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Prvo poglavje

Sedem na rob materine postelje in globoko zajamem sapo. 

»Za teden dni sem ti vzela sobo v Domu za nadomestno oskrbo. 

Za predah,« ji povem.

Osupla se zazre vame. »Saj vendar ne maram, da si jemlješ 

predah od mene!«

»Zdaj je vse drugače, mama. Saj veš, kako je. Vse gre naprej 

in potrebujem nekaj časa, da spravim kavarno v pogon in jo 

pripravim na sezono.«

Na prsih prekriža roke in ni videti prepričana.

V upanju, da se bo omehčala, ji prinesem skodelico čaja in 

rezino nove kavne tortice, ki jo te dni še izpopolnjujem, toda 

ljuba mati zaviha nos in se obrne proč.
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»Ne grem od tod.« Mamina brada trmasto trzne. »Ni govora, 

damica.«

Za človeka, ki je tako rekoč invalid, je moja mama izjemno 

močne konstitucije in je kar najbolj trmasta od vseh, kar sem 

jih kdaj srečala. Že takrat, ko sem delala rezervacijo, mi je bilo 

jasno, da je bilo to nadvse optimistično. Niti tortica, ki je prišla 

ta hip iz pečice, ni mogla ogreti maminega srca.

»Cel kup opravil me čaka, mama. Vsaj dva dni potrebujem. 

To je vse.« Dva dni brez nje, ki vsakih pet minut s palico tolče 

ob tla in hoče to ali ono, nekaj in ničesar. Pri postelji ima palico 

za hojo, ki jo uporablja izključno za butanje ob tla.

Moja družina je bila blagoslovljena s tem, da je živela v 

čudoviti hiši na Grand Union kanalu, vse odkar so se poročili 

moji starši, Miranda in Victor Merryweather. Obe, moja sestra 

Edie in jaz, sva zrasli v tej hiši. Eni od naju je to bolj všeč 

kot drugi. Hiša stoji v čedni vasici Whittan, ki je bila nekoč 

predmestje Milton Keyesa, zdaj pa jo je hitro rastoče mesto 

pogoltnilo z vsem vred, kar je stalo na poti.

Ko sem postala mamina stalna negovalka, sem opustila 

plačano službo in iz potrebe po dohodku odprla majhno 

kavarnico s slaščičarno in čajnico – Fayine slaščice. Že prej sem 

prodajala slaščice z dotrajanega kanalskega čolna z imenom 

Maid of Merryweather1, ki ždi privezan na dnu vrta. Sprva je bil 

to neke vrste hobi, bi rekla, tako na hitrico sem se odločila zanj, 

da sem se tako lahko iznebila tort, ki sem jih tako rada pekla. 

1  Gospodarica Merryweather (op. prev.).
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Zdaj imam ves čas odprto in posel se je razrastel v dnevno 

sobo, verando in vrt za hišo. Edina težava z delom doma je ta, 

da polovico časa letam k mami po stopnicah gor in dol in ji 

prinašam zdaj to, zdaj ono, hkrati pa poskušam delati v kuhinji 

in v prodajalnici. Saj mi ne gre preveč na živce. No, včasih 

pa človek potrebuje oddih od vseh obveznosti, da se lahko 

osredotoči na to, kako bo prišel do nujno potrebnega denarja.

»Posadili me bodo v kot skupaj z onimi, ki se tresejo, in 

onimi, ki so čez les,« je sitnarila mama. 

»Ne bodo, ne. To je čisto prijeten dom.« V roki držim brošuro 

Sunnyside – negovalni dom, toda ona trmasto obrača glavo 

in noče brošure niti pogledati. »Saj ni bolnišnica,« pritiskam 

naprej. »Svojo sobo boš imela. Zares skrbno sem vse preverila 

na internetu.«

»Pha!«

»V resnici je bolj podobno hotelu, pravzaprav je čisto tako 

kot hotel, le da ponujajo tudi nego. Lepo bodo poskrbeli zate.«

»Kar naravnost mi povej, gospodična Fay Merryweather, 

da sem ti odveč.« Mama posmrka in teatralno mežika izpod 

bralnih očal. 

»Ne, kje pa, nisi mi odveč.« In znova ji je uspelo. Počutim se 

kot najbolj nehvaležna hči na svetu. »Seveda mi nisi!« 

Odrine krožniček z rezino torte, kot da bi bila preveč 

razburjena, da bi lahko jedla.

»Rada te imam, saj veš. Le da imam zdaj zares veliko za 

postoriti v kavarni.« Seznam nujnih opravil je neskončen. Že 

od same misli na vse delo, ki me čaka, se mi zvrti v glavi. 
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»Ah,« zavrti oči. »Kavarna to, kavarna ono. Samo na to še 

misliš. Samo o tem te še slišim govoriti.«

»Ta kavarna nama plačuje račune, mama.« Komajda še. To 

pa zato, ker sem doma in skrbim zate, dodam sama pri sebi, na 

glas si tako ne upam nič reči.

Mamo je položila huda gripa. Zdaj bo že štiri leta od tedaj. 

Gripa se je poslabšala v pljučnico in ni dvoma, da je bilo 

takrat zelo hudo z njo. Toda več kur antibiotikov je pregnalo 

pljučnico, da je šla po svoje, mami pa se nikamor ni mudilo z 

okrevanjem. Potem je padla v kopalnici in si zlomila kolk. Ko je 

prišla iz bolnišnice, se je gladko izognila �zioterapiji, ki so ji jo 

predpisali, in se zatekla v posteljo, da bi okrevala. Tam si je zelo 

udobno postlala in od takrat noče več vstati.

Mama se je preprosto odločila, da je še vedno bolna in 

nemočna, pa ne glede na to, kolikokrat so ji zdravniki povedali, 

da z njo ni nič narobe. Ostala je pri svojem in ni ga bilo človeka, 

ki bi jo prepričal, da ni tako. Poskušala sem in jo spodbujala. 

Prihajali so zdravniki in se ji dobrikali. Psihologi so prihajali in 

ji skušali svetovati, toda vse je gladko odgnala. Predpisali so ji 

antidepresive, potem pa sem jih našla zataknjene pod žimnico 

pri vzglavniku. Skratka, moja mati se je odločila, da bo za 

vedno ostala v postelji, in iskreno povedano, ji je nadvse všeč, 

da je tako.

In zdaj sedi Miranda Merryweather vse dni v postelji, lepo 

pokrita z odejo, obkrožena s puhastimi blazinami, in se drži kot 

kraljica kakšne majhne kraljevine. Te dni je le malokdo deležen 

milosti, da ga sprejme. Občasno in zelo nerada dovoli avdienco 
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našemu dragemu zdravniku doktorju Ahmedu. Mislim, da ji je 

sprva bila všeč vsa pozornost, ki je je bila deležna. Potem pa, ko 

so minevali meseci, je to postal njen način življenja, zdaj pa jo 

je strah, da bi vstala in šla ven.

Prijatelji, ki jih je nekoč imela, so se postopoma odmaknili od 

nje, dokler ji nisem ostala samo še jaz. In jaz sem ji na voljo dan 

in noč. Kuham, čistim in vodim kavarnico. Mama se še vedno 

spravi čez hodnik v kopalnico, mojo pomoč potrebuje le, kadar 

se prha. In kadar hoče, ji operem lase. Četudi pride kakšen dan, 

ko niti sebi ne utegnem oprati las. Poleg tega je treba poskrbeti 

za vedno večji kupček tablet, ki jih je treba odmerjati, kot je 

predpisano. Tablete za krvni tlak, za odvajanje vode, napitki za 

boljše spanje, vitamini. Seznama ni in ni konec. In dlje ko je v 

postelji, več tablet potrebuje. Vsak dan ji menjam spalno srajco 

in enkrat tedensko posteljnino.

»Tvoja sestra nikoli ne bi z mano ravnala tako!« mi zabrusi 

mama.

»Res ne bi,« se moram strinjati. »Prej bi umrla od lakote, 

preden bi ti ona prinesla čaj in spekla kolaček.«

Mama se zdrzne, kot da bi ji primazala zaušnico, nato pogled 

usmeri skozi okno na vrt in še naprej čez rokav kanala, ki se 

vije v daljavi. Drevje na bregu se je ravno razcvetelo in glog bo 

kmalu zažarel v prečudovitem sijaju. Kako lepo je! In ona ostaja 

v postelji, da bo vse to šlo mimo nje.

»Edie bi te lahko naučila kaj o tem, kako se skrbi za mamo, 

da veš.«

To pa ne. Ta me ne bi mogla o skrbi naučiti prav ničesar.
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Edie, moja mlajša in edina sestra, je družinski dragulj. Edie. 

Brezposelna, vdaja se pijači, občasno se drogira, ta hip jo 

vzdržuje neki poročen moški, ona pa je v materinih očeh brez 

greha. Ker pač živi v New Yorku, se mami še sanja ne, kaj je 

v resnici na stvari. Misli, da je Edie polno zaposlena, da ima 

čudovito kariero, sijajnega fanta, ki je bajno bogat odvetnik. 

In tako je ona daleč boljša hči od mene. Kadar sestra govori z 

mamo po telefonu, je precej redkobesedna in mama jo vedno 

vidi, kot da je Edie dobra vila iz bajke. No, jaz sem pa grda, 

grda hči.

Pravzaprav je resnica takšna, da Edie sploh ne pokliče 

domov, razen kadar kaj hoče. In sploh nikoli ne pride na obisk. 

Odkar je mama v postelji, je še ni bilo na spregled. Tudi takrat 

ne, ko je bila mama resnično bolna. In če smo iskreni, je New 

York pravzaprav za vogalom in ni tako daleč. Lahko bi prišla za 

konec tedna. Ni tako, kot da bi bila v Avstraliji ali kje na drugi 

strani vesolja.

Četudi je Edie resnična zgaga, pa jo kljub temu močno 

pogrešam. Želim si, da bi bila tukaj. In ne samo zato, ker bi mi 

pomagala pri skrbi za mamo. Če si edini, ki skrbi za starša, je to 

lahko zelo samoten in nehvaležen posel, zato bi bilo prijetno, če 

bi prišla Edie kaj naokrog in bi si lahko razdelili vsaj psihično 

breme.

Še vedno pritiskam, čeprav že vidim, da moji napori očitno 

ne bodo obrodili sadu. »Mislila sem, da bi ti prepleskala sobo, 

ko te ne bo.«
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»Nikamor ne grem. Imaš zamašena ušesa? Saj sem ti lepo 

povedala.«

Bog ve, da ta soba resnično potrebuje malo beleža in prenove. 

Po mojem je niso prepleskali že od leta 1972. Nekaj pastelno 

rožnatih tapet, potiskanih s cvetličnim vzorcem, se je že vihalo 

ob robovih in na stropu se pozna vlažni madež, kar nedvomno 

pomeni, da nekje toči streha. Ni prvikrat. Sploh si ne upam na 

podstrešje. In če sem iskrena, bi vsa hiša bila potrebna ljubeče 

prenove. Že leta ni nihče vlagal vanjo in to zato, ker ni bilo 

nikoli dovolj denarja za to.

Stara sem enainštirideset let in ta hiša je moj edini dom. Tu 

sem bila rojena, prav v tej sobi, in če bo šlo tako naprej, vse 

kaže, da bom tukaj tudi umrla. 

»Lahko ti prinesem nekaj vzorcev tapet.«

»Ne slišim te,« reče mama in si potisne kazalca v ušesa. »La la 

la, ne slišim.«

Njeno vedenje se mi ne bi zdelo čudaško, če bi bila mama 

stara, toda v resnici ima šele sedemdeset let. Nič več. Sedemdeset 

je dandanes kot petdeset nekoč. Morala bi ven in zares uživati. 

To bi moral biti najlepši čas njenega življenja. Koncept Univerze 

za tretje življenjsko obdobje jo je žal preskočil. Grozno je, da se 

zdi, kot da je obupala nad življenjem in je zadovoljna, ko leži v 

postelji. Še bolj grozno je to, da se zdi, da naravnost uživa v tem. 

Ves dan gleda po televiziji kvize in nadaljevanke. Ali oddaje o 

prenovi doma. Toda nikoli je ne prime, da bi kaj spremenila v 

svojem domu. 
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Preden utegnem še kaj reči, slišim, da so se odprla zadnja 

vrata, in glas priplava po stopnicah v zgornje nadstropje. 

»Sem že tu!«

To je moja pomočnica Lija. Kavarna se bo odprla čez nekaj 

uric in Lija je prišla danes malo prej, da bi mi pomagala zribati 

mize in stole, ki so prezimili na vrtu. Ja, to je prva stvar na 

seznamu opravil, ki jih moram postoriti, preden zaplavam v 

poletno sezono. Takrat ne bo niti minute prostega časa, da bi 

naredila še kaj zraven.

»Zdaj pa moram naprej,« rečem mami.

»Čaj se mi je ohladil,« zagodrnja mama. 

Pride čas, ko bi lahko prisegla, da ves dan razmišlja, kako 

bi me še mučila. Če se zbudi v posebno bojnem razpoloženju, 

pogosto počaka, da sem pri dnu stopnic, in me pokliče nazaj 

in mi naroči kaj posebno nepomembnega, na primer, naj ji 

popravim blazine.

Vzamem njeno skodelico. »Prinesla ti bom svežega.«

»Pa ne toliko mleka, kot si mi ga nalila v to. Okus ima po 

riževem pudingu, če naliješ toliko mleka.«

Saj bi ji rekla, da je povsem pri močeh, da bi vstala in si sama 

skuhala čaj in tako ne bi imela vzroka za pritoževanje, toda 

molčim. To ne bi bilo drugega kot izguba časa in energije, na 

žalost. Ta argument sem opustila že pred časom. Namesto tega 

raje poberem perilo – rjuhe sem menjala včeraj, spalno srajco 

pa sem ji prinesla zjutraj. In se odpravim po stopnicah navzdol.

To je moje življenje, takšno je. Preprosto moram živeti dalje, 

pa če mi je všeč ali ne.
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Drugo poglavje

Ko stopim v kuhinjo, je Lija že slekla plašč in iz hladilnika 

vzela jajca. 

»Jutro,« ji rečem, ko potisnem perilo v pralni stroj in vključim 

program. Zlikam ga lahko zvečer, ko bom gledala novo epizodo 

Escape to the Country2, ki sem si jo posnela. To si pač lahko 

privoščim. »Greva ven in zribava pohištvo, dokler se vreme še 

drži? Kasneje je napovedan dež in takrat lahko prideva noter in 

pečeva.«

Tisto popoldne bova, če bo šlo vse po sreči, preizkusili nekaj 

novih receptov.

2  Pobeg na deželo (op. prev.).
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»Vedno ta prekleti dež,« nejevoljno zagodrnja moja 

pomočnica. »Dežuje, dežuje, dežuje.« 

Lija Vilks je mlada in okretna Latvijka. Sicer ni ravno 

idealna pomočnica, še zlasti ne, kadar gre za stranke, ker zna 

biti kot bodeča neža, po drugi strani pa je krasna, zvesta in 

zna vse mogoče. Med drugim peče čudovite kolače, ki so, to 

moram priznati, veliko boljši od mojih. Če niste poskusili 

Lijine korenčkove torte, potem niste poskusili sploh ničesar. 

In prisežem, njeni čokoladni kolački bi pobrali vse nagrade. Je 

zaprisežena gotska verzija boginje Mary Berry. 

»Kako je danes stara vešča?« Lija oči prezirljivo obrne proti 

stropu, nad katerim v zlatem miru počiva draga mati. 

»Ni prav dobro,« priznam. »Noče in noče za teden dni v tisti 

negovalni dom, ki sem ga rezervirala. Morala jih bom poklicati 

in odpovedati.«

Lija zaničujoče tleskne z jezikom. Ni prav velika oboževalka 

moje mame. Toda saj tudi moja mama ne mara Lije.

»Poskusila sem,« rečem. »Ne vem, kaj naj še storim. Morala 

se bom ukvarjati še z njo.« 

»Ne moreš najeti strežnice?«

»Ne morem si je privoščiti, Lija. Komaj dovolj imam za 

sproti.« Vzdihnila sem, kot da bo konec sveta. »Ko bi le Edie 

prišla nazaj in malo pomagala. Vsaj za teden ali dva. Mogoče jo 

bom kasneje še enkrat poklicala.«

»No, pa srečno,« me je Lija črno pogledala.

Moja pomočnica si običajno izbere črno. Nosi črna oblačila 
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in vse okrog sebe vidi črno. In danes ni nič drugače. Nosi črne 

kavbojke in tesno oprijeto majico, svoje gladke, dolge črne lase 

pa ima počesane nazaj in spete v čop. Le kožo ima belo kot 

sveže zapadel sneg.

Lija redkokdaj nosi ličila, pa saj jih niti ne potrebuje, ker je 

osupljivo lepa tudi brez njih, četudi deluje malce vampirsko. 

Njen frufru sega čez velike modre oči in je tako dolg, da se 

včasih sprašujem, ali sploh kaj vidi. Torte jé za zajtrk, kosilo 

in večerjo in ima najbolj suhceno in sloko telo, kar sem jih 

kdaj videla. Neznansko ji zavidam drobno postavo. Nobenih 

prsi nima, nič zadnjice, nima bokov, ne beder ne celulita. Jaz 

pa, četudi hodim vse dni gor in dol po stopnicah, ko letam k 

mami, sem polna oblin, ki se vidno povečajo že, če samo od 

daleč pogledam tortico.

Drugo, kar mi je pri Liji všeč, je to, da je zanesljiva kot 

mestna ura. Stanuje v mestu, nedaleč od naše vasi, in se s 

kolesom pripelje po potki, pa naj dežuje, pada toča ali sneži. 

Lija ima najeto sobo v hiši, ki si jo deli še s tremi Latvijkami. 

Vse skupaj pijejo kot gobe in vse noči lumpajo, toda v dveh 

letih, kolikor dela pri meni, ni še nikoli zamudila. Tu in tam 

si vzame prost dan in takrat katera od njenih sostanovalk 

pride pomagat namesto nje, tako da nimam nikdar težav glede 

nadomeščanja. Ostala dekleta so prav podobna Liji, vse so 

mrakobne in nevljudne, no, morda nekoliko manj kot Lija. 

Znova pristavim vodo za čaj. »Mami se je čaj ohladil,« rečem. 

»Bi še ti skodelico?«
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Prikima. »Bom jaz nesla čaj stari vešči. Potem ne bo ves dan 

tolkla po podu, če bo mislila, da bom vsakič prišla jaz.«

To je še ena stvar, ki jo imam rada pri Liji. Četudi se 

pritožuje in godrnja, mi v resnici pomaga tudi pri mami. Saj 

ne pravim, da je tekmica Florence Nightingale. Daleč od tega. 

Dr. Crippen3 je bil zelo verjetno bolj prisrčen kot Lija. Njene 

manire so morda malo nekonvencionalne, toda prav ima, moja 

mati je veliko manj naporna, kadar zanjo skrbi Lija. Lija ne trpi 

nobenega Mirandinega sitnarjenja. In to mi tudi zelo ustreza.

Medtem ko stopa Lija s trdimi koraki v zgornje nadstropje 

z maminim čajem v roki, napolnim vedro z vročo vodo in 

pripravim dve krtači. Nadenem si udobno jopico in spustim 

ščetki v žep ter se odpravim na vrt.

Hiša je velika, močna in čvrsta. Zgrajena je bila iz praktične 

rdeče opeke okrog leta 1920. Sobe so prostorne v nasprotju z 

današnjimi škatlami, kjer je vse tako tesno. Srečo imam, ker je 

kuhinja tako velika, da jo lahko imam za delovni prostor.

Fayine slaščice je slaščičarna, odprta tudi v zimskih mesecih, 

toda posel takrat precej šepa. Še vedno prodajamo tudi torte 

s kanalskega čolna Maid of Merryweather, in to naravnost iz 

kuhinje, vendar le takrat, kadar je napovedan sončen konec 

tedna in se obeta kopica turistov. Nekaj miz imamo v prostorni 

jedilnici, ki sem jo lepo opremila z rožnatimi blazinami na 

stolih in rožnatimi trakovi, s katerimi sem obdala okvire slik na 

stenah. Prostor je prijeten, udoben in ima tisti retro šik šarm, 

3  Serijski morilec (op. prev.).
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vendar je to le zato, ker je večina stvari tu še iz tistih časov, ko so 

bile moderne. Mamin komplet rožnatega porcelana je zagotovo 

postal znova zanimiv.

Za hišo imamo verando s čedno železno ograjo, ki teče po 

vsej dolžini hiše. Glicinija jo je lepo obrasla in bo vsak hip 

začela cveteti, bohotni cvetovi pa visijo kot kakšni grozdi. 

Kasneje bo ob začetku poletja zacvetel še vijoličast srobot. Tukaj 

je v zavetrju prečudovito in tudi tu imamo nekaj miz.

Povedati vam moram, da je največja zanimivost slaščičarne, 

poleg Lijinih slaščic, presunljivo lep vrt. Po vseh merilih je 

precej velik. Dolg je, širok in se razprostira vse do roba Grand 

Union kanala.

Na obeh straneh ga obdaja visok zid iz rdečih opek, ki nas 

ločuje od sosedov. Tukaj ni prav veliko mimoidočih, saj naša 

hiša stoji na samem koncu ulice in nas obiščejo izključno tisti, 

ki nas poznajo in so se tudi sicer namenili priti sem. Ni ravno 

idealen kraj, da bi si med nakupovanjem in opravki človek 

oddahnil in si privoščil kavico s tortico, toda tako je. Če bi 

iskala prostor kjer koli drugje, bi me to stalo celo premoženje. 

Ki ga nimam, mimogrede.

Ko se ozrem na vrt ob kanalu, se pred menoj odpre pogled 

na ne ravno bujno razraščen sadovnjak jablan. Jablane od zadaj 

ščiti zid, po katerem v tem letnem času pleza rožnat srobot, ki 

ga bodo kasneje poleti prerasle vrtnice vzpenjavke. Na drugi 

strani verande raste stara magnolija, ki je prečudovita, če je le ne 
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dobi zmrzal. Po zidu se vzpenja cela vrsta cvetočega grmičevja, 

ki bi ga bilo nujno treba obrezati.

Kar se vremena tiče, je za nami grozno leto. Navsezadnje, 

to je Anglija. Bilo je precej bolj hladno kot običajno in že 

od januarja neprestano dežuje. Za vrt ni to niti malo dobro. 

Čeravno je danes suho, so glavice popkov povešene, namočene 

in težke zaradi vlage. Naprej vzdolž kanala rastejo prekrasne 

češnje, drevesa z nežnimi rožnatimi cvetovi, ki jih je prejšnji 

teden raztepel veter in dež. Toda kljub temu je še vedno idilično.

Preden je mama obležala, je oboževala vrt, četudi je vse delo 

opravil moj oče. On je bil tisti, ki je naredil vrt tako lep. Nekoč 

je bil to skromen družinski dom, ne prav drag, toda to je bilo v 

času, preden so cene nepremičnin skočile v nebo. Kakšna sreča, 

da so si starši takrat lahko privoščili to hišo, ko so se poročili, 

saj bi sicer jaz ostala na cesti. In tu mi je res všeč. Prav zares. To 

je moj dom in v njem je vse polno spominov. Lahko si mislite, 

da sem dolgočasna, toda to je moj košček raja in za nobeno 

ceno ne bi hotela živeti drugje.

Ne morem zanikati, da mi še en par rok, ki bi skrbel zame, 

ne bi prišel prav. Za enega človeka je bistveno preveč dela. 

Februarja smo imeli hud veter, ki je polomil nekaj velikih vej. 

Po tleh je vse polno listja, zameti listja, ki ga je spihal veter, pa 

so tudi vzdolž zidu. Na vso srečo so jo češnjevi cvetovi dobro 

odnesli. In če sem čisto iskrena, je hiša krvavo potrebna nekaj 

malega pleskanja. V zadnjih nekaj letih je hiša prešla iz očarljivo 

preperele v nemarno prhlo. Danes je po dolgem času prvi zares 
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sončen dan, in četudi je precej hladno in je za kasneje popoldne 

napovedan dež, je konec aprila in takrat slaščičarno običajno že 

odpremo ob koncih tedna. Če želimo biti pripravljeni, je zdaj 

trenutek, ko je treba zavihati rokave.


