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Tako popoln si, moja najljubša oseba.
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1

Hiša

Imam usodno napako.

Rada mislim, da jo imamo vsi. Ali pa mi je tako vsaj lažje, 

medtem ko pišem – gradim junakinje in junake okoli prikrite 

izdaje, jim obesim vse, kar se dogaja, kot posebno značajsko 

lastnost: stvar, ki so se je naučili, da bi se zavarovali, in je ne 

morejo prenehati uporabljati, četudi jim ne služi več.

Morda, na primer, kot otrok niste imeli nadzora nad svojim 

življenjem. Da ste se izognili razočaranjem, ste se torej naučili, 

da se nikoli niste spraševali, kaj si v resnici želite. In to je dolgo 

tudi delovalo. Le da zdaj, ko ste spoznali, da niste dobili tistega, 

za kar niste vedeli, da si želite, drvite po avtocesti sredi krize 

srednjih let s kovčkom, polnim denarja, in Stanom, moškim, ki 

leži v prtljažniku.
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Morda je vaša usodna napaka ta, da ne uporabljate smernikov.

Ali pa ste takšni kot jaz, brezupni romantik. Vendar si ne 

morete prenehati pripovedovati zgodbe. Tiste o vašem življenju, 

in je dopolniti z melodramatično �lmsko glasbo in zlatimi 

lučmi, ki prebadajo avtomobilska okna.

Začelo se je, ko sem dopolnila dvanajst let. Starši so me 

posedli, da so mi povedali novico. Mama je prejela prvo 

diagnozo – sumljive celice v desni dojki – in tolikokrat mi je 

rekla, naj me ne skrbi, da sem se bala, da bom kaznovana, če 

me bo pri tem ujela. Mama je bila človek dejanj, dobrovoljna, 

optimistična, ne pa zaskrbljena, vendar sem zdaj videla, da je 

bila prestrašena, in tudi jaz sem bila, otrpla na kavču, negotova, 

kako naj nekaj rečem, ne da bi poslabšala stvari.

Potem pa je moj zapečkarski oče storil nekaj nepričakovanega. 

Vstal je in naju zagrabil za roki – mamo in mene – ter rekel: 

»Vesta, kaj moramo storiti, da se bomo znebili teh negativnih 

občutkov? Plesati moramo!«

Naše predmestje nima klubov, samo povprečne restavracije z 

živo glasbo ob petkih zvečer, toda mama se je razveselila, kot bi 

ji predlagal, da z zasebnim letalom poletita do Copacabane.

Nosila je obleko masleno rumene barve in uhane, ki so 

zvončkljali, ko se je premaknila. Oče je naročil dvajset let star 

škotski viski zanju, zame koktajl Shirley Temple in zavrteli smo 

se in se vrteli, vse dokler nismo bili omotični, se smejali in se 

spotikali. Smejali smo se, da smo še komaj stali na nogah, in 
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oče, znan po zadržanosti, je z glasbo pel Brown Eyed Girl, kot 

da nas sploh ne bi opazovali vsi v prostoru.

In potem smo se izmučeni naložili v avtomobil in med 

vožnjo proti domu vsi molčali, mama in oče sta se držala za 

roke, jaz pa sem z glavo udarjala ob okno in opazovala ulične 

svetilke, ki so se bleščale skozi steklo, ter razmišljala: Vse bo okej. 

Vedno bomo okej.

In v tistem trenutku sem spoznala: ko se zdi svet temen in 

grozeč, te lahko ljubezen odnese na plesišče; smeh ti lahko 

odvzame nekaj bolečine; lepota lahko zvrta luknje v tvoj strah. 

In takrat sem se odločila, da bo moje življenje polno vseh treh. 

Ne samo zaradi mene, temveč za mamo in vse okoli mene.

Imela bom odločnost. Lepoto. In svetlobo sveč ter Fletwood 

Mace, ki bodo tiho igrali v ozadju.

Pravzaprav sem si začela pripovedovati čudovito zgodbo o 

svojem življenju, o usodi in načinu, kako se vse uredi, in pri 

osemindvajsetih letih je bila moja zgodba popolna.

Popolni starši (brez raka), ki pokličejo večkrat na teden, 

omotični od vina ali česa drugega. Popoln fant (spontan, 

večjezičen, meter devetdeset visok), ki dela na urgenci in zna 

pripraviti coq au vin. Popolno staro stanovanje v Queensu. 

Popolna služba pisateljice romantičnih zgodb – ki jih 

navdihujejo popolni starši in popolni fant – za Sandy Lowe 

Books.

Popolno življenje.
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Toda bila je samo zgodba, in ko se je prikazala zevajoča 

luknja, se je vsa stvar razkrila. Tako delujejo zgodbe.

Zdaj, pri devetindvajsetih, sem obupana, brez denarja, deloma 

brez doma, samska in ustavljam avtomobil pred čudovito hišo 

ob jezeru, zaradi katere mi je kar slabo. Romaniziranje mojega 

življenja se je ustavilo, toda moja usodna napaka je bila še 

vedno kot naperjena puška v obunkani kii soul in pripoveduje 

dogodke, kot so se zgodili:

January Andrews je strmela skozi okno avtomobila v besno 

jezero, ki se je zaganjalo v temno obalo. Skušala se je prepričati, da 

to, da je prišla sem, ni bila napaka.

Vendar je zagotovo bila napaka, čeprav ni imela druge 

možnosti. Ko si brez �cka, ne zavrneš ponudbe za brezplačno 

nastanitev.

Parkirala sem na cesti in strmela v preveliko fasado koče, 

njena bleščeča se okna, pravljično verando in resasto travo, ki se 

je pozibavala v toplem vetru.

Naslov sem preverila v navigacijski napravi in na listku, ki je 

visel z obeska na ključu. To je bilo to, dobro.

Za minuto sem oklevala, kot da me bo morda asteroid, ki 

bo povzročil konec sveta, ubil, preden bom prisiljena vstopiti. 

Potem globoko zajamem sapo in izstopim, z zadnjega sedeža 

potegnem preveč natlačen kovček in škatlo, polno steklenic 

gina.

Izpred oči si odrinem debel pramen temnih las in preučujem 

modre skodle in belo obrobo. Pretvarjaj se, da si z Airbnb.
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V trenutku mi skozi misli preleti podoba seznama Airbnb: 

Trisobna koča ob jezeru je očarljiva in dokaz, da je bil tvoj oče 

kreten in da je bilo tvoje življenje zlagano.

Začela sem hoditi po stopnicah, zarezanih v travnati hrib, kri 

mi je bučala v ušesih kot v gasilskih ceveh, noge so se mi tresle 

v pričakovanju, da se bodo odprla vrata pekla in svet bo izginil 

izpod mene. 

To se je že zgodilo. Lansko leto. In ni te ubilo, zato te tudi to ne 

bo.

Na verandi se mi je do konca napel vsak živec v telesu. 

Ščemelo me je po obrazu, me stiskalo v želodcu, pot mi je tekel 

po tilniku. Ob bok si pritiskam škatlo z ginom, potisnem ključ 

v ključavnico in del mene si želi, da bi se zataknil. Da bi se 

izkazalo, da je vse to le izpopolnjena šala, ki jo je pred smrtjo 

pripravil oče.

Ali še bolje, da v resnici sploh ni mrtev. Skočil bi izza 

grmičevja in zavpil: »Pa te imam! Saj nisi v resnici mislila, da 

imam skrivno drugo življenje, kajne? Saj nisi mogla misliti, da 

imam še eno hišo z drugo žensko in ne s tvojo materjo?« 

Ključ se je brez težav obrnil. Vrata so se odprla v prostor.

Hiša je bila tiha.

Preseka me bolečina. Ista, kot sem jo čutila vsaj enkrat na 

dan, odkar me je poklicala mama, mi povedala o infarktu in 

sem jo slišala med jokanjem izreči tiste besede: Odšel je, Janie.

Ni očeta. Ne tukaj. Nikjer, in potem naslednja bolečina, ko se 

nož obrne. Oče, ki si ga poznala, tako ali tako nikoli ni obstajal.
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V resnici ga nikoli nisem imela. Kot tudi v resnici nikoli 

nisem imela Jacquesa ali njegovega coq au vina.

To je bila zgodba, ki sem si jo pripovedovala. Od zdaj naprej 

obstaja samo grda resnica ali pa nič. Opogumila sem se in 

vstopila.

Moja prva misel je bila, da grozna misel sploh ni tako zelo 

grozna. Očetovo ljubezensko gnezdo ima odprt prostor: dnevno 

sobo, ki prehaja v moderno kuhinjo z modrimi keramičnimi 

ploščicami in prijeten zajtrkovalni kotiček, celo steno v steklu, 

ki gleda proti temni terasi.

Če bi mama posedovala ta prostor, bi bilo vse v kremastih 

odtenkih, pomirjujoče nevtralnih. V boemskem stilu urejena 

soba, v katero sem stopila, bi bolj sodila v stanovanje, v katerem 

sva bila z Jacquesom, in ne od staršev. Počutila sem se nekoliko 

omotično, ko sem si tukaj zamišljala očeta, med stvarmi, ki 

jih mama nikoli ne bi izbrala: rustikalne ročno poslikane 

mize, temne lesene knjižne police, udrt kavč, prekrit z barvno 

neujemajočimi se blazinami.

Nikjer ni bilo nobenega znaka o očetu, kakršnega sem 

poznala.

V žepu mi je zazvonil telefon in škatlo sem odložila na 

granitni kuhinjski pult, da bi odgovorila na klic.

»Halo?« rečem šibko in raskavo.

»Kako je?« je takoj vprašal glas na drugi strani. »Je tam kakšna 

seks ječa?«

»Shadi?« sem ugibala. Mobilnik sem si dala med ramo in 
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uho, odvila pokrov ene od steklenic gina in srknila, da sem se 

podprla.

»V resnici me skrbi, da sem edina, ki bi te poklicala, da bi te 

to vprašala,« je odgovorila Shadi.

»Si edina, ki sploh ve za ljubezensko kolibo,« jo opozorim.

»Nisem edina, ki ve zanjo,« je ugovarjala Shadi.

Teoretično gledano ima prav. Medtem ko sem lansko leto 

na pogrebu izvedela za očetovo skrivno kolibo ob jezeru, pa je 

mama o njej vedela veliko dlje. »Dobro,« sem rekla. »Si edina, 

ki sem ji povedala zanjo. Kakor koli, daj mi nekaj trenutkov. 

Komaj sem prispela.«

»Dobesedno?« Shadi je težko dihala, kar pomeni, da je bila 

na poti v službo v restavracijo. Ker sva delali ob tako različnih 

urah, sva se večinoma poklicali takrat, ko je bila na poti v 

službo.

»Metaforično,« sem rekla. »Dobesedno sem tukaj deset 

minut, vendar čutim, kot bi šele prišla.« 

»Kako pametno,« je rekla Shadi. »Kako globoko.«

»Ššš,« sem rekla. »Vse vsrkavam.«

»Preveri za seks ječo!« je pohitela Shadi, kot bi se bala, da 

bom prekinila. 

Pa nisem. Mobitel sem preprosto držala ob ušesu, zadrževala 

sapo in varovala divjajoče srce v prsnem košu, ko sem se 

razgledovala po očetovem drugem življenju.

In ko sem se že prepričala, da oče časa ne bi mogel preživljati 

tukaj, sem na steni zagledala okvir. Izrezek iz New York Timesa, 
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lestvico najbolje prodajanih knjig izpred treh let, enako, kot 

jo je imel doma nad kaminom. In tam sem bila, na številki 

petnajst, v zadnji vrstici. In tam, tri vrstice nad menoj – v 

bolnem preobratu usode – je bil moj tekmec Gus (čeprav mu 

je bilo zdaj ime Augustus zaradi Serious Man) z intelektualnim 

debitantskim romanom �e Revelatories. Pet tednov se je 

obdržal na lestvici (saj ne, da sem štela (Seveda sem štela.)).

»No,« je zanimalo Shadi. »O čem razmišljaš?«

Obrnila sem se in pogled se mi je ustavil na viseči tapiseriji 

mandale, ki je visela nad kavčem.

»Sprašujem se, ali je oče kadil marihuano.« Obrnem se proti 

oknom ob strani hiše, ki so bila skoraj popolnoma poravnana 

s sosedovimi, kar je arhitekturni spodrsljaj, ki ga mama pri 

nakupu hiše nikoli ne bi spregledala.

Vendar to ni bila njena hiša in jasno sem videla knjižne police 

čez vso steno, ki so obdajale sosedovo pisarno.

»Oh, bog – morda je gojišče in ne ljubezenska koliba!« Shadi 

je slišati navdušena. »Morala bi prebrati pismo, January. Vse 

skupaj je pomota. Oče ti je zapustil družinsko podjetje. Tista 

ženska je bila njegov poslovni partner in ne ljubica.«

No, kako slabo mi kaže, ker sem si želela, da bi imela prav?

Kakor koli, resen namen imam prebrati tisto pismo. Samo 

čakala sem na pravo priložnost, v upanju, da bodo zadnje 

očetove besede pomirjujoče. Namesto tega je minilo celo leto 

in strah ob misli, da bom odprla ovojnico, je vsak dan naraščal. 

Bilo je tako nepošteno, ker bo imel zadnjo besedo in mu 



- 15 -

ROMAN ZA PLAŽO

nimam možnosti odgovoriti. Da bi kričala, jokala ali zahtevala 

več odgovorov. Ko ga bom enkrat odprla, ne bo več vrnitve. To 

bo to. Dokončno slovo.

Zato je do nadaljnjega pismo uživalo veselo in samotno na 

dnu škatle z ginom, ki sem jo pripeljala s seboj iz Queensa.

»Ni gojil marihuane,« sem povedala Shadi in odprla zadnja 

vrata, da sem stopila na teraso. »Razen če jo ima v kleti.«

»Nikakor,« je ugovarjala Shadi. »Tam je seks ječa.«

»Nehajva se pogovarjati o mojem depresivnem življenju,« 

sem rekla. »Kaj je novega pri tebi?«

»V mislih imaš Ukleti klobuk,« je rekla Shadi. Če bi imela 

manj kot štiri sostanovalce v svojem malem stanovanju v 

Chicagu, bi najverjetneje zdaj stanovala pri njej. Saj ne, da mi je 

uspelo delati, ko sem bila s Shadi. In moj �nančni položaj je bil 

preveč obupen, da ne bi delala. Morala sem končati naslednjo 

knjigo v tem brezplačnem peklu. Potem si bom morda lahko 

privoščila stanovanje brez Jacquesa.

»Če se želiš pogovarjati o Ukletem klobuku,« sem rekla, 

»potem ja. Povej.«

»Še vedno ni govoril z mano.« Shadi otožno zavzdihne. 

»Vendar jaz lahko, saj veš, čutim, da me gleda, ko sva oba v 

kuhinji. Zato ker sva povezana.«

»Te kaj skrbi, da tvoja povezava ni s tipom, ki nosi starinski 

klobuk iz svinjskega usnja, temveč z duhom prvotnega lastnika 

klobuka? Kaj boš storila, če boš ugotovila, da si se zaljubila v 

duha?«
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»Hm.« Shadi je nekaj trenutkov razmišljala. »Predvidevam, 

da bom morala posodobiti svoj pro�l na Tinderju.«

Veter je razburkal vodo ob vznožju hriba, mi premaknil 

temne kodre na ramenih, zahajajoče sonce je povsod streljalo 

zlate žarke, ki so bili tako svetli in vroči, da sem morala pripreti 

oči, da sem lahko gledala oranžne in rdeče valove, ki so pljuskali 

ob obalo. Če bi to bila hiša, ki sem jo najela, bi bila popoln kraj 

za pisanje čudovite ljubezenske zgodbe, ki sem jo pred meseci 

obljubila Sandy Lowe.

Posvetilo se mi je, da je Shadi še vedno govorila. Še naprej o 

Ukletem klobuku. Ime mu je bilo Ricky, toda nikoli mu nisva 

rekli tako. O Shadijinem ljubezenskem življenju sva vedno 

govorili v šifrah. Bil je tudi starejši moški, ki je vodil restavracijo 

s čudovito morsko hrano (Ribji gospod), in potem še moški, 

poimenovan Mark, ker je bil podoben nekemu drugemu 

slavnemu Marku, in tudi novi sodelavec, natakar, ki je vsak dan 

nosil klobuk, ki ga je Shadi prezirala, vendar se mu ni mogla 

upreti.

V pogovor sem se vključila, ko je Shadi rekla: »Za konec 

tedna, četrtega julija? Lahko pridem takrat na obisk?«

»To je čez malo več kot mesec dni.« Hotela sem ugovarjati, 

da me takrat ne bo več tukaj, vendar sem se zavedala, da to ni 

držalo. Skoraj zagotovo bo trajalo vse poletje, da bom napisala 

knjigo, izpraznila hišo in oboje prodala, da se bom lahko (vsaj 

upam) vrnila v vsaj relativno udobje. Ne v New York, temveč 

nekam, kjer ni tako drago.
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Predstavljala sem si, da si lahko privoščim Duluth. Tam 

me mama nikoli ne bi obiskala, vendar se tudi zadnje leto 

nisva pogosto družili, če izvzamem tridnevni obisk za božične 

praznike. Štirikrat me je zvlekla s seboj na uro joge, v tri 

natrpane bare s sokovi in na igro Hrestača, ki ga je igral neki 

otrok, ki ga nisem poznala. Če sva bili sami samo kakšnih sedem 

sekund in se je pojavila tema o očetu, sva se močno skregali.

Vse življenje so bile prijateljice ljubosumne na odnos, ki sva 

ga imeli z mamo. Kako pogosto in odkrito (ali vsaj tako sem 

mislila) sva se pogovarjali, se skupaj zabavali. Zdaj pa je bil najin 

odnos tako skrhan, da sva bili najbolj veseli, ko sva se hkrati 

klicali in je na obeh straneh glas rekel, da številka trenutno ni 

dosegljiva.

Od tega, da sem imela ljubeče starše in živela s fantom, sem 

praktično pristala s Shadi, najboljšo prijateljico na daljavo. 

Edina dobra stvar, da sem se odselila iz New Yorka v North Bay 

Shores v Michiganu, je bila, da sem bliže Chicagu, kjer živi.

»Do četrtega julija je še dolgo,« sem se pritožila. »Samo tri 

ure vožnje stran od mene si.«

»Jah, le da ne znam voziti.«

»Potem je morda čas, da dobiš nazaj vozniško dovoljenje,« 

sem rekla.

»Verjemi, da čakam, da mi poteče. Tako svobodno se bom 

počutila. Sovražim, da ljudje mislijo, da znam voziti, samo zato, 

ker imam izpit.«
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Shadi je bila obupna voznica. Kadar je zavila levo, je glasno 

vpila.

»Sicer pa veš, kako nepredvidljivi so turnusi pri mojem delu. 

Srečo imam, da mi je šef rekel, da sem lahko prosta za četrti 

julij. Zdi se mi, da zdaj čaka, da mu ga potegnem.«

»Da mu ga ne bi. Vlečeš ga samo, ko dobiš dolg dopust. 

Zdaj mu daj le dobro staro drgnjenje s podplati kot ‚uslugo za 

uslugo‘.«

Naredim še požirek gina, se obrnem proti koncu terase in 

skoraj zacvilim. Na sosednji terasi, deset korakov desno od 

sebe, sem na ležalniku zagledala zadnji del rjave kodraste glave. 

Tiho sem molila, da moški spi – da mi ne bo treba vse poletje 

prenašati soseda, ki me je slišal, kako sem vpila o dobrem starem 

drgnjenu s podplati.

Kot bi mi bral misli, je sedel naprej, pograbil steklenico piva 

z mize, srknil iz nje in se naslonil nazaj.

»Tako prav imaš, pa še kroksov mi ne bo treba sezuti,« je rekla 

Shadi. »No, pravkar sem prispela v službo. Vendar mi sporoči, 

če boš v kleti našla usnje ali pa droge.«

Obrnem se stran od sosedove terase. »Ne bom se odselila, 

dokler me ne boš obiskala.«

»Kruto,« je rekla Shadi.

»Tako je,« sem rekla. »Rada te imam.«

»Jaz tebe še bolj,« je poudarila in prekinila zvezo.

Obrnila sem se proti kodrasti glavi, deloma v pričakovanju, 

da me bo pogledal, in deloma razpeta, ali bi se mu morala 

predstaviti.
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V New Yorku sosedov nisem dobro poznala, toda to je bil 

Michigan, in po očetovih zgodbah o odraščanju v North Bear 

Shoresu sodeč, sem lahko pričakovala, da bom na neki točki 

temu moškemu posojala sladkor (opomnik: kupi sladkor).

Odhrkam se in si nadenem nasmešek prijazne sosede. Moški 

se spet nagne naprej in še enkrat naredi dolg požirek piva, ko 

zavpijem na daleč: »Oprostite, ker sem vas zmotila!«

Bežno zamahne z roko in obrne stran neke knjige, ki mu leži 

v naročju. »Kaj bi bilo narobe z drgnjenjem s podplatom kot 

plačilom?« je zategnil z raskavim, zdolgočasenim glasom.

Skremžim se, ko razmišljam o odgovoru – kakršnem koli 

odgovoru. Stara January bi vedela, kaj odgovoriti, toda moje 

misli so bile prazne, kot so vedno, ko odprem Microsoftov 

Word.

Okej, morda sem v zadnjem letu res postala samotarka. 

Morda nisem bila popolnoma prepričana, kaj sem zadnje leto 

sploh počela, saj nisem obiskala mame in ji tudi pisala ne, prav 

tako kot tudi nisem sosedu z očarljivostjo sezuvala nogavic.

»Kakor koli,« sem zaklicala, »zdaj živim tukaj.«

Kot bi mi bral misli, je ravnodušno zamahnil z roko in 

zagodrnjal: »Povej, če boš potrebovala kaj sladkorja.« Vendar 

mu je uspelo, da je zvenelo bolj kot: Nikoli več se ne pogovarjaj 

z menoj, razen v primeru, da opaziš, da mi hiša gori, in še celo 

takrat najprej poslušaj, ali se že slišijo sirene.

Toliko o prijaznosti srednjega zahoda. V New Yorku so ob 

vselitvi sosedi vsaj prinesli piškote. (Bili so brezglutenski in 

napolnjeni z LSD-jem, vendar je štel namen.) 
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»Ali če potrebuješ napotek do najbližje prodajalne seksualnih 

pripomočkov,« je dodal Nergač.

V lica mi je udarila vročina, posledica navala osramočenja 

in jeze. Besede so mi izletele, še preden bi lahko razmislila: 

»Počakala bom, da sedeš v avtomobil, in ti preprosto sledila.« 

Zasmejal se je presenečeno in s presenetljivo raskavim glasom, 

vendar se ni obrnil proti meni.

»Lepo te je bilo spoznati,« dodam ostro, se obrnem in 

odhitim skozi drsna steklena vrata v varnost hiše, v kateri se 

bom najverjetneje morala skrivati vse poletje.

»Lažnivka,« sem še slišala sitni glas, preden sem zaprla vrata.


