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Za GWK

Kot otrok sem se spraševala, ali si morda moj angel varuh.

Zdaj, ko sem starejša, vem, da si.
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Prvo poglavje 

LANDON

Pred osmimi leti

Prebudil me je dregljaj, krik.

»Sestra!« je nekdo zakričal. »Sestra!« Nad sabo sem zagledal 

obraz. Cindy Heller, mamina najboljša prijateljica. »Landon, 

srček, v redu je. Na varnem si. Ššš, na varnem.«

Kako na varnem? Kje?

S hladnimi prsti me je pobožala po roki in se skušala zbrati, 

rdeče obrobljene oči so se orosile. Zobe si je tako močno 

zasadila v ustnico, da se je razbarvala in zadrgetala. Obraz je 

imela spačen, spominjal je na zmečkan list papirja, ki ga je 

nekdo spet pogladil.

Nenadoma se je ob njej pojavil Charles, njen mož. Roko ji 

je ovil okoli pasu in jo povlekel k sebi. Naslonila se je nanj, 

nemočna, kot da se bo brez njegove opore zrušila na tla.
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Z drugo dlanjo, toplo, je ovijal mojo. »Na varnem si, sine. 

Tvoj oče je na poti.« Govoril je z raskavim glasom, tudi njegove 

oči so bile rdeče. Od joka? »Vsak čas bo prišel.«

Na drugi strani postelje se je nenadoma pojavila medicinska 

sestra z veliko brizgalko v roki. A vtaknila jo je v veliko vrečko, 

ki je visela s kovinskega stojala, in ne v katero od mojih žil. 

Prozorna cevka, ki se je držala dna vrečke, se je povesila skoraj 

do tal. Ko sem začutil učinek tistega, kar je vbrizgala v vrečko, 

sem vedel, da sem priklopljen nanjo. Bilo je, kot da je vame 

izstrelila pomirjevalo.

Pištola.

Mama.

»Mama!« sem poskušal izustiti, a ustnice me niso ubogale in 

veke so bile tako prekleto težke. »Mama! Mama!«

Cindy ni uspelo zadušiti stoka. Ušel ji je skozi brezbarvne 

ustnice. Ulile so se solze, ji stekle po licih. Nisem več čutil 

njenega dotika. Zakopala se je v moževe prsi, si z dlanjo prekrila 

usta. A prepozno   –   ušel ji je še en stok.

Pritisk Charlesove dlani je izzvenel, vse okoli mene je postalo 

megleno. »Landon, zaspi. Tvoj oče bo prišel, takoj ko bo lahko. 

Tukaj sem. Ne bom te pustil samega.«

Njegov obraz se je vse bolj oddaljeval, dokler ga dokončno ni 

bilo več. Veke so bile pretežke, moral sem jih zapreti.

Mama! sem kričal v mislih. Mama! Mama … Mama …

A vedel sem, da me ne more več slišati, pa če bi jo klical 

glasno kot motor na raketni pogon.
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LUCAS

Ko imaš v predavalnici 189 študentov, je skoraj nemogoče, 

da bi kateri od njih izstopal že prvi dan. Skoraj nemogoče, a 

se lahko zgodi. Ko se posameznik od črede loči že tako zgodaj, 

gre običajno za nekaj negativnega. Recimo za res neumno 

vprašanje. Ali klepetanje med predavanjem – pri čemer krivcu 

uide opozorilen pogled profesorja. Tu je še izrazit telesni vonj. 

In glasno smrčanje.

Ali pa moje osebno prekletstvo: vase zagledan kreten.

Zato nisem bil posebej presenečen, ko sem se prvi teden 

jesenskega semestra zavedal prisotnosti takega primerka. 

Tipičen pomembnež na srednji šoli – navajen prilizovanja 

priliznjencev. Ki prilizovanje pričakuje še na kolidžu in ga 

je tudi deležen. Član bratovščine. Draga športno-elegantna 

oblačila, draga pričeska, samovšečen nasmešek, popolno zobovje 

in kot obvezna oprema seveda lepa punca. Glavni predmeti na 

kolidžu: ekonomija, politične vede, �nance.

V trenutku mi je šel na živce. Seveda sem zelo pristranski, a 

moje mnenje tako ali tako ne šteje. Med predavanji je pozorno 

poslušal in zastavljal smiselna vprašanja, zato dodatne pomoči 

verjetno ne bo potreboval, a se lahko kljub temu prikaže na 

študijskih posvetovanjih, ki sem jih za dr. Hellerja vodil trikrat 

tedensko. Skupino so najpogosteje tvorili ravno najbistrejši 

študenti.
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Ko sem začel voditi študentsko študijsko pomoč – prejšnjo 

jesen – sem bil med predavanji dr. Hellerja zelo pozoren. 

Pri njegovem predmetu sem si prislužil odlično oceno, a od 

obiskov njegovih predavanj je minilo že eno leto, ekonomija pa 

se nenehno razvija. In nisem želel ostati brez besed ob vprašanju 

katerega od študentov. V tretjem semestru – torej ob mojem 

četrtem prisostvovanju predavanjem – mi pravzaprav ne bi 

bilo več treba sedeti v predavalnici, a prisotnost je bila pač del 

mentorstva, ki mi je prinašalo lahek zaslužek.

Tako sem torej sedel tam v zadnji vrsti, zdolgočasen do konca, 

ukvarjal sem se z nalogo za enega od rednih predmetov. Čečkal 

sem zamisli za projekt, z enim ušesom pa sledil predavanju, tako 

da sem ostal na tekočem. Odločno sem v ozadje misli potiskal 

nesmiseln odpor do domišljavega študenta drugega letnika, ki 

je sredi predavalnice sedel z obveznim okraskom ženskega spola 

ob sebi.

A ob izteku tistega tedna je mojo pozornost vse bolj 

pritegovala ona.

Že od malih nog sem v risanju iskal in našel uteho, včasih 

tudi pobeg. Mama je bila umetnica. Ne vem, ali je sploh 

ugotovila, da sem naraven talent. Morda je mislila, da sem se 

vsega naučil od nje. Že zelo zgodaj me je začela spodbujati, zato 

sem imel prakse na pretek. Vem le, da sta bila, ko sem imel pet 

ali šest let, svinčnik in papir moj način spoznavanja sveta. Moja 

lastna oblika meditacije.

Ko sem začel študirati, so risbe postale bolj mehanske ali 
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arhitekturne – kar je bilo neizogibno, saj sem se odločil za 

inženiring mehanskih sistemov. A tudi v prostem času sem se le 

redko posvečal risanju teles in obrazov. Prav nobenega veselja za 

kaj takega nisem imel.

Dokler nisem zagledal nje.

Ko sta vstopala v predavalnico in odhajala iz nje, jo je vase 

zagledani kreten včasih držal za roko. A zdelo se je, da gre 

le za željo po nadzoru in ne za pristen stik s simpatijo. Pred 

predavanji je govoril o nogometu, politiki, glasbi in zabavah s 

sebi podobnimi in tistimi, ki so mu želeli biti podobni. Dekleta 

so mu namenjala bolj ali manj prikrite poglede, za katere pa se 

navidezno ni zmenil, a bilo je očitno, da se jih zaveda.

In ko je bil tako prezaposlen z vsemi in vsem razen z njo, jaz 

nenadoma nisem videl več nikogar in ničesar drugega. Bila je 

lepa, seveda, a na univerzi s trideset tisoč študenti ni bila edina 

lepotica. Če mi njen fant ne bi šel tako zelo na živce, je verjetno 

sploh ne bi opazil.

Ko sem se zavedal, kako pogosto mi pogled uhaja k njej, sem 

se začel zavestno boriti z željo – a zaman. Prav nič v prostoru se 

mi ni zdelo tako zelo zanimivo. Najbolj so me prevzele njene 

dlani. Natančneje, njeni prsti.

Med predavanji je sedela zraven njega. Na ustnicah ji je 

lebdel brezbrižen nasmešek, sproščeno je klepetala z njim ali pa 

s kom drugim v bližini. Ni se zdela nesrečna, a njen pogled je 

bil tu in tam skoraj prazen. Kot da je z mislimi daleč proč. In v 

takih trenutkih so bili njeni prsti tisti, ki so oživeli.
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Sprva sem mislil, da gre za sproščanje nervoze. Kot pri Carlie, 

Hellerjevi hčeri, ki že od rojstva ni mogla biti pri miru. Ali je z 

nohti bobnala po mizi, s stopali udarjala po tleh, trzala z nogo 

ali pa govorila. Pomirila se je le med božanjem mojega mačka 

Francisa.

A to dekle je nenehno bobnalo s prsti. Metodično. Sinhrono. 

Sedel sem na njeni levi, proučeval sem njen pro�l. Brada ji je 

trzala, tako zelo neopazno, da nepozoren gledalec tega sploh 

ne bi opazil. V nekem trenutku sem ugotovil, da ko se zdi 

zamišljena in premika prste, posluša glasbo. Oziroma jo v glavi 

igra.

In to se mi je zdelo nekaj najbolj čarobnega.

* * *

Na sedežnem razporedu, ki mi ga je Heller dal skupaj z 

učnim gradivom za semester, je kreten nosil ime Kennedy (če 

sem pravilno prebral njegov razmeroma nečitljiv podpis). Sedel 

sem na kavču v stanovanju in si nejeverno zamrmral v brado. 

»Ne me jebat!« Zraven njegovega imena je bilo v čitljivi pisavi 

izpisano njeno. Jackie.

Jackie in Kennedy?

Je možno, da je z njo zaradi imena? Nihče ne more biti tako 

zelo plitek.

Pomislil sem na pripetljaj ob koncu predavanja. Podal ji je 

domačo nalogo, rekoč: »Hej, srček, lahko oddaš tudi mojo? 
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Hvala.« Namenil ji je nasmešek, s katerim ji je sporočal, da ima 

do absolutno vsega popolnoma vso pravico, se vrnil k pogovoru 

o tem, v kakšno skrajnost je dovoljeno iti pri iniciaciji novih 

kandidatov za bratovščino, ona pa je njegovo domačo nalogo 

položila na svojo, zavila z očmi in se spustila po stopnicah do 

profesorjeve mize.

O ja. Tako zelo plitek je.

Z blazinico prsta sem podrsal po njenem imenu. Vsaka črka, 

ki jo je izpisala, je bila po žensko zaobljena. Še 'i' je bil rahlo 

ukrivljen na vrhu in na dnu. A pika je bila pika in ne krogec. 

Ali srček. Pa zavijanje z očmi, ko ji je rekel srček. Morda pa ni 

brezupno ujeta v njegovi mreži.

Kaj, hudiča, me je obsedlo? Dekle je študentka v skupini, v 

kateri delujem kot mentor, in zato prepovedan sadež, vsaj do 

konca semestra. In do tja je še prekleto daleč, saj se je komaj 

začel drugi teden semestra.

Pa to ni bila edina ovira. Prepovedan sadež bi bila, tudi če bi 

bila samska. Pa ni bila.

Spraševal sem se, kako dolgo sta že par. Oba sta bila študenta 

drugega letnika. V najslabšem primeru sta bila skupaj že eno 

leto.

Tako sem ubral pot normalnega zalezovalca. Poiskal sem jo 

na spletu in naletel na zaklenjen pro�l. Pizda.

On pa ni bil tako skrivnosten.

Kennedy Moore. V razmerju z Jackie Wallace. Brez omembe 

obletnice, a s kar nekaj označenimi fotogra�jami – ne le iz 
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zadnjega leta, ampak še od prej. Preletaval sem jih in postajal 

vse bolj razpizden. Brez pravega razloga.

Poletje pred začetkom kolidža. Matura. Maturantski 

ples. Smučanje med pomladanskimi počitnicami. Zabava 

presenečenja za njenih osemnajst. Slika orkestra z več glasbeniki, 

kot je moja srednja šola imela dijakov. Bližnji posnetek nje v 

oblačilih nastopajoče in Božičkovi kapi, a brez instrumenta, 

tako da nisem mogel izvedeti, katerega sploh igra.

Zahvalni dan pri njegovi družini. Uganjanje norčij s prijatelji 

na nogometnem igrišču pred poslopjem srednje šole, ki je 

izžarevalo premožno predmestje. Poletne počitnice. Šolski ples. 

Še en božič.

Najstarejša fotogra�ja je bila z jesenskega karnevala pred 

skoraj tremi leti.

Torej sta par najmanj tri leta. Tri leta. Nisem mogel dojeti.

Mijavkanje pred vrati je pomenilo, da se je Francis vrnil s 

pohajanja med večerjo in spanjem. Kot vsak vesten gospodar 

sem odložil prenosnik, da bi ga spustil v stanovanje. Ko sem 

odprl vrata, je sedel na predpražniku in si lizal tačko.

»Pridi že,« sem ga pozval. »Ne bom ohlajal cele soseske.«

Postavil se je na noge, se brezbrižno pretegnil in švignil 

v notranjost, ko sem mu že nameraval vrata zaloputniti pred 

gobčkom. Tik preden so se vrata zaprla, sem zaslišal krik: 

»Lucas!« Sunkovito sem jih spet odprl.

Carlie je bila že na polovici lesenega stopnišča, ki je vodilo 

do mojega stanovanja nad Hellerjevo garažo. Bilo je že pozno. 
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Prejšnjo pomlad se je zatreskala vame, a nikakor se nisem 

zmenil za njene vztrajne poglede in avšasto hihitanje, zato sem 

pričakoval, da se bo vse skupaj končalo v nekaj mesecih. Poznal 

sem jo že od rojstva, nanjo in na njena brata sem gledal kot na 

bratrance ali sorojence, sploh, ker svojih nisem imel. Poleg tega 

je bila pet let mlajša od mene – pravzaprav še smrklja. In res je 

nikakor nisem želel prizadeti.

Stopil sem čez prag. »Oj, Carlie. Še ne spiš?«

Privihala je nos in se spačila, užaljena. »Šestnajst let imam, ne 

šest. P�.« Ko je dosegla vrh stopnic in stopila pod snop svetlobe 

nad majhnim podestom, sem v njenih rokah opazil krožnik. 

»Spekla sem piškote in ti jih prinesla.«

»Fino. Hvala.« Vzel sem krožnik, a nisem stopil v stanovanje.

Prestopila se je in dlani zatlačila v zadnje žepe kratkih hlač. 

»Lucas.«

»Ja?« sem se odzval. O sranje.

»Boš sploh kdaj imel … punco? Ali pa jo že imaš, a je ne 

pripelješ sem? Ali pa obstaja nekaj, česar nam še nisi … saj veš, 

razkril.«

Potlačil sem smeh. »Če te zanima, ali sem morda gej – nisem. 

Če bi bil, tega ne bi skrival.« Na to vprašanje sem ji, začuda, 

odgovoril z veliko lažjim srcem kot na prvo.

»Saj vem, da ne bi. Hočem reči, ne bojiš se izstopati.«

Privzdignil sem obrvi. »Zaradi piercinga v ustnici?«

Pokimala je. »In tetovaž.« Široko je razprla veke, saj je dojela, 

kaj ji je zdrsnilo z jezika. »Hočem reči, seveda imaš svoje razloge 
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za tetovaže. Večina njih …« Zaprla je oči. »O bog, kakšna trapa 

sem. Oprosti.«

»V redu je, Carlie. Ni panike.« Z zobmi sem podrsal po 

kovinskem obročku, ki mi je prebadal spodnjo ustnico, in 

odvračal pogled od tetovaž, ki so mi ovijali zapestja. »Hvala za 

piškote.«

Z olajšanjem je izdihnila. »Ja. Ni za kaj. Lahko noč, Lucas.«

Tudi jaz sem si oddahnil. Uspešno sem se izognil vprašanju o 

punci. »Lahko noč.«

Carlie je bila edina v družini Heller, ki me je vedno klicala 

po imenu. Ko sem tri leta prej odšel na kolidž, sem hotel 

spremeniti vse, tudi ime. Mama mi je kot srednje ime dala 

svoj dekliški priimek, Lucas. In ker se marsikdo predstavlja s 

srednjim imenom, sem to naredil tudi sam. Pa še dokumentov 

mi ni bilo treba menjati.

Oče me ni hotel klicati po tem imenu, a to sploh ni bilo 

pomembno. Nisem več živel z njim, in ko sem se vrnil domov, 

sva komajda še spregovorila kakšno besedo. Za Carliejine starše 

in oba brata sem bil Lucas le poredko – pozabili so, so se pa 

trudili. Navsezadnje sem bil več kot osemnajst let Landon, zato 

jih niti nisem opominjal. Stara navada železna srajca, in vse to.

Za vse, ki sem jih spoznal na novo, pa sem bil le Lucas. 

Landon je moral izginiti. Počasi, a vztrajno. Za vselej. Kot da 

nikoli ni obstajal.

Lahko bi vedel, da ne bo tako zelo enostavno.


