti, njena koža je bila 
barve vlažnega peska. Njeno telo brez poudarjenih bokov se mu 
je zdelo podobno veji v močnem vetru. Mudilo se ji je, hodila 
je s sklonjeno glavo in – tu je Lou, nastopač, naredil dramatičen 
premolk – za roko držala kakšnih sedem, osem let staro deklico, 
črno kot katran.
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»Črno črno,« je rekel. »Kot da je prišla naravnost iz Afrike.«
V bistroju je vzniknilo deset različnih pogovorov. Kuhar se 

je spraševal, ali je tisto sploh bila Desiree, kajti Lou bo v maju 
dopolnil šestdeset let, pa je še vedno preveč nečimrn, da bi nosil 
očala. Natakarica je dejala, da je bila gotovo ona – Vignesovko 
bi videl še slepec, in sigurno ni bila tista druga. Gostom, katerih 
zdrob in jajca so se hladili na pultu, je bilo vseeno za te bedarije 
okrog Vignesovk – kdo zaboga je tisti črni otrok? Je možno, da 
je punca Desireejina?

»No, čigava bi pa bila?« je pripomnil Lou. S stojala je vzel 
polno pest papirnatih prtičkov in si otrl znojno čelo.

»Mogoče je pa sirota, ki so jo vzeli k sebi.«
»Enostavno mi ni jasno, kako bi lahko kaj tako črnega prišlo 

iz Desiree.«
»Se ti zdi Desiree take sorte, da bi vzela k sebi kako siroto?«
Seveda ne. Punca je bila sebična. To je bilo še največ, kar 

si je kdo zapomnil o Desiree, več pa ne. Dvojčic ni bilo že 
štirinajst let, skoraj tako dolgo, kolikor so ju vsi poznali. Po 
plesu na večer dneva ustanoviteljev sta izginili iz svoje postelje, 
medtem ko je njuna mati spala v sobi na koncu hodnika. Še 
prejšnje jutro sta se prerivali pred ogledalom v kopalnici, štiri 
enake punce, ki si urejajo lase. Naslednje jutro je bila postelja 
prazna in pogrnjena kot vedno; če je postiljala Stella, so bile 
rjuhe napete, če je postiljala Desiree, pomečkane. Vse mesto ju 
je iskalo celo dopoldne; prečesavali so gozd, ju brez prestanka 
klicali ter se bedasto spraševali, ali ju je kdo ugrabil. Izginili sta 
kot kafra.

V resnici seveda ni bilo niti tako srhljivo niti skrivnostno: 
dvojčici, sebični punci, ki bežita pred svojimi obveznostmi, 
je kaj kmalu naplavilo v New Orleansu. Saj ne bosta dolgo 
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tam. Mestno življenje jima bo izpilo moči. Zmanjkalo jima 
bo denarja in v solzah se bosta priplazili nazaj na materino 
verando. Toda nista se več vrnili. V bistvu sta se po letu dni 
ločili, njuni življenji sta se razcepili tako enakomerno kot njuno 
skupno jajčece. Stella je postala belka in Desiree se je poročila z 
najbolj črnim moškim, kar jih je našla.

Zdaj se je, kdove zakaj, vrnila. Mogoče iz domotožja. Mogoče 
po vseh teh letih pogreša mamo ali pa bi rada razkazovala tisto 
svojo črno hčer. V Mallardu se niso poročali s temnopoltimi. 
Tudi odšel ni nihče, toda Desiree je to tako ali tako že storila. 
Da se je poročila s črncem in svojega kot noč črnega otroka 
vlačila po vsem mestu, je bila kaplja čez rob.

V Loujevem bistroju je šel vsak na svoj konec, kuhar si je 
nataknil mrežico za lase, natakarica je na pultu preštevala 
drobiž, možje v delovnih kombinezonih so polokali kavo in se 
odpravili v rafinerijo. Lou se je naslonil ob zapacano okno in 
se zazrl ven na cesto. Moral bi poklicati Adele Vignes. Ni se 
mu zdelo prav, da jo lastna hči takole preseneti. Ženska je že 
tako veliko pretrpela, zdaj pa še Desiree in tisti črni otrok. Bog 
pomagaj. Vzel je telefon.

»Misliš, da nameravata ostati tu?« je vprašal kuhar.
»Kdo ve? Se ji je pa mudilo, to pa,« je rekel Lou. »Ne vem, 

kam se ji tako mudi. Še pomahala mi ni, kar mimo mene je 
gledala.«

»Domišljavka. In za kaj ima biti domišljava?«
»Bog pomagaj,« je rekel Lou. »Nisem še videl tako črnega 

otroka.«

Mallard je bil čuden kraj.
Mesto je dobilo ime po mlakaricah, divjih racah z obročkom 
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okrog vratu, ki gnezdijo na riževih poljih in v močvirjih. Kot 
mnoga druga mesta je bilo bolj pojem kot kraj. Leta 1848 se 
ga je domislil Alphonse Decuir, ko je stal na poljih sladkornega 
trsa, dediščini očeta, ki ga je imel nekoč v lasti. Po očetovi smrti 
je želel na novo osvobojeni sin na tisti zemlji postaviti nekaj, 
kar se bo ohranilo več stoletij. Mesto za ljudi, kot je on, za take, 
ki nikoli ne bodo sprejeti kot belci, hkrati pa ne dovolijo, da bi 
z njimi ravnali kot s črnci. Nekaj tretjega. Njegovi materi, bog 
ji daj večni pokoj, je šlo na živce, da je fant tako svetle polti; 
ko je bil majhen, ga je nastavljala soncu in ga rotila, naj vendar 
potemni. Mogoče je začel prav zato sanjariti o takšnem kraju. 
Svetla polt je dar, ki prinaša osamljenost, tako kot vse drugo, 
kar podeduješ za visoko ceno. Poročil se je z mulatko še svetlejše 
polti, kot je bil sam. Takrat je bila prvič noseča in predstavljal 
si je otroke svojih vnukov, ki bodo še svetlejši, kot bi v kavo 
postopoma dolival smetano. Izboljšane črnce. Vsaka generacija 
bo svetlejša od prejšnje.

Kmalu so prišli še drugi. Pojem in kraj sta sčasoma postala 
nerazdružljiva in o Mallardu se je razvedelo po vsej župniji St. 
Landry. Črnci so si pošepetavali, se spraševali o njem. Belci niso 
mogli verjeti, da kaj takega obstaja. Ko so leta 1938 zgradili 
cerkev svete Katarine in je škofija poslala mladega župnika iz 
Dublina, je bil ta prepričan, da se je izgubil. Mu ni škof rekel, 
da je Mallard črnsko mesto? No, kdo so potem ti ljudje, ki se 
sprehajajo naokrog? Svetle polti in rdečelasi ali pa nič temnejši 
od kakšnega Grka? Taki torej v Ameriki štejejo za črnce, 
take hočejo belci držati proč od sebe? Mislim, kako jih sploh 
razlikujejo?

Ko sta se rodili dvojčici Vignes, je bil Alphonse Decuir že 
zdavnaj mrtev. Toda njegovi praprapravnukinji sta hočeš nočeš 
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prejeli njegovo zapuščino. Celo Desiree, ki je vsako leto pred 
piknikom ob dnevu ustanoviteljev nergala in ki je v šoli ob 
vsaki omembi ustanovitelja mesta zavijala z očmi, kot da ona s 
tem nima nič. To so si zapomnili tudi po izginotju dvojčic. Da 
Desiree nikoli ni hotela spadati k mestu, ki je njena dediščina. 
Da je menila, da lahko preteklost frcneš proč, kot bi se otresel 
roke na ramenu. Kraju lahko ubežiš, ne moreš pa ubežati krvi. 
Dvojčici Vignes sta bili očitno prepričani, da zmoreta oboje.

Pa vendar, če bi se lahko Alphonse Decuir sprehodil po 
mestu, ki si ga je nekdaj naslikal v mislih, bi bil ob pogledu 
na praprapravnukinji navdušen. Dvojčici, smetanasta polt, 
lešnikovo rjave oči, valoviti lasje. Občudoval bi ju. Da je otrok 
za spoznanje popolnejši od staršev – je še kaj lepšega?

_____

Dvojčici Vignes sta izginili 14. avgusta 1954, takoj po 
plesu na dan ustanoviteljev, in kot so ugotovili naknadno, sta 
to načrtovali že od začetka. Stella, ki je bila brihtne glave, je 
najbrž predvidela, da bodo krajani z mislimi drugje. Da bodo 
omotični od sonca po dolgem pikniku na mestnem trgu, kjer 
je mesar Willie Lee na žaru pripravljal dimljena rebra in prsi 
in klobasice. Sledil je govor župana Fontenota, oče Cavanaugh 
je blagoslovil hrano, otroci so postajali nemirni in s pečenega 
piščanca na krožnikih staršev sredi molitve skrivaj trgali koščke 
hrustljave kože. Vse dolgo popoldne je igrala slavnostna godba 
in večer se je končal s plesom v šolski telovadnici, od koder so 
se odrasli ljudje po kakšnem kozarčku rumovega punča preveč 
opotekali domov, potem ko jih je tistih par ur v telovadnici 
nežno povleklo nazaj v mladost.
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Če bi se to zgodilo kateri koli drugi večer, bi Sal Delafosse 
mogoče pokukal skozi okno in v mesečini zagledal dve dekleti. 
Adele Vignes bi slišala škripanje poda. Dvojčici bi med 
zapiranjem lokala skozi orošeno šipo morda opazil celo Lou 
LeBon. Toda na dan ustanoviteljev se je Loujev bistro zaprl 
prej. Sal, nenadoma sila poskočen, se je z ženo zazibal v sen. 
Adele je po rumovem punču glasno smrčala in sanjalo se ji je, 
da na šolski prireditvi pleše z možem. Nihče ni videl dvojčic, ki 
sta se izmuznili od doma, in točno to sta hoteli.

Zamisel sploh ni bila Stellina – tisto poletje je Desiree 
sklenila, da po pikniku zbežita. To morda sploh ne bi smelo 
biti presenetljivo. Mar ni prav ona leta in leta vsakomur, ki 
jo je poslušal, razlagala, da komaj čaka, da spoka iz Mallarda? 
To je večinoma govorila Stelli in Stella jo je poslušala s 
potrpežljivostjo človeka, ki je vajen poslušati o blodnjah. Oditi 
iz Mallarda se je zdelo Stelli enako neizvedljivo kot odleteti 
na Kitajsko. Teoretično možno, a ni si znala predstavljati, da 
bi to storila ona. Desiree pa je od nekdaj sanjarila o življenju 
onkraj tega zakotnega kraja. Ko sta si dvojčici v kinematografu 
v Opelousasu ogledali film Rimske počitnice, je ob razgrajanju 
zdolgočasenih črnskih otrok, ki so z balkona dol na belce metali 
pokovko, komaj slišala dvogovore. Toda vsa zamaknjena se je 
stiskala ob ograjo in si predstavljala, da lebdi nad oblaki nekega 
daljnega mesta, recimo Pariza ali Rima. Saj še v New Orleansu 
ni bila, pa je samo dve uri stran.

»Tam zunaj te čaka samo divjina,« je venomer govorila njena 
mama, zato si je Desiree seveda še bolj želela stran. Dvojčici 
sta poznali neko Farrah Thibodeaux, ki jo je pred letom dni 
ucvrla v mesto, in vse je zvenelo tako preprosto. Če je uspelo 
še leto dni starejši Farrah, pa res ne more biti tako težko, ne? 
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Desiree si je predstavljala, da bo pobegnila v mesto in postala 
igralka. Dotlej je nastopila v samo eni predstavi, Romeo in 
Julija, ob koncu osnovne šole, toda ko je stopila na oder, jo je 
za hip obšel občutek, da Mallard mogoče ni najbolj dolgočasen 
kraj v Ameriki. Sošolci so ji ploskali, Stella je poniknila v temo 
telovadnice in Desiree se je enkrat za spremembo počutila 
kot celota, ne dvojčica, ne polovica nepopolnega para. Toda 
naslednje leto ji je vlogo Viole v Dvanajsti noči speljala županova 
hči, saj je njen oče šoli v zadnjem hipu nakazal prostovoljni 
prispevek, in potem ko je Mary Lou Fontenot žareča od sreče 
mahala občinstvu in se je Desiree ves večer kujala v zaodrju, je 
rekla sestri, da komaj čaka, da spoka iz Mallarda.

»To kar naprej govoriš,« je dejala Stella.
»Ker je res.«
A ni bilo res, ne povsem. Bolj kot da bi Mallard zares sovražila, 

se je v malem kraju v bistvu počutila utesnjeno. Vse življenje je 
že hodila po istem makadamu, svoje začetnice je vrezala v šolske 
klopi, kjer je nekoč sedela njena mati in kjer bodo nekega dne 
sedeli njeni otroci. In šola je bila že od pamtiveka v isti stavbi, 
vsi razredi skupaj, tako da se tudi ob prehodu na predmetno 
stopnjo nisi počutil drugače, nisi imel občutka, da napreduješ, 
samo čez hodnik si stopil. Mogoče bi vse to še prenesla, če ne bi 
bili vsi tako zelo obsedeni s svetlo poltjo. Denimo Syl Guillory 
in Jack Richard, ki sta se pri brivcu prepirala, čigava žena je 
svetlejša, ali pa njena mati, ki je za njo vpila, da mora ves čas 
nositi klobuk, pa vse sorte bedastih vraž, na primer da bo otrok 
potemnel, če med nosečnostjo piješ kavo ali ješ čokolado. Njen 
oče je bil tako svetle polti, da je ob hladnih jutrih videla modre 
žile na notranji strani njegovih rok. Toda vse to ni štelo nič, ko 
so ponj prišli belci, zakaj bi ji bilo potem še mar glede svetlosti?
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Zdaj se ga je komaj še spomnila, in tega jo je bilo malce strah. 
Življenje pred njegovo smrtjo se ji je zdelo podobno zgodbi, o 
kateri je samo poslušala. Pripoved o času, ko njena mama ni 
vstajala ob zori in hodila pospravljat belcem ali ob koncu tedna 
prinašala domov dodatnih žeht, ki so se sušile po vsej dnevni 
sobi. Dvojčici sta se za prešitimi odejami in rjuhami z veseljem 
igrali skrivalnice, dokler ni Desiree dojela, kako ponižujoče je 
imeti ves čas polno hišo umazanega perila neznancev.

»Če bi bilo res, bi kaj ukrenila,« je rekla Stella.
Vedno je bila tako preudarna. Stella si je v nedeljo zvečer 

zlikala oblačila za ves teden, medtem ko je Desiree vsako jutro v 
zadnjem hipu iskala kakšno čisto obleko ali pa naredila domačo 
nalogo, zmečkano na dnu šolske torbe. Stelli je bilo v šoli všeč. 
Že od prvega razreda je pri matematiki dobivala same petice 
in v drugem letniku srednje šole ji je učiteljica, gospa Belton, 
celo dovolila, da nekaj ur poučuje nižje razrede. Dala ji je star, 
obrabljen matematični učbenik iz svojih študijskih dni in Stella 
je tedne in tedne ležala v postelji ter se trudila razvozlati čudne 
oblike in dolge nize številk, ujete med oklepaji. Enkrat je tudi 
Desiree prelistala učbenik, toda enačbe so bile razvlečene kot 
starodaven jezik in Stella ji je knjigo hitro izpulila iz rok, kot da 
jo je Desiree že samo z gledanjem nekako oskrunila.

Stella je želela postati učiteljica na mallardski srednji šoli. 
Ko pa si je Desiree predstavljala lastno prihodnost v Mallardu, 
svoje življenje, ki se nespremenjeno vleče v nedogled, jo je 
začelo dušiti. Če je omenila, da bi odšli, se Stella o tem ni hotela 
pogovarjati.

»Ne moreva zapustiti mame,« je rekla vsakič, in Desiree je 
poparjeno utihnila. Že tako je veliko izgubila, je bil preostali 
del stavka, ki ga sploh ni bilo treba izgovoriti.
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Zadnji dan v drugem letniku se je njuna mama vrnila iz 
službe in oznanila, da dvojčici v jeseni ne bosta nadaljevali 
šolanja. Dovolj imata, je rekla, medtem ko je počasi sedala na 
kavč, da si odpočije noge, treba bo delat. Dvojčici, ki sta bili 
takrat stari šestnajst let, sta ostali brez besed, čeprav bi morala 
Stella mogoče opaziti, da položnice prihajajo pogosteje, ali pa 
bi se morala Desiree vprašati, zakaj jo je mati samo v zadnjem 
mesecu kar dvakrat poslala k Fontenotovim po dodatno 
posojilo. A medtem ko si je njuna mati odvezovala čevlje, sta 
se dekleti molče spogledali. Stella je bila taka, kot da bi jo kdo 
boksnil v trebuh.

»Ampak saj lahko delam in hkrati hodim v šolo,« je rekla. 
»Bom že kako …«

»Ne moreš, ljubica,« je dejala mama. »Čez dan moraš biti 
tam. Veš, da tega ne bi rekla, če ne bi bilo nujno.«

»Vem, toda …«
»In pri Nancy Belton si učila otroke. Kaj bi se pa še morala 

naučiti?«
Dogovorila se je že, da bosta v Opelousasu pri neki družini 

delali kot čistilki, in povedala, da začneta zjutraj naslednjega 
dne. Desiree že materi ni marala pomagati pri čiščenju. Roke 
je imela kar naprej v umazani vodi, grbila se je nad metlo in 
vedela, da bodo tudi njeni prsti nekega dne zatečeni in grčasti 
od pranja tujega perila. Toda vsaj ocenjevanj ne bo več, ne bo 
učenja na pamet, ne bo več treba poslušati na smrt dolgočasnih 
razlag. Zdaj je odrasla. Življenje se naposled začenja zares. Ko 
pa sta začeli dvojčici pripravljati večerjo, je Stella še vedno 
poklapana molče prala korenje.

»Mislila sem …« je rekla. »Ne vem, samo mislila sem …«
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Rada bi šla naprej študirat in seveda bi prišla na Spelman ali 
Howard, kamor koli bi hotela. Misel, da bo šla Stella v Atlanto 
ali Washington D. C. brez nje, je Desiree od nekdaj navdajala 
s smrtnim strahom. Po svoje si je oddahnila: zdaj je Stella 
zagotovo ne bo pustila same. Kljub temu ji ni bilo všeč, da je 
sestra tako žalostna.

»Saj greš lahko še vedno,« je rekla. »Mislim, pozneje.«
»Kako? Najprej je treba končati srednjo šolo.«
»No, potem pa lahko narediš to. V večerni šoli ali kaj 

podobnega. Brez problema boš končala, saj veš.«
Stella se je spet zavila v molk in sekljala korenje za obaro. 

Vedela je, kako obupana je njuna mama, in nikoli ji ne bi 
oporekala pri odločitvi. Bila pa je tako iz sebe, da ji je nož 
zdrsnil in se je urezala v prst.

»Prekleto,« je glasno šepnila in Desiree, ki je stala zraven 
nje, je osupnila. Stella praktično ni preklinjala, še zlasti če bi 
jo lahko slišala mama. Izpustila je nož. Iz tanke, ravne ureznine 
na kazalcu je mezela kri in Desiree je, ne da bi razmišljala, 
Stellin okrvavljeni prat vtaknila v usta, kot je počela, ko sta bili 
še majhni in Stella ni nehala jokati. Vedela je, da sta zdaj že 
veliko prestari za to, vendar je imela njen prst še vedno v ustih, 
okušala je kovinsko kri. Stella jo je molče gledala. Njene oči so 
bile videti vlažne, vendar ni jokala.

»To je ogabno,« je rekla, toda prsta ni odtegnila.

Dvojčici sta se vse poletje z avtobusom vozili v Opelousas in 
se vsak dan zglasili v orjaški beli hiši, skriti za železnimi vrtnimi 
vrati med dvema belima marmornima levoma. Prizor je bil 
na prvi pogled tako teatralno absurden, da je Desiree planila 
v smeh, Stella pa ju je samo oprezno opazovala, kot da lahko 
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leva vsak hip oživita in jo raztrgata. Že ko jima je mama našla 
službo, je Desiree vedela, da bo to pri bogati, belski družini. 
Ni pa pričakovala take hiše: diamantnega lestenca tako visoko 
pod stropom, da je morala zlesti na lestev, če je hotela obrisati 
prah. Ali pa dolgega zavitega stopnišča, na katerem se ji je med 
loščenjem ograje zvrtelo. Ogromne kuhinje, kjer je pomivala 
tla in kjer je hodila mimo tako futurističnih gospodinjskih 
aparatov, da še tega ni vedela, kako jih uporabljati.

Včasih je izgubila Stello, tako da jo je morala iskati, in najraje 
bi jo poklicala, če se ne bi bala, da bo njen glas odmeval pod 
stropom. Enkrat jo je našla v spalnici, kjer je loščila predalnik 
in z odsotnim pogledom koprneče strmela v zrcalo na lepotilni 
mizici, polni stekleničk z losjoni, kot da bi najraje sedla na tisto 
oblazinjeno klop in si kot kakšna Audrey Hepburn v roke vtrla 
odišavljeno kremo. Da bi se kar tako občudovala, kot da živi 
v svetu, kjer ženske to pač počnejo. Nato pa se je za njenim 
hrbtom pojavila Desireejina podoba in Stella je odvrnila pogled, 
malone osramočeno, ker jo je videla, da v njej tli neka želja.

Družina se je pisala Dupont. Soproga z mehkimi svetlimi 
lasmi, ki je ves dan zdolgočaseno in dremavo posedala po hiši. 
Soprog, ki je delal v banki v St. Landryju. Dva sinova, ki sta se 
pričkala pred barvnim televizorjem – takega še ni videla – in 
gologlav dojenček s kolikami. Gospa Dupont je dvojčici prvi 
dan kakšno minuto opazovala in odsotno rekla možu: »Kako 
čedni deklici. Zelo svetli sta, mar ne?«

Gospod Dupont je samo prikimal. Bil je okoren, neroden 
možakar, ki je nosil okrogla očala s tako debelimi lečami, da so 
se mu oči spremenile v koralde. Kadar koli je šel mimo Desiree, 
je nagnil glavo, kot da razmišlja.

»Katera si že ti?« je spraševal.
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»Stella,« mu je včasih odgovorila, kar tako, za štos. Od nekdaj 
je znala lagati. Edina razlika med laganjem in igranjem je v tem, 
ali občinstvo ve, za kaj gre, toda v vsakem primeru je bil to 
nastop. Stella se ni hotela nikoli zamenjati. Bila je prepričana, 
da ju bodo dobili, toda lagati – ali pa igrati – se da samo 
takrat, če se temu stoodstotno posvetiš. Desiree je leta in leta 
preučevala Stello. Kako mečka rob krila, kako si lase zatakne 
za uho ali pa negotovo dvigne pogled, preden pozdravi. Znala 
je biti zrcalna podoba sestre, posnemati njen glas, se preleviti 
vanjo. Občutek je bil nekaj posebnega, vedoč, da se lahko izdaja 
za Stello, medtem ko Stella nikoli ne bo ona. 

Dvojčic vse poletje ni bilo na spregled. Nista se sprehajali 
po ulici Partridge ali posedali zadaj v separeju v Loujevem 
bistroju ali šli na nogometno igrišče gledat treninga fantov. 
Vsako jutro sta vstopili v hišo Dupontovih in vsak večer prišli 
iz nje izmučeni, oteklih nog. Desiree se je na avtobusu nazaj 
grede nemočno naslanjala ob okno. Poletje se je iztekalo in 
niti pomisliti ni hotela na jesen, ko bo drgnila tla kopalnice, 
medtem ko bodo prijateljice klepetale v jedilnici in načrtovale 
maturantski ples. Bo torej do konca življenja tako? Bo obsojena 
na hišo, ki jo pogoltne, takoj ko vstopi?

Obstajala je rešitev. To je vedela, že od nekdaj, toda avgusta 
je neumorno razmišljala samo še o New Orleansu. Na dan 
ustanoviteljev, ko jo je že zjutraj grabila groza ob misli na 
vrnitev k Dupontovim, je čez posteljo dregnila Stello in rekla: 
»Greva.«

Stella je zagodrnjala in se z rjuho okrog gležnjev prevalila. 
Od nekdaj je nemirno spala, mučile so jo more, o katerih ni 
nikoli govorila.

»Kam?« je vprašala.



- 20 - - 21 -

Razblinjajoča se polovicaBrit Bennett

»Saj veš, kam. Sita sem govorjenja, greva že.«
Polaščal se je je občutek, kot da se je pred njo odprl zasilni 

izhod, in če bo še malo čakala, lahko za vedno izgine. Toda brez 
Stelle ni mogla iti. Še nikdar ni bila brez sestre in deloma se je 
spraševala, ali bi sploh preživela ločitev.

»Daj, no,« je dejala. »Bi rada do konca življenja pospravljala 
za Dupontovimi?«

Nikoli ni zatrdno izvedela, kaj je pretehtalo. Mogoče je bila 
tudi Stella naveličana. Mogoče je Stella, tako praktična punca, 
ugotovila, da bi lahko v New Orleansu zaslužili več, denar poslal 
domov in tako pomagali mami. Ali pa je tudi ona videla, kako 
zasilni izhod izginja, in spoznala, da je vse, kar si želi, onkraj 
meja Mallarda. Sicer pa je vseeno, zakaj si je premislila, važno, 
da je Stella na koncu rekla okej.

Dvojčici sta vse popoldne viseli na prazničnem pikniku in 
Desiree je imela občutek, da jo bo od zadrževane skrivnosti kar 
razgnalo. Stella je bila mirna kot vedno. Bila je edina oseba, ki 
ji je Desiree zaupala svoje skrivnosti. Stella je vedela za njene 
slabe ocene, vedela je, da je na testu ponaredila materin podpis, 
namesto da bi ji ga pokazala. Vedela je za vse drobnarije, ki 
jih je Desiree izmaknila pri Fontenotovih – šminko, škatlo 
gumbov, srebrno manšeto – ker je pač lahko, ker je bil dober 
občutek, ko je županova hči prifrfotala mimo in je ona vedela, 
da je vzela nekaj njenega. Stella je poslušala, včasih obsojala, 
a nikoli zašpecala, in to je bilo najpomembnejše. Če si Stelli 
zaupal skrivnost, je bilo isto, kot da bi to zašepetal v steklen 
kozarec in tesno privil pokrovček. Nikdar se ji ni zareklo. A 
Desiree ni niti pomislila, da ima tudi Stella svoje skrivnosti.

Nekaj dni po tistem, ko sta dvojčici Vignes odšli, je reka 
prestopila bregove in na vseh cestah povzročila packarijo. Če bi 
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počakali še kak dan, bi ju nevihta izbezala na plan. Če ne dež, 
pa blato. Gazili bi nekje do polovice ulice Partridge, nato pa si 
mislili, češ, pozabi. Nista bili trpežni punci. Še pet kilometrov 
blatnega makadama ne bi zmogli – do kože premočeni bi se 
vrnili domov, padli v posteljo, Desiree bi priznala, da se je 
prenaglila, Stella pa, da je pač ni hotela pustiti na cedilu. Toda 
tisti večer ni deževalo. Nebo je bilo jasno, ko sta dvojčici odšli 
od doma, ne da bi se še kdaj ozrli čez ramo.

Tisto jutro, ko se je Desiree vrnila, se je na poti do materine 
hiše napol zgubila. Biti napol izgubljen je huje kot biti 
popolnoma zgubljen – nemogoče je vedeti, kateri del tebe 
pozna pravo pot. Ulica Partridge se je izlila v gozd, pa naprej? 
Pri reki zaviješ, toda v katero smer? Vsako mesto je vedno 
nekoliko drugačno na pogled, ko se vrneš, podobno kot hiša, 
kjer so vsi kosi pohištva za pet centimetrov zamaknjeni. Veš, 
da je to tvoja hiša, ne tuja, vendar se kar naprej butaš ob vogale 
mize. Ob robu gozda je postala in zamaknjeno opazovala vse 
tiste bore, ki so se raztezali v neskončnost. Trudila se je najti 
kaj znanega, mečkala je ruto. Skozi prosojno modro blago se 
modrice skoraj ni videlo.

»Mama?« je rekla Jude. »Sva že blizu?«
S tistimi velikimi, kot luna okroglimi očmi je zrla gor in bila 

je tako podobna Samu, da je Desiree pogledala stran.
»Ja,« je rekla. »Še čisto malo.«
»Koliko še?«
»Ni več daleč, ljubica. Samo še skozi tale gozd. Mami se mora 

samo malce zbrati, nič drugega.«
Ko jo je Sam prvič udaril, je začela razmišljati, da bi se vrnila 

domov. Takrat sta bila poročena tri leta, toda ona se je še vedno 
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počutila, kot da sta mladoporočenca. Še vedno jo je nasladno 
spreletelo po hrbtu, kadar ji je s prsta polizal obliv ali jo poljubil 
na vrat, medtem ko se je šminkala. V Washingtonu D. C. se je 
začela nekako počutiti domače, tu si je lahko celo predstavljala 
življenje tudi brez Stelle. Nato pa je neki pomladni večer pred 
šestimi leti pozabila prišiti gumb na njegovo srajco, in ko jo je 
spomnil, mu je rekla, da nima časa, ker kuha večerjo, in naj si 
ga prišije sam. Bila je utrujena od službe, bilo je že tako pozno, 
da je iz dnevne sobe slišala Šov Eda Sullivana in Diahann 
Carroll, ki je žvrgolela »It Had To Be You«. Sklonila se je in dala 
piščanca v pečico, in ko se je obrnila, jo je Samova dlan skeleče 
klofnila čez usta. Stara je bila štiriindvajset let. Še nikoli ji ni 
nihče prisolil klofute.

»Pusti ga,« ji je po telefonu svetovala prijateljica Roberta. »Če 
boš ostala z njim, bo mislil, da si to lahko privošči.«

»Ni tako preprosto,« je rekla Desiree. Obrnila se je proti 
otroški sobi in se dotaknila otekle ustnice. Kar naenkrat je pred 
seboj videla Stellin obraz, lastni obraz, a brez modrice.

»Zakaj?« je vprašala Roberta. »Ker ga ljubiš? In on te tako 
zelo ljubi, da ti je skoraj zbil glavo z ramen?«

»Ni bilo tako hudo,« je rekla.
»Se pravi, da nameravaš čakati, dokler ne bo?«
Ko je Desiree končno zbrala dovolj poguma in odšla, s Stello 

ni govorila že vse od takrat, ko se je začela izdajati za belko. Z 
njo ni mogla stopiti v stik, ker še tega ni vedela, kje zdaj živi. 
A ko je vijugala skozi Union Station in se je zmedena hčerka 
oklepala njene roke, si je želela le poklicati sestro. Nekaj ur 
prej, spet med prepirom, jo je Sam zgrabil za vrat in ji v obraz 
uperil pištolo. Njegove oči so bile jasne kot prvič, ko jo je 
poljubil. Nekega dne jo bo ubil. To je vedela že v trenutku, ko 
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jo je izpustil in se je hlastajoč prevalila na bok. Tisti večer se 
je delala, da spi, nato pa že drugič v življenju v temi spakirala. 
Na železniški postaji je z gotovino, ki jo je Samu ukradla iz 
denarnice, zdirjala k okencu za prodajo vozovnic, krčevito 
držala hčer za roko in tako sopla, da jo je bolel želodec.

Kaj zdaj, je v glavi vprašala Stello. Kam naj grem? Stella ji 
seveda ni odgovorila. In seveda ni mogla drugam kot sem.

»Koliko še?« je vprašala Jude.
»Še malo, ljubica. Še malo, pa bova tam.«
Še malo, pa bova doma, ampak kaj je to sploh še pomenilo? 

Lahko da jo bo mama vrgla ven, še preden pride do stopnic pred 
hišo. Samo pogledala bo Jude in uperila prst proti cesti. Seveda 
te je tisti črnec pretepal. Kaj si pa pričakovala? Poroka iz trme se 
ne obnese. Sklonila se je, vzela hčerko v naročje in si jo posadila 
na bok. Zdaj je hodila brez razmisleka, samo da je telo ostalo 
v gibanju. Mogoče se pa ne bi smela vrniti v Mallard. Mogoče 
bi morala kam drugam, začeti znova. Toda po toči zvoniti je 
prepozno. Že je zaslišala reko in krenila proti njej. Hčerka se je 
je močno oklepala okrog vratu. Reka jo bo usmerila. Stala bo 
na bregu in se spomnila, kam mora.

V Washingtonu se je Desiree Vignes naučila prepoznavati 
prstne odtise.

Da se je to sploh možno naučiti, je izvedela šele spomladi 
1956, ko je med sprehajanjem po Canal Streetu opazila 
letak, zataknjen za izložbo neke pekarne, češ da zvezna vlada 
zaposluje. Na vratih je obstala in se zastrmela v plakat. Stelle 
takrat ni bilo že šest mesecev in čas je tekel po polžje. Naj se 
sliši še tako čudno, a vsake toliko je pozabila. Če je na tramvaju 
slišala smešno šalo in šla mimo koga, ki sta ga poznali, se je 
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obrnila in že začela govoriti Stelli: »Hej, si vi…« In nato se je 
spomnila, da je ni več. Da jo je prvikrat v življenju pustila čisto 
samo.

Pa vendar je v njej tudi po šestih mesecih še tlelo upanje. 
Stella bo poklicala. Pisala ji bo. Toda vsak večer je tipala po 
praznem nabiralniku in čakala ob telefonu, ki ni in ni hotel 
zazvoniti. Stella je šla po svoje, oblikovala si je novo življenje 
brez nje, Desiree pa je ostala in životarila v mestu, kjer jo je 
Stella zapustila. Tako si je torej prepisala telefonsko številko z 
rumenega letaka na oknu pekarne, in takoj ko je prišla iz službe, 
se je odpravila na zavod za zaposlovanje.

Svetovalka, ki je močno dvomila, da bodo v vsem mestu 
našli koga, ki je dobrega značaja, je bila presenečena nad čedno 
mladenko, ki ji je sedela nasproti. Preletela je njeno prijavnico 
in se spotaknila ob okence, kjer je punca označila temnopolta. 
Potlej je s pisalom potrkala po okencu kraj rojstva.

»Mallard,« je dejala. »Prvič slišim.«
»Čisto majhno mesto je,« je dejala Desiree. »Na severu.«
»Gospodu Hooverju so majhni kraji všeč. Vedno pravi, da so 

najboljši ljudje iz majhnih krajev.«
»No,« je rekla Desiree, »manjšega od Mallarda po mojem ni.«

V Washingtonu je poskušala pokopati svoje gorje. Pri drugi 
temnopolti ženski z oddelka za jemanje prstnih odtisov, Roberti 
Thomas, je najela sobo. V bistvu bolj kletni prostor kot sobo – 
bilo je temno in brez oken, vendar čisto in, najpomembneje, 
cenovno dostopno. »Ni bogve kaj,« ji je prvi dan v službi rekla 
Roberta. »Ampak če res rabiš sobo …« je predlagala plaho, 
kakor da upa, da jo bo Desiree zavrnila. Pri treh otrocih je bila 
izžeta kot cunja in Desiree se ji je, roko na srce, zdela taka, da 
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bo treba skrbeti še zanjo. Toda punca se ji je smilila, pri komaj 
osemnajstih se je znašla sama v neznanem mestu, in tako je šla 
v klet: enojna postelja, predalnik, radiator, ki jo je vsak večer 
uspaval s klenkanjem.

Desiree si je govorila, da začenja na novo, toda zdaj je še bolj 
mislila na Stello, se spraševala, kakšno bi se ji zdelo mesto. Iz 
New Orleansa je zbežala pred spomini nanjo, vendar še vedno 
ni mogla zaspati, ne da bi se prevalila na bok in z roko tipaje 
iskala Stello.

V zveznem uradu se je učila o lokih in zankah in zasukih. O 
žarkasti zanki, ki teče v smeri palca, in podlahtnični zanki, ki 
teče proti mezincu. O osrednjem žepnem zasuku iz dvojnega 
zasuka. O mladem prstu v primerjavi s starim, katerega brazde 
se z leti obrabijo. Človeka je znala najti med milijonom drugih 
samo z opazovanjem brazde: njene širine, oblike, por, vijug, 
prekinitev in gub. Na njeni pisalni mizi so se vsako jutro znašli 
prstni odtisi, pobrani z ukradenih avtov in tulcev nabojev, 
razbitih oken in kljuk vrat in nožev. Obdelovala je prstne 
odtise protestnikov zoper vojno in identificirala ostanke mrtvih 
vojakov, ki so jih na ledu dovažali domov. Ko je Sam Walker 
prvič prišel mimo, je preučevala odtise, najdene na ukradeni 
pištoli. Nosil je kravato v barvi sivke in prav tak svilen robec, in 
bila je šokirana nad kričečo kravato in drznostjo kot noč črnega 
brata, ki si jo je upal nositi. Ko ga je pozneje videla kósiti z 
drugimi pravniki, se je obrnila k Roberti. »Nisem vedela, da so 
med tožilci tudi črnci.«

Roberta je prhnila. »Seveda so,« je rekla. »Nisi več v tisti 
zagovedni luknji, od koder si prišla.«

Roberta še nikoli ni slišala za Mallard. Razen tistih iz župnije 
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St. Landry še nihče ni slišal zanj, in ko je Desiree povedala 
Samu, si tega ni znal niti predstavljati.

»Nabijaš,« je rekel. »Celo mesto samih tako svetlih, kot si ti?«
Neko popoldne jo je povabil na kosilo; mimogrede se je 

ustavil pri njenem predelku, da povpraša po nekih prstnih 
odtisih. Pozneje ji je povedal, da se mu v resnici ni tako zelo 
mudilo s tistimi odtisi, le izgovor je iskal, da se ji predstavi. 
Zdaj sta sedela v narodnem arboretumu in opazovala race, ki so 
drsele čez gladino ribnika.

»Še svetlejših,« je rekla in pomislila na gospo Fontenot, ki 
se je venomer širokoustila, da so njeni otroci barve sesirjenega 
mleka.

Sam se je zasmejal. »No, enkrat me moraš peljati tja dol,« je 
rekel. »Na lastne oči moram videti to svetlopolto mesto.«

V resnici se je samo spogledoval z njo. Rodil se je v Ohiu in 
še nikdar ni šel južneje od Virginije. Mati ga je hotela poslati 
na kolidž Morehouse, ampak ne, rinil je na domačo univerzo, 
že takrat, ko študentskih domov še niso desegregirali. Sedel 
je v predavalnicah, kjer beli profesorji niso hoteli odgovarjati 
na njegova vprašanja. Vsako zimo je z vetrobranskega stekla 
strgal od scaline porumenel sneg. Dobival se je s svetlopoltimi 
črnkami, ki ga v javnosti niso hotele držati za roko. Vedel je, 
da je to severnjaški rasizem. Tisto južnjaško verzijo si lahko 
nekam zataknete. Kar se njega tiče, so njegovi starši upravičeno 
pobegnili z Juga, in čemu bi dvomil o njuni presoji? Kmetavzi 
tam dol mu najbrž še domov ne bi več pustili, se je šalil. Lahko 
bi šel dol na izlet in pristal na poljih bombaževca.

»Mallard ti ne bi bil všeč,« mu je rekla.
»Zakaj ne?«
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»Zato. Dol so čudni. Ubrisani na barvo. Zato sem šla.«
Ne ravno, toda hotela mu je vcepiti misel, da je ona čisto 

drugačna od mesta, od koder prihaja. Hotela je, da si o njej 
misli vse drugo, samo resnice ne: da je le mlada in zdolgočasena 
in da je sestro zvlekla v mesto, kjer je izgubila samo sebe. Par 
minut je molčal in razmišljal o njenih besedah, nato pa ji je 
ponudil vrečko z drobtinami. Vmes je drobil skorjo svojega 
sendviča, da bo lahko hranila race; nevpadljiva uglajenost, ki ji 
je sčasoma prirastla k srcu. Nasmehnila se je in segla v vrečko.

Povedala mu je, da še nikoli ni bila z moškim, kot je on, 
toda v resnici sploh še ni bila z moškim. Tako je bila torej 
presenečena in navdušena nad vsako njegovo potezo: Sam jo 
je vozil v restavracije z belimi prti in izbrano srebrnino; povabil 
jo je v gledališče, jo presenetil z vstopnicami za koncert Elle 
Fitzgerald. Ko je šla prvič k njemu domov, je tavala po njegovem 
stanovanju, bivališču samskega moškega, in osupla opažala 
njegovo redoljubnost, barvito garderobo, ogromno posteljo. Po 
tistem ji je šlo ob vrnitvi v Robertino kletno sobico kar na jok.

Nikdar več ni omenil, da bi šel z njo v domači kraj. Nikdar 
ga ni prosila. Že v začetku mu je povedala, da sovraži Mallard.

»Ne verjamem,« je rekel. Ležala sta v njegovi postelji in 
poslušala dež.

»Kaj je tu verjeti? Povedala sem ti, kaj čutim.«
»Vsi črnci imamo radi domači kraj,« je dejal. »Pa čeprav smo 

vedno iz najhujših lukenj. Samo belci so tako svobodni, da 
sovražijo dom.«

Odraščal je v socialnem stanovanju v Clevelandu in tisto 
mesto je imel strastno rad kot nekdo, ki mu ni bilo danega 
veliko, kar bi lahko imel rad. Njej je bilo dano le mesto, od 
koder je od nekdaj želela zbežati, in mati, ki ji je dala jasno 
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vedeti, da ni več dobrodošla. Samu še ni povedala za Stello – 
imela je občutek, da je bila to le še ena podrobnost Mallarda, 
ki je ne bo dojel. Ko pa je dež škrebljal po kovinskih požarnih 
stopnicah, se je obrnila k njemu in mu povedala, da ima sestro 
dvojčico, ki je sklenila postati nekdo drug.

»Naveličala se bo vsega tistega pretvarjanja,« je rekel. »Stavim, 
da se bo vrnila in da se bo počutila kot trapa. Veliko preveč 
prijazna si, da bi bil lahko kdo dlje časa daleč stran od tebe.«

Poljubil jo je na čelo in tesneje se ga je oklenila; v ušesu ji 
je razbijalo njegovo srce. To je bilo še na začetku. Preden so 
iz njegovih dlani nastale pesti, preden jo je ozmerjal z naduto 
boječo prasico ali zmešano kot tvoja sestra ali nehaj si domišljati, 
da si bela. Še takrat, ko mu je začela zaupati.

Mnogo let pozneje, ko ji je začel pešati vid, je krivdo 
pripisovala vsem letom, ko je naprezala oči nad polami 
prstnih odtisov in označevala njihove brazde. Roberta ji je 
nekoč povedala, da bo ves postopek odvzema in prepoznave 
prstnih odtisov v kratkem prešel na strojni sistem. Japonci 
da že preizkušajo tehnologijo. Toda kako si lahko stroj odtis 
ogleda podrobneje kot izurjeno človeško oko? Desiree je videla 
vzorce, ki jih večina ljudi ni. S prstnih blazinic je lahko prebrala 
človekovo celotno življenjsko zgodbo. Med usposabljanjem je 
vadila na svojih prstnih blazinicah, opazovala zapletene vzorce, 
zaradi katerih je edinstvena. Stella je imela na levem kazalcu 
brazgotino od tistega ureza z nožem, in tudi po tem so se njuni 
prstni odtisi razlikovali.

O tem, kdo si, včasih odločajo malenkosti.
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Adele Vignes je živela v beli pritlični leseni hiški, ki je tičala 
ob robu gozda, v hiški, ki jo je zgradil ustanovitelj mesta in 
v kateri so bivale še številne generacije Decuirovih. Ko se je 
poročila, se je njen mož, Leon Vignes, sprehodil skozi hiško in 
si ogledoval prastaro pohištvo. Bil je serviser, ki je želel postati 
lesar, in s prstom je drsel po slokih nogah mize in občudoval 
spretnost rokodelcev. Niti pomislil ni, da bo nekega dne živel 
v hiški, tako polni preteklosti, resda pa tudi s tem ni računal, 
da se bo poročil z decuirovko. Punco z dediščino. Sam je bil 
potomec dolge vrste francoskih vinarjev, ki so se nadejali, da 
bodo v tem novem svetu obdelovali vinograde, pa so naposled 
ugotovili, da je v Louisiani prevroče in prevlažno za grozdje, 
ter se raje odločili za pridelavo sladkornega trsa. Velikopotezni 
načrti, ki jih potolče realnost – to je podedoval on. Njegovi 
starši so si zadali razumnejše cilje: na obrobju Mallarda so imeli 
pivnico Pri čemerni kozi. Bolj pobožnjakarski krajani Mallarda 
so tragične dogodke pozneje povezovali s tistim pregrešnim 
poslom: štirje bratje Vignes, pa nobeden ni dočakal več kot 
trideset let. Leon, najmlajši v leglu, je prvi umrl.

Hiška je s časom zbledela, toda nekako je bila še vedno 
popolnoma taka, kot je ostala Desiree v spominu. Stopila 
je na jaso in še tesneje stisnila hčer. Ramena so jo ob vsakem 
koraku zaskelela. Tisti medeninasti stebri, zelenomodra streha, 
ozka prednja veranda, kjer je njena mati sedela na gugalniku in 
luščila grah v posodo z vodo. Še vedno je bila drobne postave in 
lasje, ob sencih obarvani sivo, so se ji usipali po hrbtu. Desiree 
je obstala na mestu. Hči ji je težka visela za vratom. Leta so jo 
potisnila vznak, kot bi se ji ob prsni koš uprla dlan.

»Sem že tuhtala, kdaj vama bo ratalo priti sem. Lou je že 
klical, veš, da te je videl.« Njena mati je govorila njej, strmela 
pa v otroka v njenem naročju. »Je pa kar velika, da bi jo nosila.«
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Desiree je končno odložila hčer. Hrbet jo je bolel, toda 
bolečina ji je bila vsaj domačna. Ob razbolelem telesu si nenehno 
na preži, pozoren, buden, kar je bolje od tiste otopelosti, ki jo 
je čutila na vlaku, ko se giblješ, a si ujet v prostoru. Dregnila je 
hčerko, naj stopi naprej.

»Daj maman en poljubček,« je rekla. »No, daj, v redu je.«
Hčerka, preveč plaha, da bi se zganila, se je oklenila njenih 

nog, vendar jo je spet dregnila in deklica se je ubogljivo 
povzpela po stopnicah in po nekaj trenutkih oklevanja objela 
babico. Adele se je nagnila nazaj, da si jo bolje ogleda, in se 
dotaknila zmršenih kit.

»Pojdita se skopat,« jima je rekla. »Voha se, da sta že dolgo 
zunaj.«

V kopalnici je Desiree klečala na razpokanih ploščicah in 
hčerki pripravljala kopel v kadi s krempljastimi nogami. Ko je 
preverjala temperaturo vode, jo je obhajal občutek, kot da se 
ji sanja. Ogledalo s počrnelim zgornjim vogalom, odkrušeni 
školjkasti umivalnik, leseni pod s par škripajočimi deskami, ki se 
jih je naučila izogibati, če se je hotela po določeni uri neopaženo 
prikrasti domov. Njena mati, ki na verandi lušči grah, kot da je 
čisto običajno dopoldne. V bistvu pa nista govorili, odkar je 
Stella šla. Desiree je, zadržujoč solze, takrat poklicala domov in 
njena mati je rekla: »Ti si kriva.« Kaj bi pa lahko rekla? Prav ona 
je prepričala Stello, da sta šli od doma. Zdaj se je njena sestra 
odločila, da bo raje belka, in mati je okrivila njo, ker Stelle ni 
bilo več in ni mogla okriviti nje.

V kuhinji se je sesedla na stol in naslednji hip dojela, da sedi 
tam kot vedno in da je ob njej prazni Stellin stol. Njena mati se 
je vrtela okrog štedilnika in nekaj dolgih trenutkov je Desiree 
strmela v njen togi hrbet.
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»S tem si se torej pečala,« je rekla mama.
»Kako to misliš?«
»Saj veš, kako to mislim.« Njena mama se je s solznimi očmi 

obrnila. »Tako zelo nas sovražiš, kaj?«
Desiree se je odrinila od mize.
»Sem vedela, da ne bi smela priti …«
»Usedi se …«
»Če mi nimaš povedati nič drugega …«
»Kaj pa pričakuješ? Pojaviš se od bogve kod, s sabo privlečeš 

nekega otroka, ki ti ni niti malo podoben …«
»Saj greva,« je rekla Desiree. »Zaradi mene si lahko jezna 

name, briga me, ampak do moje punčke ne boš nesramna.«
»Rekla sem, da se usedi,« je ponovila njena mati, tokrat tišje. 

Čez mizo je potisnila rezino rumenega koruznega kruha. »Samo 
presenečena sem. Ne smem biti presenečena?«

Kolikokrat je Desiree razmišljala, da bi poklicala domov. Ko 
se je preselila v D. C., v Robertino klet, in mama niti slučajno 
ne bi mogla stopiti v stik z njo. Ali pa ko jo je Sam zasnubil 
in sta se kot zaročenca fotografirala pod cvetočo češnjo. Eno 
od slik je dala v ovojnico, še naslov je napisala, ni pa je mogla 
odposlati. Pa ne zato, ker bi se ga sramovala – tako je na to 
gledal Sam – ampak ker nima smisla deliti dobrih novic z 
nekom, ki se ne more veseliti zate, ni tako? Vedela je, kaj bi ji 
rekla mama. Tistega črnca sploh ne ljubiš. Vzela ga boš samo zato, 
da mi kljubuješ, in najslabše, kar lahko daš kljubovalnemu otroku, 
je pozornost. Ko boš imela svoje otroke, boš razumela. Po poroki, 
potem ko je bila torta razrezana, potem ko so se njuni prijatelji 
okajeni in nasmejani raztepli po ulicah, se je v beli volančkasti 
obleki v zadnjem delu poročne dvorane sesedla in se razjokala. 
Nikdar ni niti pomislila, da se bo nekega dne poročila, pa ob 
njej ne bo ne sestre ne matere.
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Da bi poklicala domov, je razmišljala tudi takrat, ko je v 
Freedmanovi bolnišnici povila hčerko. Ko se je rodila Jude, je 
temnopolta babica nekoliko pomolčala in nato novorojenko 
zavila v rožnato odejico. »To prinaša srečo,« je naposled dejala 
in ji dala otroka, »če je deklica podobna očetu.« Takoj zatem 
se je ohrabrujoče nasmehnila ženski, ki je po njenem mnenju 
potrebovala uteho. Desiree pa je samo očarana strmela v hčerko. 
Kakšna druga ženska bi utegnila biti razočarana, ker ji lastna hči 
ni niti malo podobna. Desiree je bila zgolj hvaležna. Najmanj 
od vsega je želela ljubiti še nekoga, ki ji je na las podoben.

»Bi še kaj skuhala, če bi povedala, da prideta,« je rekla mama.
»V bistvu je bilo bolj na vrat na nos,« je dejala Desiree.
Na vlaku je komaj kaj jedla; grizljala je krekerje in se nalivala 

s črno kavo, dokler ni bila od kofeina vsa nervozna. Treba bo 
narediti načrt. Mallard – kaj pa zatem? Kam potem? Tu niti 
slučajno ne moreta ostati, vendar ni vedela, kam bi še lahko 
šla. Zdaj se je ozirala po dotrajani kuhinji in obhajalo jo je 
domotožje po stanovanju v Washingtonu. Pogrešala je službo, 
prijatelje, življenje. Mogoče se je preburno odzvala – zaradi 
izgredov so bili vsi na trnih. Še prejšnji teden je videla Sama 
jokati, ko je Walter Cronkite sporočil novico. Sedela sta na 
kavču, in ko ga je objela, se je kar tresel. Lahko da je bil strelec 
kak norec ali pa kdo iz vojske ali celo zvezni agent, ki dela za 
vlado. Morda so bili krivi kakšni črnski zarotniki, ki delajo za 
napačno stran. Govoril je brez glave in repa, in dokler ni bilo 
konec poročil, se ga je oklepala. Tisto noč sta se strastno ljubila, 
s čimer sta se mogoče na čuden način poklonila prečastitemu, 
toda tisto noč si tudi ni bila podobna, polna žalosti zaradi 
človeka, ki ga sploh ni poznala.

Zjutraj je šla mimo razdejanih, z deskami zabitih izložb, na 
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katerih je pisalo BRAT PO DUŠI in kjer so bile šipe polepljene 
z zaobljubami zvestobe, v naglici načečkanimi s flomastri. 
Tisti dan so v službi prej končali. Ko se je z avtobusne vračala 
proti domu, je neki bojazljivi temnopolti mladenič, zdelan kot 
bejzbolski kij v njegovi roki, zahteval denarnico.

»Daj mi jo, ti bela prasica!« je zakričal in s kijem usekal 
po pločniku, kot da lahko zavrta do središča zemlje. Preveč 
prestrašena, da bi ga popravila, se je nerodno trudila odpeti 
usnjeni pašček. Prepoznala se je v njegovi grozi in besu, takrat 
pa je prednjo z dvignjenimi rokami skočil Sam in rekel: »To 
je moja ženska, brat.« Najstnik jo je ucvrl v vrvež. Sam jo je 
potegnil v stanovanje in jo prižel k prsim, na varno.

Mesto je bilo štiri noči v plamenih. In tisto zadnjo noč je Sam 
njeno golo telo stisnil k sebi in zašepetal: »Narediva še enega.« 
Trajalo je par sekund, da je dojela, da misli otroka. Kolebala je. 
Ni nameravala, toda misel na še enega otroka, ki bi jo privezal 
nanjo, še enega otroka, zaradi katerega jo bo strah vsakič, ko 
Sam pobesni – niti slučajno ga ni mogla imeti z njim. Tega mu 
seveda ni rekla, vendar je bilo po njenem kolebanju vse jasno in 
pozneje, ko jo je zgrabil za vrat, je točno vedela, zakaj. Prizadela 
ga je, medtem ko je še žaloval. Nič čudnega, da se je razjezil. Je 
pač rad malo komandiral. Kdo bi mu zameril, če pa živi v svetu, 
ki ga ne spoštuje kot moškega? Ne bi ji bilo treba toliko jezikati. 
Lahko bi se bolj potrudila, da bi bil v hiši mir. Mar ni to taisti 
moški, ki se je postavil mednjo in bejzbolski kij tistega jeznega 
fanta? Isti moški, ki jo je ljubil, potem ko jo je sestra zapustila 
in ko se ji mati ni hotela oglašati na telefon?

Mogoče še ni prepozno. Odšli sta pred komaj dvema 
dnevoma. Še vedno lahko pokliče Sama, mu reče, da se je 
zmotila. Da je potrebovala nekaj časa, da si zbistri misli, nič 
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drugega, da seveda ni imela resnega namena oditi. Njena mama 
je spet potisnila krožnik proti njej.

»Kakšne težave imaš?« jo je vprašala.
Desiree se je prisiljeno zasmejala. »Nobenih, mama.«
»Nisem butasta. Misliš, da ne vem, da si zbežala pred svojim 

dedcem?«
Desiree se je zastrmela v mizo in v oči so ji privrele solze. 

Njena mama je koruzni kruh prelila z mlekom in ga razdrobila 
z vilicami, tako kot včasih, ko je bila Desiree še majhna.

»Ni ga več,« je rekla mati. »Pojej zdaj kruh.«

Kakšnih sto petdeset kilometrov južno od Mallarda je Early 
Jones pozno zvečer dobil ponudbo za delo, ki je preusmerila 
tok njegovega življenja. Tega takrat ni vedel. Zanj je bilo vsako 
delo zgolj in samo to – služba – in ko je stopil v Ernestov bar in 
stegoval vrat, ali je Veliki Ceel kje v bližini, je razmišljal samo o 
tem, ali si lahko privošči pijačo. Žvenketal je z drobižem v žepu. 
Denar se ga nikdar ni držal. Pred dvema tednoma je opravljal 
posel za Ceela in kdove kako že vse zapravil za tisto, kar v New 
Orleansu rabi mlad moški: karte in pijačo in ženske. Zdaj je 
nujno potreboval še kakšno delo. Predvsem zaradi denarja, 
seveda, pa tudi zato, ker je nerad predolgo ostajal na istem 
mestu, in dva tedna v istem kraju je bilo zanj takrat mnogo 
predolgo.

Ni znal pognati korenin, samo izgubiti se je znal. To veščino 
je osvojil že kot fantič, ki ni imel gnezda. Vse otroštvo – če bi 
temu sploh lahko tako rekli – je delal za hrano in prenočišče 
po kmetijah v Janesvillu in Jeni pa vse dol do New Roadsa in 
Palmetta. Ko je bil star osem let, so ga dali teti in stricu, ker 
nista imela svojih otrok, njegovi starši so jih imeli pa preveč. Ni 
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vedel, kje starši živijo zdaj oziroma ali sploh še živijo, in pravil 
je, da nikoli ne misli nanju.

»Ni ju več,« je govoril, če je kdo vprašal. »Ko te ni, te ni.«
Toda v resnici je že takrat, ko je začel iskati ljudi na begu, 

takoj poskušal najti domače. Klavrno in naglo mu je spodletelo: 
o svojih starših ni vedel niti toliko, da bi vsaj ugibal, kje začeti. 
Najbrž je bilo tako še najbolje. Že ko je bil majhen, ga nista 
hotela – kaj bi torej z njim zdaj, ko je odrasel? Poraz mu vseeno 
ni dal miru. Odkar je začel loviti ljudi, so bili njegovi starši 
edini, ki jih ni našel.

Če hočeš ostati izgubljen, ne smeš nikoli ničesar vzljubiti. 
V tem je ključ. Early je bil vsakič znova osupel, po kaj vse se 
ubežniki vračajo. Večinoma po ženske. V Jacksonu je dobil 
v pest možakarja, ki so ga iskali zaradi poskusa umora, ker je 
tip prišel po svojo ženo. Povsod si lahko najdeš novo žensko, 
po drugi strani pa so najbolj nasilni ljudje vedno tudi najbolj 
sentimentalni. Tako ali drugače gre za čista čustva. Najbolj 
šokiran je bil, ko so se vračali po stvari. Po toliko avtov, da jih 
nisi mogel prešteti, mater, in vedno je šlo za kakšno kripo, ki 
jo je človek vozil več let in se ni mogel ločiti od nje. V Toledu 
je ujel nekoga, ki se je vrnil v rojstno hišo po staro bejzbolsko 
žogico.

»Kaj pa vem, stari,« je rekel z vklenjenimi rokami na zadnjem 
sedežu Earlyjevega el camina. »Ampak res mi je pri srcu.«

Earlyja ni ljubezen nikoli nikamor zvlekla. Takoj ko je od 
kod odšel, je tisti kraj pozabil. Imena so zbledela, obrazi so se 
zameglili, stavbe so se zabrisale v nerazločne opečnate gmote. 
Pozabil je imena vseh učiteljic na vseh šolah, kamor je hodil, 
imena ulic, kjer je živel, pozabil je, kakšni so na pogled njegovi 
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starši. To je bil njegov dar: da je kratkega spomina. Če imaš 
dober spomin, se ti lahko zmeša.

Zdaj je že sedem let s presledki delal za Ceela. Ni hotel, da bi 
kdo kdaj mislil, da dela za oblast. Zločince je iskal iz izključno 
enega razloga – zaradi denarja – na belsko pravico pa se je posral. 
Ko je koga ujel, se ni nikoli spraševal, ali ga je porota obsodila 
in ali je možakar preživel zaporno kazen. Popolnoma je pozabil 
nanj. In čeprav so ga v nekem baru enkrat prepoznali in mu 
je na trebuhu za spomin ostala brazgotina, je lahko to službo 
opravljal samo tako, da je pozabljal. Rad je lovil kriminalce. 
Kadar mu je začel Ceel razlagati o kakšnem pogrešanem 
otroku ali nebodigatreba očetu, ki se ogiba dolžnostim, je samo 
odkimaval.

»Nič ne vem o tem,« je rekel in ruknil viski.
Bila sta v Ernestovem baru in Ceel je zmignil z rameni. V 

sedmem okraju je imel sicer pravo pravcato pisarno, toda 
Early ni maral hoditi tja, čez cesto od cerkve, kjer so vsi grehov 
očiščeni ljudje s stopnic buljili vanj. Tale bar je bil po Earlyjevem 
okusu, nekoliko temačen in varen. Ceel je bil krepak možak s 
kot lepenka rjavkasto kožo in svilenimi črnimi lasmi. Vedno je 
imel pri sebi srebrn vžigalnik, in ko je govoril, ga je vrtel med 
prsti. Sukal ga je že pred leti, v zelo podobnem baru, ko je prvič 
nagovoril Earlyja. Early ga je nezavzeto poslušal in gledal, kako 
odblesk svetlobe na srebru poplesuje po lokalu.

»Sine, bi rad malo zaslužil?« ga je vprašal Ceel.
Ni bil videti kot gangster ali zvodnik, se je pa nosil v maniri 

zanikrnežev, katerih posel je na meji nezakonitega. Bil je sodni 
porok, ki je iskal novega lovca na glave, in Early mu je padel v 
oči.
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»Zdiš se mi molčeče sorte,« je rekel. »To je dobro. Potrebujem 
nekoga, ki bo gledal in poslušal.«

Early je bil takrat star štiriindvajset let; ravnokar je prišel iz 
zapora in jo sam mahnil v New Orleans, češ, saj je vseeno, kje 
začnem na novo, zato grem lahko tudi sem. Službo je sprejel, 
ker jo je potreboval. Niti malo ni pričakoval, da mu bo šlo 
tako dobro od rok, v bistvu tako zelo dobro, da mu je Ceel 
kar naprej ponujal razne opravke, ki niso imeli nobene veze s 
plačevanjem varščine.

»Ti veš tisto, kar ti jaz povem,« je dejal Ceel, »in jaz ti nisem 
povedal še nič.«

»No, nočem se mešati v osebne zadeve. Nimaš nič drugega 
zame?«

Ceel se je zasmejal. »Mislim, da si edini, ki mi je kdaj rekel 
kaj takega. Vsi drugi bi bili veseli, da jim enkrat za spremembo 
ni treba loviti kakšnega zajebanca.«

Toda Early je razumel vsaj to, kako iskana oseba razmišlja. 
Izčrpanost, obup, čista sebičnost preživetja. Kaj gre po glavi 
drugim izginulim, mu ni bilo jasno. Predvsem poročenih ni 
razumel, in nobene želje se ni imel vpletati v njihove zadeve. 
Po drugi strani pa je služba pač služba. Zakaj ne bi vzel nečesa 
lažjega? Zadnja dva tedna je nekomu sledil skoraj do Mehike; v 
puščavi se mu je pokvaril avto in spraševal se je že, ali bo tam 
tudi umrl, na lovu za človekom, za katerega mu je bilo v končni 
fazi vseeno, če bo kdaj kaznovan. Če je zaslužek enak, zakaj ne 
bi za spremembo privolil v lažjo nalogo?

»Odpeljal je ne bom,« je rekel.
»Ne bo treba. Samo pokliči, ko jo najdeš. Dedec jo išče. Ušla 

mu je s tamalo.«
»Zakaj pa?«
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Ceel je skomignil. »Me ne briga. Tip hoče, da jo najdem. Iz 
nekega manjšega kraja gor na severu je, iz Mallarda. Poznaš?«

»Enkrat sem bil tam, pred leti,« je rekel Early. »Hecen kraj. 
Hohštaplerski.«

Mesteca se je bolj malo spomnil, samo to, da so bili vsi 
svetlopolti in naduti in da ga je enkrat pri maši neki visoki 
bledi možakar klofnil, ker je pomočil prste v sveto vodo pred 
možakarjevo ženo. Imel je šestnajst let in ob nenadni pekoči 
bolečini na vratu je bil šokiran. Stric ga je zgrabil za ramo in 
se s pogledom, uprtim v počene talne ploščice, opravičil. Vse 
poletje je bil tam, delal je na kmetiji na obrobju mesta in za 
dodaten zaslužek dostavljal špecerijo. Našel si ni niti enega 
prijatelja, je bil pa nekoliko zatreskan v neko punco, ki jo je 
spoznal, ko ji je na verando odnesel nabavljeno. Ni mu bilo 
jasno, od kod se je zdaj spomnil nanjo. Tako mlad je bil, ko sta 
se spoznala, in v resnici je sploh ni poznal. Še pred jesenjo se je 
preselil na neko drugo kmetijo v neko drugo mesto. Pa vendar, 
zdaj jo je v mislih videl, kako bosa stoji v domači dnevni sobi in 
pomiva okna. Ko mu je Ceel izročil fotografijo, je Earlyja zvilo 
v želodcu. Počutil se je skoraj tako, kot da je to sam priklical 
nadse. Prvič po desetih letih se je zazrl v obraz Desiree Vignes.


