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Za mojo mamo, ki hvala bogu

 ni niti približno podobna mamam v tem romanu.



Vedno obstajata dve smrti: dejanska in tista, za katero vemo.

 − Jean Rhys, Wide Sargasso Sea
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Februar

Danes je absolutno najbolj usran dan za sprehod.
Že celo jutro lije kot iz škafa, zato je bila moja vožnja iz 

Center Pointa do Mountain Brooka prava nočna mora. Ko 
na dvorišču pred hišo gospe Reed stopim iz avta, je rob mojih 
kavbojk v trenutku povsem moker in moje superge cmokajo po 
marmornatih tleh v veži. 

Gospa Reed drži v roki Medov povodec in s teatralnim 
izražanjem sočutja mršči obraz, ki naj bi mi povedal, kako zelo 
žal ji je, ker me na to ponedeljkovo jutro pošilja ven na dež.

To je pomembno – da vem, da ji je žal.
A kljub temu pričakuje, da bom to naredila.
Zdaj že skoraj en mesec sprehajam pse v soseski �orn�eld 

Estates in v tem času sem ugotovila, da je najpomembnejše, 
kako je vse videti. 

Gospa Reed je videti sočutna. Videti je, kot da ji je strašno 
hudo, ker moram peljati na sprehod njenega ovčarja Meda na 
tako mrzel in nevihten dan sredi februarja.
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Videti je, kot da ji je dejansko mar zame kot človeka.
Vendar ji ni, ampak tega si ne jemljem k srcu.
Ne nazadnje tudi meni ni mar zanjo.
Zato se ji nasmehnem in povlečem za rob svojega vojaško 

zelenega dežnega plašča.
»Prišla sem pripravljena,« ji rečem in vzamem Medov 

povodec. Stojiva v veži njene hiše. Na levi je gromozansko 
uokvirjeno ogledalo, naslonjeno na steno, v katerem se zrcalijo 
podobe gospe Reed, mene in Meda, ki že sili proti vratom. 
Tam je tudi lesena mizica s skledo potpurija in diamantnimi 
obročastimi uhani, ki jih je gospa Reed nemarno odvrgla, ko 
se je včeraj vrnila z ene od dobrodelnih prireditev, ki se jih je 
stalno udeleževala.

Opazila sem, da so tovrstne prireditve tukaj zelo priljubljene, 
čeprav mi nikoli ne uspe ugotoviti, za kaj pravzaprav zbirajo 
denar. Vabila, ki jih videvam ležati na mizah ali z magneti 
pritrjena na vratih hladilnika, prekipevajo od krepostnih 
besed in besed, kot so otroci, pretepene ženske, brezdomci, 
zapostavljeni: različni evfemizmi, ki vsi pomenijo »revni«.

Nič ne nakazuje na to, za kaj se je včeraj zavzemala gospa 
Reed, a to je še ena od stvari, za katere mi ni mar.

Umaknem pogled z uhanov.
Z Medom na povodcu na hitro pomaham gospe Reed in 

stopim skozi vrata na veliko verando. Zaradi obilice vlage so 
betonska tla spolzka in malo manjka, da v prastarih supergah 
ne telebnem po tleh.

Slišim, kako se vrata za mano zaprejo, in se sprašujem, kaj 
bo gospa Reed počela to dopoldne, medtem ko bom sprehajala 
njenega psa. Spila še eno skodelico kave? Se zadela s ksanaksom? 
Načrtovala novo dobrodelno prireditev? 
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Morda brunch, na katerem bodo zbirali denar za otroke, ki 
ne znajo jadrati?

Dež je nekoliko pojenjal, vendar je jutro še vedno hladno in 
zdaj mi je žal, da nisem vzela rokavic. Koža na mojih rokah 
je groba in razpokana, členki temno rdeči. Med palcem in 
kazalcem desne roke imam še vedno bledo rožnat madež od 
opekline – trofeje z zadnjega dne dela v kavarni v Mountain 
Brook Villageu.

Opomnim se, da je sprehajanje psov usran posel, ampak pri 
njem mi vsaj ne grozi nevarnost opeklin druge stopnje.

Medo vleče za povodec in prevoha vsak poštni nabiralnik, 
mimo katerega greva, vendar mu pustim, da me vleče za sabo, 
medtem ko se bolj kot na svoje delo osredotočam na hiše in 
sosesko. Za vsako od tukajšnjih ogromnih hiš je velik, živo 
zelen vrt, zato ne vidim potrebe po najemanju sprehajalcev 
psov. Ampak tukaj ljudje ne razmišljajo o tem, kaj je potrebno, 
ampak o tem, kaj si želijo.

In to je smisel vseh teh hiš.
Gospa Reed in njen mož živita sama na ulici Magnolia 

Court, v hiši z osmimi kopalnicami in sedmimi spalnicami, 
formalno dnevno sobo in družinsko sobo, sobo za počitek v 
prvem nadstropju in ‘moškim brlogom’. In kolikor opažam, 
so takšne prav vse hiše v soseski �orn�eld Estates. Do zdaj 
sem bila v štirih, ker če ima sosed sprehajalko psov, jo morajo – 
hočejo – imeti tudi vsi drugi. Poleg psa Reedovih zdaj sprehajam 
tudi dalmatinko Mary-Beth družine McLaren, ki živi na ulici 
Primrose Lane, in šitzuja Majorja in Polkovnika Clarkovih, 
ki živijo na ulici Oakwood, pred kratkim pa me je najel tudi 
Tripp Ingraham z ulice Maple Way, da bi sprehajala labradorko 
njegove pokojne žene Harper.

Gledano v celoti je delo vsekakor boljše kot v kavarni. Tukaj 
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me ljudje dejansko gledajo v oči, ker želijo biti take vrste 
ljudje, ki se prepričujejo, da niso kreteni, ker se poslužujejo 
tovrstne pomoči. »Jane je kot del družine,« gospa Reed verjetno 
pripoveduje svojim prijateljicam v podeželskem klubu, ki ji 
med srkanjem krvave meri vse pritrjujejo s svojimi bedastimi 
nasmeški. 

Moje superge škripajo po pločniku in spomnim se, da v 
mojem stanovanju verjetno spet zamaka na tistem mestu 
v kuhinji, kjer je strop temnejše umazano siv od ostalega 
umazano sivega stropa. Stanovanje je poceni in ni v najslabšem 
delu mesta, vendar imam včasih občutek, da živim v majhni 
betonski škatli in da ne glede na to, kako zelo se ga trudim 
poživiti s posterji in lepimi blazinami, sivina vedno udari nazaj.

V soseski �orn�eld Estates ni umazano sive barve.
Tukaj je trava zelena ne glede na letni čas in pred vsako 

hišo so cvetlične posode ali veliki grmi, polni barvitih cvetov. 
Naoknice so živo rumene, mornarsko modre, temno rdeče in 
smaragdno zelene. Če že obstaja siva, je ta nežna in elegantna 
– golobje siva, kot jo je opisala gospa Reed. Tukaj si ves čas 
podajajo kljuko vrtnarji, čistilci preprog in gospodinje, tudi na 
tako deževen dan, kot je današnji.

Medo se ustavi, da bi se polulal ob robnik, jaz pa si s prosto 
roko snamem kapuco z glave, pri čemer si za vrat zlijem hladno 
deževnico. Dežni plašč je star in šiv na levi strani je raztrgan, 
vendar se ne morem pripraviti do tega, da bi kupila novega. 
Zdi se mi nepotreben strošek in včasih se sprašujem, ali bi tukaj 
sploh kdo opazil, da ne nosim več svojega starega plašča.

Kljub temu si dobri dve minuti zamišljam, kako se sprehajam 
po soseski v nečem elegantnem, kar me ščiti pred hladnimi 
dežnimi kapljami. Na primer v Burberryjevem plašču, ki je 
prejšnji teden visel v veži gospe Clark. 
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Da ti na kraj pameti ne pride.

Raje začnem razmišljati o diamantnih uhanih gospe Reed. 
Kaj, če bi izginili? No ja, če bi izginila oba, bi bilo videti 
sumljivo, ampak če bi izginil samo eden? Lahko bi padel z 
mize. Se odtisnil v preprogo v podeželskem klubu. Ali se skrival 
v kakem žepu.

Medo se ustavi pred naslednjim poštnim nabiralnikom, da bi 
ga ovohal, vendar ga povlečem naprej proti svoji najljubši hiši.

Je na koncu slepe ulice, bolj umaknjena od ceste kot druge in 
ena redkih, pri kateri si raznorazni delavci in osebje ne podajajo 
kljuke. Trata pred njo je enako zelena kot ostale trate v soseski, 
vendar ne tako urejena, in lepo vijoličasto grmičevje, ki cveti 
pred hišo, se je razrastlo previsoko in zastira okna v prvem 
nadstropju.

Je največja hiša v soseski, ki se dviga visoko v nebo, z dvema 
ogromnima kriloma, vsakim na eni strani, in dvema visokima 
hrastoma. Očitno je starejša od drugih hiš v soseski, verjetno 
prva hiša, zgrajena tukaj. 

Enotnost soseske �orn�eld Estates pomeni, da se na koncu 
vse hiše zlijejo v eno. Kar je še vedno boljše od depresivne 
monotonije v mojem delu mesta. Na tej hiši je nekaj, kar me 
vsakič znova pritegne.

Stopim s pločnika na sredino ceste, da bi si jo bolje ogledala.
Ta del soseske je vedno tako tih, da niti ne pomislim, da to, 

da stojim sredi ceste, morda ni najvarnejše početje.
Avto zaslišim, še preden ga zagledam, a tudi potem se ne 

premaknem in pozneje se bom v mislih vračala do tega trenutka 
in se spraševala, ali sem na neki način vedela, kaj se bo zgodilo. 
Ali me je vse v mojem življenju vodilo do tistega mesta, tiste 
hiše.

Do njega.
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Skoraj vsi avtomobili v soseski �orn�eld Estates so enaki, 
takšna ali drugačna različica luksuznega SUV-a. So v bistvu 
mobilna različica hiš – veliko predragi in večji, kot bi bilo kdaj 
koli treba. Skoraj jih ne opazim več, ampak jih samo registriram, 
tako kot limuzine v barvi šampanjca ali temno modri barvi, ki 
se vozijo po cestah.

Avto, ki pridrvi z dovoza moje najljubše hiše, ni SUV. Je 
športni avto, starejšega letnika, z rohnečim motorjem in živo 
rdečo barvo, ki je močan kontrast sivini, ki vlada zunaj.

Medo laja in se postavlja na zadnje tace, jaz pa naju poskušam 
umakniti s poti, vendar se mi prsti zapletejo v povodec. 

Asfalt je spolzek zaradi dežja in morda me prav to reši, saj 
mi spodrsne in trdo pristanem na tleh. Kapuca se mi povezne 
na obraz, zato ničesar ne vidim, razen vojaško zelenega vinila, 
vendar slišim cviljenje zavor in škrtanje pločevine. Medo laja 
in laja in se nervozno prestopa, pri čemer se mi usnjeni pas 
povodca zažira v zapestje. 

»Kristus,« slišim reči moškega in končno mi uspe potisniti 
kapuco z glave.

Zadnji del čudovitega avtomobila je zdaj naslonjen ob 
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elegantno cestno svetilko. Ker je avto zelo lahek, se je pločevina 
zmečkala kot papir. Usta se mi nenadoma osušijo in srce mi 
začne divje razbijati v prsih.

Sranje.
Tak avto je vreden več, kot večina ljudi zasluži v enem letu. 

Samo za polog bi morala več let garati v kavarni in zdaj sem v 
velikem dreku, ker sem sredi ceste buljila v hišo tega tipa. 

Vrata na voznikovi strani so odprta in končno se prisilim, da 
pogledam moškega, ki stoji ob njih in se z eno roko naslanja 
nanje.

Ni videti kot drugi moški, ki jih videvam v tej soseski. Drugi 
nosijo polo majice in kaki hlače in tudi tisti, ki so še mladi in 
naj bi bili v dobri kondiciji, so videti ‘mehki’. S podbradki in 
trebuhi, ki jim visijo čez drage usnjene pasove.

Na tem moškem pa ni nič mehkega ali povešenega. Na 
sebi ima kavbojke in škornje, ki niso videti nič posebnega, 
vendar vem, da stanejo celo premoženje. Vse na njem je videti 
dragoceno, celo njegova zmečkana bela srajca.

»Ste v redu?« me vpraša in se mi približa. Čeprav dežuje, 
nosi aviatorska sončna očala, v katerih vidim svoj odsev – bled 
ovalen obraz s temno zeleno kapuco v ozadju.

Ko si sname očala in jih zatakne za ovratnik srajce, opazim, 
da so njegove oči zelo modre. Ko me pogleda, se na njegovem 
čelu zarišejo tri gube.

Že dolgo me ni nihče gledal tako, kot da bi bil dejansko 
zaskrbljen zame, in to je skoraj bolj privlačno od lepih oblek, 
čudovitega avtomobila in popolnega obraza. 

V odgovor prikimam, se spravim na noge in povlečem za 
povodec.

»Ja, v redu sem. Ne bi smela stati na cesti.«
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Kotiček njegovih ust se privzdigne, pri čemer se mu na licu 
naredi jamica. »Tudi jaz ne bi smel kot manijak pridivjati po 
dovozu.«

Nato se skloni in na hitro počohlja Meda med ušesi. 
»Predvidevam, da ste vi tista sprehajalka psov, nad katero so 

vsi tako navdušeni,« mi reče. Ko začutim, da moja lica postajajo 
vroča, se odkašljam.

»Ja,« odgovorim. Moški ne umakne pogleda in čaka. »Jane,« 
bleknem. »To je … tako mi je ime.«

»Jane,« ponovi za mano. »Ne poznam prav veliko žensk s tem 
imenom.«

Ne povem mu, da to v resnici ni moje pravo ime, ampak 
ime mrtvega dekleta, ki sem ga poznala v svojem mrtvem 
življenju. Moje pravo ime je enako dolgočasno, vendar verjetno 
pogostejše kot Jane. 

»Jaz sem Eddie,« mi reče in mi ponudi roko, ki jo stisnem, 
zavedajoč se, kako potna je moja dlan, v katero se tik pod 
palcem še vedno zajeda pesek s ceste.

»Tudi jaz ne poznam prav veliko moških s tem imenom,« 
odgovorim. 

Eddie se zasmeje. Njegov smeh je tako topel in pristen, da 
me v ledvenem delu nekaj zaščemi.

In morda je to razlog, da sprejmem njegovo povabilo na 
skodelico kave.


