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JEDEN

VÄ â · I N A M O J I C H · E S T N Á S Ë RO â N ¯ C H RO V E S N Í -

kov snívala o Ïivote v zahraniãí. No keì som sa ja po smrti svojich rodiãov presÈahovala z Brooklynu do ParíÏa,
nemala som pocit, Ïe sa mi splnil sen. Bola to pre mÀa
skôr noãná mora.
Mohla som byÈ kdekoºvek, naozaj, bolo by mi to fuk
– okolie som aj tak nevnímala. Îila som v minulosti a zúfalo som lipla na útrÏkoch spomienok na svoj dovtedaj‰í
Ïivot, ktor˘ som brala ako samozrejmosÈ a mala som
pocit, Ïe potrvá veãne.
Rodiãia mi zomreli pri autonehode len desaÈ dní po
tom, ako som dostala vodiãák. T˘ÏdeÀ nato, na ·tedr˘
deÀ, moja sestra rozhodla, Ïe odídeme z Ameriky a budeme ÏiÈ u otcov˘ch rodiãov vo Francúzsku. Bola som
stále taká otrasená, Ïe som sa vôbec nevzpierala.
PresÈahovali sme sa v januári. Nikto neoãakával, Ïe
zaãneme hneì chodiÈ do ‰koly. Celé dni sme sa zúfal˘m
spôsobom snaÏili vyrovnaÈ s t˘m, ão nás postihlo. Moja
sestra vytrvalo bojovala so svojím smútkom tak, Ïe chodievala noc ão noc von s priateºmi, s ktor˘mi sa zoznámila
poãas na‰ich predchádzajúcich letn˘ch pobytov. Zo mÀa
sa stala agorafobická kôpka ne‰Èastia.
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Boli dni, keì sa mi podarilo vyjsÈ z domu na ulicu.
Vzápätí som sa v‰ak pristihla, ako ozlomkrky beÏím do
bezpeãia ná‰ho domu, preã z desiv˘ch otvoren˘ch priestorov, kde som mala pocit, akoby na mÀa padali nebesá.
Niekedy som sa zobudila a nemala som dosÈ energie ani
na to, aby som pre‰la do kuchyne na raÀajky a späÈ do
postele, kde som strávila zvy‰ok dÀa, oddávajúc sa svojmu smútku.
Napokon sa na‰i starí rodiãia rozhodli, Ïe strávime
zopár mesiacov v ich dome na vidieku. „Zmena vzduchu
vám prospeje,“ povedala mamie, na ão som poznamenala, Ïe dramatickej‰í rozdiel v kvalite vzduchu, ako je ten
medzi New Yorkom a ParíÏom, vari ani neexistuje.
Mamie v‰ak mala pravdu, ako vÏdy. Strávili sme jarné mesiace vonku, ão nám fakt veºmi prospelo, a koncom
júna, hoci e‰te vÏdy len ako tiene svojich b˘val˘ch ja, sme
boli schopné natoºko fungovaÈ, Ïe sme sa mohli vrátiÈ
do ParíÏa a do „reálneho“ Ïivota. Pozitívne bolo, Ïe som
zaãínala znova v meste, ktoré milujem.
Neexistuje na svete miesto, kde by som v júni bola rad‰ej ako v ParíÏi. Aj keì som tu trávila odmaliãka kaÏdé
leto, nikdy som sa nenas˘tila toho „paríÏskeho bzukotu“, ktor˘ ãlovek zaÏíva, keì kráãa letn˘mi ulicami. Svetlo
je tu iné ako kdekoºvek inde. Akoby ste sa ocitli v rozprávke; niekto ‰vihol ãarovn˘m prútikom a vy ste mali
pocit, Ïe kaÏdú chvíºu sa môÏe staÈ absolútne ãokoºvek,
a vás to vôbec neprekvapí.
ParíÏ bol stále rovnak˘, len ja som sa zmenila. Ani
jeho trblietajúci sa Ïiariv˘ vzduch nedokázal preniknúÈ
závojom temnoty, ktor˘ akoby sa mi prilepil na pokoÏku. ParíÏ dostal prez˘vku Mesto svetla. No pre mÀa sa stal
Mestom tmy.
Leto som trávila viac-menej sama, veºmi r˘chlo som
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podºahla osamelej rutine: naraÀajkovaÈ sa v tmavom,
staroÏitnosÈami preplnenom byte papyho a mamie, stráviÈ dopoludnie v niektorom z mal˘ch tmav˘ch kín, kde
cel˘ deÀ premietali staré filmy, alebo sa túlaÈ po niektorom z mojich obºúben˘ch múzeí. Potom prísÈ domov
a zvy‰ok dÀa si ãítaÈ, zjesÈ veãeru, leÏaÈ na posteli s pohºadom zapichnut˘m do stropu a podchvíºou upadnúÈ
do prer˘vaného spánku plného zl˘ch snov. VstaÈ. A tak
stále dokola.
Jedinou útechou v osamelosti mi boli maily od priateºov z domu. Zaãínali sa vetou: „Ako sa Ïije vo Francúzsku?“
âo som mala napísaÈ? Îe cítim depresiu? A prázdnotu? Îe chcem späÈ svojich rodiãov? Rad‰ej som klamala.
Písala som im, Ïe som v ParíÏi naozaj ‰Èastná. Îe s Georgiou hovoríme plynule po francúzsky, ão je skvelé, lebo
sa stretávame s mnoh˘mi ºuìmi. Îe sa neviem doãkaÈ,
kedy pôjdem do novej ‰koly.
Neklamala som preto, aby som ºudí ohúrila. Vedela
som, Ïe ma ºutujú, a chcela som ich ubezpeãiÈ, Ïe som
okej. No vÏdy, keì som klikla na ikonku „odoslaÈ“ a preãítala si po sebe svoj mail, uvedomila som si priepastn˘
rozdiel medzi Ïivotom skutoãn˘m a t˘m fiktívnym, ktor˘ som si pre nich vytvorila. A to moju depresiu len
znásobovalo.
Napokon som dospela k záveru, Ïe nechcem komunikovaÈ s nik˘m. Raz v noci som pätnásÈ minút sedela
s rukami na klávesnici a zúfalo dumala nad nieãím
aspoÀ trochu pozitívnym, ão by som napísala svojej priateºke Claudii. Klikla som na „back“, zhlboka som sa
nad˘chla a vymazala z internetu svoju e-mailovú adresu. Gmail sa ma op˘tal, ãi som si naozaj istá. „Ach, áno,“
vzdychla som si a klikla na ãervenú ikonku. Pocítila som
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obrovskú úºavu. Strãila som laptop do zásuvky a vytiahla ho aÏ oveºa neskôr, keì sa mi zaãala ‰kola.
Mamie s Georgiou mi dohovárali, Ïe mám chodiÈ viac
medzi ºudí. Sestra ma volala, aby som sa i‰la s partiou
jej kamarátov opaºovaÈ na umelo vytvorenú pláÏ pri rieke, za‰la s nimi do baru poãúvaÈ Ïivú hudbu alebo do
klubu pretancovaÈ dlhú víkendovú noc. Po nejakom ãase
to vzdala.
„Ako môÏe‰ tancovaÈ po tom, ão sa stalo?“ op˘tala som
sa Georgie raz v noci, keì sedela na zemi vo svojej izbe
a líãila sa pred pozláten˘m rokokov˘m zrkadlom, ktoré
zvesila zo steny a oprela o poliãku s knihami.
Sestra bola aÏ bolestne krásna. Mala jahodovoplavé
vlasy ostrihané nakrátko, ão jej nesmierne svedãalo, lebo
krásne vynikli jej pôvabné, v˘razné lícne kosti. BroskyÀovokrémovú pleÈ mala posiatu drobn˘mi pehami. Tak
ako ja, i ona bola vysoká. No na rozdiel odo mÀa mala
neskutoãnú postavu. Za tie krivky by som vraÏdila. Vyzerala na dvadsaÈjeden, hoci mala maÈ o niekoºko t˘ÏdÀov
len osemnásÈ.
Obrátila ku mne tvár. „Pomáha mi to zabudnúÈ,“ vyhlásila a naniesla si na mihalnice ìal‰iu vrstvu maskary.
„Mám vtedy pocit, Ïe Ïijem. Som rovnako smutná ako ty,
Katie. No nepoznám in˘ spôsob, ako sa s t˘m vyrovnaÈ.“
Vedela som, Ïe hovorí pravdu. Keì obãas zostala veãer
doma, poãula som, ako srdcervúco vzlyká vo svojej izbe.
„Keì tu bude‰ len sedieÈ ako taká knedºa, nepomôÏe ti
to,“ povedala potichu. „Mala by si viac ãasu tráviÈ medzi
ºuìmi. To Èa rozpt˘li. Pozri sa na seba,“ poloÏila ‰pirálu
a pritiahla si ma k sebe. Natoãila mi tvár smerom k zrkadlu.
Keby ste nás videli spolu, nepovedali by ste, Ïe sme sestry. Moje dlhé hnedé vlasy celkom stratili lesk; pokoÏku,
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ktorá sa mi vìaka mamin˘m génom nikdy neopálila, som
mala e‰te bled‰iu ako zvyãajne.
Moje zelenomodré oãi boli celkom iné ako sestrine
zmyselné „posteºné oãi“ s ÈaÏk˘mi dlh˘mi mihalnicami.
Mama mi vravievala, Ïe ich mám „ako dve mandle“, ão
ma dosÈ ‰tvalo. Rad‰ej by som mala oãi, ktoré evokujú
nieão erotické, a nie také, ão pripomínajú orech.
„Si úÏasná,“ uzavrela rozhovor Georgia. Moja sestra... moja jediná obdivovateºka.
„Hej, povedz to tomu zástupu opaºovaãov, ão sa tlaãia predo dvermi,“ s ú‰krnom som sa odtiahla.
„Keì bude‰ stále trãaÈ doma, ÈaÏko si niekoho nájde‰.
A ak bude‰ naìalej zabíjaÈ ãas v kinách a múzeách, zaãne‰
sa podobaÈ na tie Ïenské z devätnásteho storoãia, o ktor˘ch stále ãíta‰, myslím tie, ão trpeli suchotinami a v‰elijak˘mi in˘mi pliagami.“ Obrátila sa ku mne. „Poãuj,
nebudem na teba tlaãiÈ, aby si ‰la so mnou von, ale musí‰ mi splniÈ jednu vec.“
„Volaj ma kúzelná víla,“ pokúsila som sa o úsmev.
„Vezmi si tie svoje prekliate knihy a sadni si s nimi
niekam do kaviarne. Na slnko. Alebo pod mesiac, to mi
je jedno. Ale choì von, nech sa tvoje suchotinárske pºúca poriadne nad˘chajú dobre zneãisteného mestského
vzduchu. Obklop sa ºuìmi, preboha.“
„Ale veì ja vídam ºudí,“ bránila som sa.
„Leonardo da Vinci a Quentin Tarantino sa nepoãítajú,“ skoãila mi do reãi.
Stíchla som.
Georgia vstala, pripla si remienok na malú ‰t˘lovú
kabelku a prehodila si ju cez plece. „Nezomrela si predsa ty,“ povedala, „ale mama s ockom. A oni by chceli,
aby si Ïila.“
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