Ava
Sedím na mäkkej, celkom pohodlnej pohovke a pozerám pred seba. No teda, pozerám
ako pozerám. Od kedy som oslepla, ani veľmi neviem, ktorým smerom sa dívam.
Vôkol seba počujem veľa rozličných hlasov - síce nevidím, ale sluch mám ako
netopier. Rozlišujem hlboký hlas môjho otca, hlas s írskym prízvukom mojej tety,
pokojný hlas mojej starej mamy z Essexu a ešte mnoho ďalších.
So mnou sa nikto nerozpráva. Sčasti preto, lebo sa mi nechce, ale hlavne sú všetci
presvedčení, že keď som slepá, som aj hluchá. Samozrejme, mám Annaleigh, sestru,
ktorá sa mi venuje viac ako všetci ostatní. Ale ona tu dnes nie je, pretože šla na rande
s jej priateľom Lennonom. Prirodzene, keď nie si slepá, nemusíš sa zúčastňovať
rodinných osláv. Nanešťastie ja slepá som, takže trčím tu a čakám, kým sa toto peklo
skončí. Snažila som sa presvedčiť mamu, aby som mohla ostať doma - nech všetkým
povie, že mi je zle. No ona na to: „Avie, vieš, že nemôžeš. Je mi to ľúto.“ Zamračila
som sa a už som to ďalej neriešila. A teraz ľutujem, že som si nevzala slúchadlá mohla som aspoň počúvať ďalšiu audio knihu. Urazene si odfrknem a len tak znudene
sedím.
Nemám nič lepšie na práci, a preto rozmýšľam. Rozmýšľam o živote, v ktorom by som
nikdy neprišla o zrak... V ktorom by som nemusela počúvať audio knihy, ale mohla
knihy čítať. V ktorom by som mohla opäť chodiť do obyčajnej školy. V ktorom by som
mohla prejsť sama cez cestu, byť sama doma a žiť normálny život. Nie som síce
žiadna citlivka, ale cítim náhly príval sĺz. Potrasiem hlavou a slzy, spomienky a sny
zaženiem preč. Znova si odfrknem, tentoraz skôr smutne. Opriem sa o operadlo a
tvárim sa, že tu nie som. No hlavne si to želám. Chcem sa odtiaľto čo najskôr a čo
najnenápadnejšie vypariť. No nie je to možné. Ak by som spravila čo i len jediný
pohyb, všetci by už stáli pri mne a pýtali by sa ma, či som v poriadku. AH! Už ma to
hnevá! Nenávidím to! Všetci majú pocit, že umieram, len preto, že nevidím. Nevedia
sa baviť o ničom inom len o tom, či som v poriadku alebo či niečo nepotrebujem.
Potrebujem pokoj! A slobodu! Nikto sa ma nikdy neopýta, akú knihu práve počúvam
alebo či si nechcem zahrať nejakú slovnú hru... Alebo či sa nechcem ísť prejsť.
Nikto okrem Annaleigh. Môj vzťah s mojou sestrou bol odjakživa výnimočný. Hádame
sa len zriedkavo, a to nikdy kvôli hlúpostiam. Rozumieme si viac ako s kýmkoľvek
iným a trávime spolu maximum času. Je to moja najlepšia priateľka, takže mám
výhodu, že bývame v tom istom dome. Aj jej priateľ Lennon je fajn. Mám pocit, že je
pre Annaleigh ako stvorený. A aj ona pre neho. Je mi smutno, že tu dnes nie sú. Je tu
nuda. Mám pocit, že sa v nej utopím. Zrazu zazvoní zvonček pri dverách. „Otvorím!“
ponúkne sa Mike, môj najstarší bratranec. Mike je milý, ale nemáme si veľmi čo

povedať.
Ľudí rozoznám dokonca aj podľa dupotu ich nôh. A tento je mi neznámy. Počujem, ako
sa ku mne došuchce Felicity, Mikova sestra. „Kto je to?“ opýtam sa. „To je George,
Mikov kamoš z rugby,“ povie Felicity zasnívane. „A čo tu robí?“ spýtam sa s nechuťou,
„je to rodinná oslava.“ „Ava, nebuď taká zatrpknutá,“ napomenie ma. „George je
naozaj milý a je skôr ako rodinný priateľ,“ začviriká a odcupká privítať ho. Podozrivo
nadvihnem pravé obočie. Hodnú chvíľu sa všetci zoznamujú s Georgom, keď zrazu
príde ku mne. Zabite ma, prosím, zabite ma! Viesť rozhovor s nejakým hlúpym rugby
hráčom a odpovedať na otázky typu „Vieš trafiť sama na toaletu?“ je posledné, čo si
práve teraz prajem. „Ava, toto je George, môj priateľ z rugby,“ nadšene ho predstaví
Mike, „George, toto je Ava.“ „Ahoj Ava,“ povie George šťastne. „Mhm, čau,“
zamrmlem. „Idem si po džús,“ povie Mike a odpochoduje do kuchyne. „Ako sa máš?“
povie George, aby nestála reč. „Ujde to,“ zaklamem. „Čo ty?“ poviem len zo
zdvorilosti. „Ujde to,“ odpovie, tipujem s úsmevom. Viem to podľa jeho hlasu. Je
počuť, že je šťastný. „Vieš, nemusíš tu sedieť,“ nadhodím znudene, „o čom by sme sa
už len ty a ja mohli zhovárať?“ „Mne je tu ale fajn,“ povie hanblivo, no úprimne.
Neklame. Cítim to z jeho hlasu.
Sedel pri mne odkedy prišiel a ani raz sa ma neopýtal na moju slepotu. Pýtal sa ma na
moje hobby a podobné veci. Bolo to milé.
Keď príde čas odchodu, cítila som sa sklamane. „Rád som ťa spoznal, Ava,“ rozlúči sa
George, „ no... ehm... možno by sme sa mohli ešte niekedy stretnúť?“ Znie nesmelo.
„Bude mi cťou,“ uškrniem sa a ladne vyplávam von.

