Izpoved razvpite grofice

1. POGLAVJE

Bila je prepričana, da je v cerkvi ne bi pričakoval nihče.
Navsezadnje je bilo za odrešitev njene duše prepozno. Govorili
so, da je njena duša črna, takšna kot žalna črnina, ki naj bi jo
odložila mnogo hitreje, kot bi se spodobilo; sicer pa je mnogo
hitreje, kot bi se spodobilo, za grofa Waterhamskega dvignila
tudi krilo. In mnogo hitreje, kot bi se spodobilo, grofa nato
ubila. Ampak kaj bi pa drugega pričakovali od ženske njenega
… porekla?
Vse skupaj so bile seveda same neumnosti. Evie je črnino
nosila točno toliko, kot je predpisoval njen bonton (njeno ime
je bilo na notranjo stran platnice vgravirano z zlato – kako rad
si je grof dajal duška!). Pravzaprav se je v vsako besedico tiste
knjige tako poglobila, kot da so v njej čudežni uroki, samo da
prevali skale, ki so ji zapirale vrata v omikano družbo.
In … no, če je grofa že kaj ubilo, je bila to kvečjemu …
vznesenost.
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Nekoč je bila naivna (to besedo je prvič slišala od nekega
francoskega princa v izgnanstvu, ki je precej naivno mislil, da
je bila ona kdaj naivna). To jo je še vedno jezilo. Pred poroko z
grofom je bila prepričana, da bo na njenem nagrobniku pisalo:
Tu počiva Evie Duggan. Nihče ji nikoli ni bil kos. Po poroki z
njim si je privoščila nekaj počitka na lovorikah in celo nekaj
sanjarjenja: Tu počiva Evie Duggan … predana žena in mati,
najbolj ljubljena ženska vseh časov …
Ah, in prav s tem … s tem je storila napako. Če je ne bi,
bi se morda lahko pripravila na tisto, kar je sledilo. Sanjarjenje
človeka omehča. Nikdar ne bi bila smela pozabiti, da je svet na
strani tistih, ki načrtujejo, ne onih, ki sanjarijo.
V tem trenutku je bila preveč utrujena, da bi si pretirano
belila glavo z barvo svoje duše. Utrujenosti ni bila vajena; težila
jo je kot debela odeja, pod katero človeka vse srbi.
Roke so ji pobožnjakarsko počivale v naročju. Konice prstov
v elegantnih rokavicah je sklenila, tako da so dlani nehote
posnemale obliko prastare, nizke cerkvice. Od nekdaj se je učila
s posnemanjem. Zraven nje se je nelagodno presedala Henny,
njena služkinja. Klopi so bile tu že stoletja, ko so bili ljudje
manjše rasti, tako da so se kot množica veveric najverjetneje
hitreje poskrili na drevesa in v grmovje, kadar so nadnje planili
roparji in zavojevalci. Kako zelo polna nasilja je bila angleška
preteklost; no, tako je trdil eden izmed mladih plemičev, ki se
je pojavil v zaodrju gledališča Zeleno jabolko, kjer se je začela
njena kariera. S seboj je prinesel šopke divjih cvetic in strast do
-8-

Izpoved razvpite grofice

zgodovine. To je seveda pomenilo, da si ni mogel prislužiti kaj
več kot le drobec njene pozornosti – bila je predvsem praktično
dekle – toda Evie je znala ceniti vsakršno strast in znala je
pozorno poslušati, in oboje ji je dobro služilo.
Plemstvo je bilo krivo, da je razvpita Evie Duggan zdaj bežala
kot veverica, čeprav so ji bila nekdaj odprta vsa vrata. Ni si želela
sem, vendar je bila prepričana, da se bo lahko v Pennyroyal
Greenu v Sussexu vsaj nekoliko potuhnila. Navsezadnje
so bili tu doma Everseajevi, in eden od njih je nekoč vpričo
brezštevilne množice in ob silni eksploziji v oblaku dima izginil
z vislic. V primerjavi s tem je bila ona gotovo živ dolgčas, ali
pač?
Škoda le, da je bil vzdevek, ki ji ga je nadelo plemstvo, tako
neubranljivo zgovoren.
Življenje ji je ravnokar ušlo z vajeti in prvič je negotovo
obstala, ne da bi vedela, kod in kam. Mogoče je zato toliko bolj
prisluhnila cerkvenim zvonovom, ki so se oglasili, ravno ko se je
ob sončnem vzhodu s kočijo zapeljala skozi Pennyroyal Green.
Zdelo se ji je, da jo zvonovi vabijo, in tako je sledila njihovemu
donenju. Mogoče bo v tem novem življenju ena tistih, ki hodijo
v cerkev, ne pa ena tistih, zaradi katerih se jezdeci zvračajo iz
sedla, ker tako stegujejo vrat, da bi jo ja za hip uzrli, tačas ko
se s kakšnim občudovalcem sprehaja po londonski promenadi
Row. Mogoče bodo tukajšnje ženske njene prijateljice, kajti
pred kratkim je ugotovila, da nima nobene, pa čeprav je še
mislila, da jih ima na pretek.
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»Se res moraš tako zvirati, Henny?« je siknila.
»Oprosti, ampak te klopi so trde kot rabljevo srce in ozke kot
podganja luknja. Kombineža mi je zlezla čisto v r…«
Ženski pred njima sta se zasukali, zabolščali vanju in od
ogorčenja povesili čeljust.
Zastrmeli sta se v Evie. Čez obraz so jima švigali razni izrazi,
drug za drugim, se na kratko zadržali, šli dalje: opazili sta s
krznom obrobljeni plašč, videli sta klobuk, ki ji je kot ljubimec
obdajal obraz in poudarjal njene ličnice ter zelene, zelene oči.
Osuplost, sumničavost, zavist, zmeda, vse se je prepletalo.
Nazadnje je ostala le še pristna radovednost.
Na vso srečo pa je nista prepoznali.
Evie se jima je rahlo, spoštljivo nasmehnila.
Henny se je nagnila naprej in rekla sotto voce: »Joj, kako so
tukajšnji krajani prijazni, milady, da imajo ves čas odprta usta
in lahko lovijo muhe, tako da mrčes ne nadleguje boljših od
njih.«
Glavi sta se sunkovito obrnili naprej. Ena od svilenih rož na
klobuku je še naprej drgetala, kot da je besna. Henny je tako
vplivala praktično na vse.
V naslednjem trenutku se je razlegel mrmrajoč zvok, kot
bi veter upognil visoke trave. Evie je ugotovila, da ta zvok
povzročajo številne glave, ki so se zasukale proti oltarju, in v
volno odete zadnjice, ki so se presedale po zloščenih lesenih
klopeh.
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Tudi ona se je obrnila.
Njena prva misel je bila: No. Za vikarja je vsekakor visok.
Resda pa se ni spomnila, da bi že kdaj videla vikarja v ujetništvu
– mogoče je bila zastrašujoča višina predpogoj za to službo.
Osupnilo jo je, kako široka ramena ima in kako elegantno
se mu trup zoži. V roki mu je šelestel list papirja, kamor si je
nedvomno zapisal besede, s katerimi bo poskusil spreobrniti
njihove duše. Zdaj se je sklanjal nad zapiske in dajal je vtis, kot
da nosi težo nevidnih kril.
Prisegla bi, da so se čisto vsa ženska ramena ob vzdihu
privzdignila in povesila, ko je vikar dvignil pogled in se
nasmehnil. Nasmešek je bil rahel, a topel, prijazen, a neoseben.
Potlej je pogled znova spustil k zapiskom. Popolni vikarjev
nasmešek. Dovolj dolgo je bila v gledališču, da je znala ceniti
mojstrski nastop. Dovolj dolgo je bila v moški družbi, da je bila
cinična do vseh.
Nobenega moškega ni več potrebovala. To je vsekakor spadalo
k njenemu novemu življenju.
Henny se nikakor ni strinjala.
»Porkamadona!« je zašepetala in zgrabila Eviejino laket. In
potem, počasi: »Samo poglej si ga, no! Tale lahko zleze k meni
pod odejo, kadar koli h…«
Evie jo je močno sunila s komolcem.
»Dobro jutro. Hvala, da ste prišli.«
Oh. Njegov glas jo je presenetil: bariton, globok kot donenje
zvona, z omamno mehkim podtonom. Bilo je, kot da bi na
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neusmiljeno siv dan naletela na zaplato sončave. Zaprla je oči;
mikalo jo je, da bi vpijala njegov glas.
Samo zaradi samoohranitvenega nagona jih je spet odprla.
Slišala je, da je nekoč nekdo izmed Everseajevih zaspal v cerkvi,
se prekucnil naprej, si na klopi pred sabo prebil brado in se
nazadnje zvalil na tla.
Komaj je čakala, da bo povedal še kaj.
»Koze,« je v naslednjem trenutku izjavil vikar.
Občestvo se je nemirno presedlo, vsaj del njega. Zaslišala je
kašelj, kar pa bi bil lahko navsezadnje tudi smeh.
Tudi Evie, ki je bila zdaj v skrbeh, še vedno pa polna upanja,
se je vznemirila. Saj … saj menda ne bo prisiljena trpeti pridige
o kozah? Mogoče je pa v resnici rekel … poze? To bi bilo
neskončno zanimiveje.
»Številni med nami redijo te rogate živali, tako da vemo, da
običajno trčijo z glavami iz dveh razlogov: ali se igrajo … ali pa
si hočejo zagotoviti prevlado.«
Pa so res koze! Kristus! Če je obstajal kak dokaz, da ni več
v Londonu, je bilo to prav gotovo to. Nekako ji je uspelo
spregledati možnost, da jo bo od dolgčasa pobralo. Dolgčasa jo
je bilo na smrt strah. Imela je pravi pravcati dar za izogibanje
dolgčasu. Najbrž se je doslej ogibala cerkvam po zaslugi
nekakšnega samoohranitvenega nagona.
V obupu je ošinila vhodna vrata. Kar planiti čez cerkveno
ladjo res ne more, dvomila pa je tudi, da bi ji uspelo odpreti
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starinska cerkvena vrata, ne da bi kot oblegovalni oven s celim
telesom treščila vanje. Morda pa bi uspelo Henny.
Toda Henny je bila kot začarana.
Evie se je zasukala nazaj proti oltarju in ugotovila, da je sonce
že dovolj visoko, da je na vikarja lil snop svetlobe. Presunilo
jo je: podobno je bilo nebeškemu gledališču. Zdelo se je, da
so vse linije in krivulje njegovega obraza združene v en sam
cilj, in sicer lomljenje src. Rob čeljusti je bil ostro poudarjen,
ličnice visoke kot parapeti, pod njimi sta bili vdolbini, kakršne
so običajno krasile pesnike, vse pa je poudarjala strateška
razporeditev svetlobe in senc. Nekako je pričarala vtis nežnosti
in obenem nepopustljivosti.
Njenega srca se seveda ni dalo streti, in to iz preprostega
razloga: njeno srce ni bilo dosegljivo nobenemu moškemu.
Res pa se je zdelo scela nepotrebno, da bi bil podeželski vikar
na pogled takšenle ali pa da bi imel takšno prezenco, da bi
izžareval tako mirnost, obvladanost, da bi se v svoji koži počutil
tako dobro. In ker je poznala moške, je vedela, da so vse oči v
prostoru vanj uprte prav zaradi vseh teh lastnosti, in ne toliko
zaradi videza samega.
Začutila je, da postaja napeta. Nenadoma se ji je zazdelo,
kot da je v pasti. Toda bila je v cerkvi, ne v celici. In ker ni
mogla upati na pobeg, se bo pokončno prebila skozi pridigo,
tako da ga bo opazovala, kot bi kdo opazoval pokrajino, ki se
ponuja na ogled skozi kočijsko okno, in da bo poslušala njegov
glas, kot bi kdo poslušal, kaj pa vem, petje ptic ali valovanje
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morja. In nekaj časa je to delovalo. Toda ob nogo se ji je tiščalo
Hennyjino orjaško stegno, kar je bilo po svoje podobno, kot če
bi se tiščala ob vročo bombaževinasto blazino, in taista sončava,
ki je ožarjala vikarja, se je prebila skozi preprosto vitražno okno
in nanjo vrgla popoln pravokotnik toplote. Ona pa je bila
utrujena, tako utrujena. Misli so ji odplavale, se razkropile.
Eviejina zadnja misel, preden je zaspala, je bila: če bi bil on
angel, bi bil zagotovo eden od padlih.
Sumila je, da je vikar človek številnih skrivnosti, in ona bo že
vedela.

Ko je koza gospoda Eldreda napadla gospoda Brownwella,
da ga je odbilo čez ves vrt, je bila to dobesedno uslišana
molitev. Adam je bil tisto jutro slabe volje, mrzlično je žvečil
svoje pero, drugega za drugim čečkal medle, puste stavke in
metal zmečkane liste papirja na drugi konec sobe, kjer so kot
snežne kepe obležali ob steni. S prsti si je šel večkrat skozi lase
(prav zato se jih je splačalo puščati nekoliko daljše) in znova
obžaloval, da se je odločil za cerkev, ne pa za vojsko. Mnogo raje
bi namreč videl, da bi ga kdo ustrelil, kot da bo vanj strmelo na
ducate obrazov, on pa jim v nedeljo ne bo imel povedati ene
same pametne reči.
Skratka, bila je tipična sobota.
Nato pa se je v župnišču oglasil gospod Brownwell, besen kot
ris, in mu pokazal ogromno luknjo v hlačah, in to na zadnji
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plati. Incident (v bistvu je šlo za spor okrog meje) mu je dal
iskro navdiha in tik pred zdajci (vedno je bilo tik pred zdajci) se
je kozji spor razrastel v pridigo o tem, da je treba ljubiti svojega
bližnjega. Nekaj faranov in farank je to, seveda, počelo precej
dobesedno in zelo skrivoma. In on je to vedel, ker so se mu
začeli nekateri po letu dni v Pennyroyal Greenu spovedovati kar
vsevprek.
»Nekaj je na njem,« so si govorili med seboj. »Tako dober
človek je. Tako pomirjujoč, tako suveren. Enostavno mu želiš
povedati vse in on vedno najde prave besede.«
Ni vedno našel pravih besed. Včasih ni imel pojma, kaj bi
rekel, dokler mu ni faran potožil o vseh svojih skrbeh in ga
pogledal z upanjem v očeh – ali pa izzivom. V letu dni, odkar
je na poziv svojega premožnega strica Jacoba Everseaja prišel in
prevzel skromno nadarbino v Pennyroyal Greenu, je spoznal, da
je v tej službi podobno, kot če bi z baklo v roki hodil skozi dolg
predor, kjer bi videl le par pedi pred seboj in kjer bi ga občasno
obletavali netopirji ali pa bi naletel na nišo, polno bogastva, ali
pa bi se za las izognil, da ne stopi v kaj smrdljivega. Tipaje se je
prebijal naprej.
Na srečo so mu bila presenečenja všeč. Tudi v neprijetnih
presenečenjih je bilo nekaj všečnega, kajti po naravi je bil
skrivoma osvajalec, bil je najmlajši izmed šestih tekmovalnih
otrok in občasno je znal biti celo trmast kot bik. Vse to je
pomenilo, da si niti slučajno ni dovolil poraza, pa če je šlo
za izpite na Oxfordu ali reči, ki so njegovemu nemogočemu
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očetu največ pomenile, denimo streljanje, ali pa za pridigo, ki
se kar ni hotela napisati, ali pa za prizadevanja, da obubožana
družina O'Flaherty, ki je živela na obrobju mesta, ne umre od
lakote. Od malih nog se je dobrovoljno, a neusmiljeno gnal k
popolnosti. Njegovi bratranci iz rodbine Eversea so to spoznali
pred kratkim, ko je mirno, brez pompa osupnil vse in na letnem
sussekškem tekmovanju v streljanju zadel v sredino vseh tarč.
Prislužil si je velik srebrn pokal in spoštovanje mož Pennyroyal
Greena, ki so v hipu sklenili, da jim je vseeno, kakšen je vikar
po videzu, dokler se znajde s puško, konji in psi. In to se
vsekakor je.
Njegov prihod v Pennyroyal Green in prevzem nadarbine je
bil vendarle pospremljen z dobro merico dvoma. Navsezadnje je
bil v sorodu z Everseajevimi (po materini strani), česar se spričo
njegove višine in neustavljivo privlačnega videza niti ne bi dalo
skriti. To dvoje je bilo tudi krivo, da se je ob nedeljah v cerkvi
trlo faranov in da so bila srca mladenk polna hrepenenja, je pa
vedel, da se nekateri farani napol bojijo (ali pa napol upajo),
da se bo sredi pridige pognal med zbrane in si začel vsevprek
jemati ženske. Vsi Everseajevi pač niso bili razvratneži, so si pa
ljudje po večini zapomnili prav tiste.
Vedel je, da bo pod drobnogledom in da mora biti brez
napakic. In tako je tudi bilo. Očaral jih je; bil je ljudski človek,
tako da je to počel brez truda, kot pač vsi moški iz družine
Eversea. Niti ni od strani ošinil nobene od mladih krajank (in
brhkih mladenk se je kar trlo), pač pa se je vsem posvečal z
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enako pozornostjo. Odločil se je postati najboljši preklemanski
vikar vseh časov. Ko je zdaj pomislil za nazaj, je bilo to naravnost
smešno. Za razliko od streljanja nad vsem tem namreč ni imel
nikakršnega nadzora, pa čeprav je bil ta občudovanja vreden.
Ni pričakoval, da ga bodo njegove dolžnosti – vključevanje
v radost, gorje, smrti, rojstva, poroke, skrivnosti, bedo in
vsakdanje skrbi faranov – obrusile kot drag kamen, mu odvzele
ostrino, mu vcepile skromnost, ga prečistile do samega bistva.
Ko se je tako otresel vseh pričakovanj, je zdaj nekako še jasneje
videl srž njihovih skrbi. Delal je brez prestanka. Da bi si kogar
koli vzel, še sanjati ni imel časa. Nekje na svoji poti si je nehal
želeti, da bi bil najboljši vikar, pač pa je samo molil, da bi mu
uspelo postoriti čim več dobrega. Vse bolj se je počutil doraslega
svoji nalogi, vendar sam pri sebi ni vedel, ali je bo kdaj zares
vreden. Vedel je le, da si nikoli ne bo nehal prizadevati zanjo.
In končno se mu je vse redkeje sanjalo, da gol stoji pred
zbranimi krajani.
Faranke so o tem še vedno sanjarile.
In zdaj je pred cerkvijo stal na soncu, medtem ko so ljudje
hodili mimo, se mu zahvaljevali in mu segali v roko. Pred njim
se je znašla častivredna gospa Sneath in kar žarela. Vzgojila
je pet sinov in vseh pet je bilo sila uspešnih tako zasebno kot
poslovno, sicer pa si pod njenim budnim očesom drugega niti
ne bi drznili. Trenutno je bila na čelu bataljona žensk, ki so si
rekle Društvo za zaščito sussekških revežev, in bila je predana
dobrim delom in spreobrnitvi izgubljenih duš, če se ji je le
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uspelo dokopati do kakšne. Najbolj od vsega, je dejala Adamu,
si je nekega dne želela biti priča čudežu, pravemu pravcatemu
čudežu. Zanj je izjavila, da ima 'vzoren' značaj, in to je bilo
dovolj, da so se razblinili še zadnji dvomi morebitnih skeptikov
o njegovih namenih.
»Sijajna pridiga, vikar. Ljubiti svojega bližnjega je vedno
krasen nasvet, in mnogokrat pravi izziv. Upam, da se nameravate
ta teden oglasiti na večerji, da se pomeniva o načrtih za dražbo
in preostalih dogodkih v sklopu Zimskega festivala?«
To je bil niz dobrodelnih prireditev, načrtovanih za zbiranje
sredstev za revne – dražba, manjše srečanje, nekoliko večji ples
– in čeprav je bila organizacija v rokah gospe Sneath in njenega
društva, je bilo zaželeno, da svoje mnenje in blagoslov poda tudi
vikar. Dame so bile v resnici nepogrešljive, ker je bilo opravkov
nešteto.
Nepogrešljive in živce parajoče. Dražeča kombinacija.
»Za nič na svetu je ne bi zamudil,« ji je zagotovil.
»Obiskala nas bo moja nečakinja iz Cornwalla in se nam
pridružila pri večerji,« je dodala zvito.
Ah, seveda, kaj pa drugega. »Krasno bo spoznati še eno
članico vaše družine.«
»Pri šivanju ji ni para.«
»Gotovo ste zelo … ponosni.«
V tistem jo je namreč zagledal: drobno žensko, ki jo je delno
zakrivala druga ženska, velika kot medved. Mežikala je v sonce
kot bitje, ki je prilezlo iz brloga. Nič čudnega. Med pridigo jo je
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osvetlil izdajalski snop nebeške svetlobe in zato je sploh opazil,
da trdno spi in se nekoliko naslanja na tisto ogromno žensko.
Ne le to, pač pa je celo rahlo smrčala, če bi se dalo sklepati po
frfotanju tančice na njenem klobuku.
Še niti enkrat samkrat se ni zgodilo, da bi kdo zaspal med
njegovo pridigo. Skoraj v celoti jo je namenil njej, in to iz
nejevere in ranjenega ponosa.
Med čebljanjem gospe Sneath je ujel drobce njunega
pogovora.
»Res hecno, da si kar naenkrat taka strokovnjakinja za
bonton, Henny, ko je vikar videti …«
»… pojma nimam, kaj naj bi bil 'donis', ti pa kar naravnost
povem, da že od prihoda komaj čakam, da si na kakšni reči
spočijem oči, če me razumeš, milady, torej bodi tako prijazna
in …«
»… nočem se izpostavljati, Henny, in to dobro veš …«
»Vam je bil med všeč, vikar?« Mimo gospe Sneath je smuknila
gospa Cranborn in se mu sijoče nasmihala.
»Me… O, da, seveda, še enkrat hvala za pozorno darilo.«
Kar naprej so mu nosili vložene reči, med in marmelado
in kompote, tudi razna mazila, in sklepal je, da mu hočejo s
tem pokazati, kako udobnejše bi bilo njegovo življenje, če bi
se kdaj odločil in poskusil zaživeti s kakšno žensko. Še vedno
je bil 'nevarno neporočen', kot se je izrazila njegova teta Isolde
Eversea. Glede na to, koliko sivih las sta ji povzročila njegova
bratranca Colin in Ian, drugega od nje ni mogel pričakovati.
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Sam je temu vseeno raje rekel 'blaženo neporočen'. Sanje o
tem, da gol stoji pred cerkvenim občestvom, so nadomestile
sanje, da do vratu v borovničevi marmeladi plava po župnišču,
dokler ne pride do trdno zaprtih vrat, na katerih visi izvezen
napis Blagoslovljen naš dom.
Na njegovo presenečenje sta se mu ženska in medvedka
približali.
Gospa Cranborn je s pogledom preletela orjakinjo v temni
bombaževini, se od presenečenja zdrznila in se nagonsko
pomaknila par korakov nazaj.
In tako si je Adam prvič zares ogledal žensko, ki jo je očitno
dolgočasil. Zdelo se je, da so je sami kontrasti: črni kodri na
sencih, alabastrno svetla polt, oči pa zelene kot smaragdi, kar
se je videlo celo skozi tančico klobuka. Plašč se je je brezhibno
ovijal in vedel je, da znajo to ukrojiti le najboljše šivilje –
toliko je že poznal ženska oblačila. Dajala je vtis, da sploh ni
resnična, da je kot lik iz pravljice. Lahko bi se reklo, da je lepa,
je pomislil. Toda njega so se dotaknile ženske, ki so se zdele
dostopne, odprte, kot recimo hčerka lady Fennimore, Jenny,
ki so ji mehki lasje ves čas bežali iz lasnic. Tale tu se je zdela
popolnoma zbrana, trdno zaprta in neprodušna kot kozarec
kompota.
»Upam, da se vam ne bo zdelo neprimerno, častiti, glede na
to, da naju še niso zares predstavili, vendar sem se vam hotela
zahvaliti za mašo.« Pogled, s katerim je od strani ošvrknila
medvedjo spremljevalko, je kričal 'si zadovoljna?' Tega ji sploh
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ne bi bilo treba reči na glas. »Jaz sem grofica Warehamska. To je
moja spletična Henrietta La Fontaine.«
Grofica Warehamska … ime mu je bilo bežno znano. Bil
je prepričan, da je že slišal o njej. Po njenem videzu sodeč, ga
niti naziv niti naglas nista presenetila – tistim poudarjenim
soglasnikom in malomarno razvlečenim samoglasnikom je sam
pri sebi rekel londonski ironični naglas. Bilo je, kot da je ne
bi moglo nič, čisto nič na tem svetu vreči iz tira, zato je svetu
delala uslugo in prizanesljivo, neprizadeto zrla nanj.
Bil pa je presenečen, kako je grofica predstavila svojo
služabnico. Pravzaprav je čisto na kratko oklevala, preden je
izgovorila besedo spletična, kot da ni povsem prepričana, kako
naj jo poimenuje.
Elegantno se je priklonil. »V veliko veselje mi je, lady
Wareham. Jaz sem častiti Adam Sylvaine. Zelo lepo od vas, da
ste se udeležili maše.«
Henrietta je uslužno prikleknila. »Vaša pridiga je bila balzam
za mojo dušo, častiti.«
Imela je zelo prodoren pogled, tale Henrietta. Oči je imela
kot sijoči rozini, potisnjeni v testo.
»Lahko bi se reklo, da je bila pomirjujoča kot uspavanka,« je
prijazno rekel Adam.
Lady Wareham se je napela. Tako urno je priprla oči, da bi
marsikdo mimogrede spregledal.
Adam pa ni.
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Potlej pa ji je na obraz legel odsoten nasmešek, kakršnega bi
znala kraljica nameniti podeželskemu otroku, ki ji moli šopek
marjetic.
»Še enkrat hvala, častiti, in na svidenje. Pridi, Henny.«
»Na svidenje,« je vljudno odvrnil in se uglajeno priklonil.
Potlačil je piker nasmešek. Sumil je, da ji cerkev kot noviteta
ne bo več zanimiva in da je ob nedeljah ne bo več videl med
zbranimi.
Henrietta mu je pomežiknila in odšla.

- 22 -

Izpoved razvpite grofice

2. POGLAVJE

V kočiji je Evie mrko razglabljala o možnosti, da njeni
skvarjeni duši mogoče res ni več pomoči in da ni upanja na
odrešitev. Več kot očitno je bila imuna zoper pridige. Vse prej
kot obetaven začetek njenega izgona – se pravi, novega življenja
– v Sussexu.
Kakšen predrznež je vikar. Kaj si dovoli. Uspavanka, pa kaj
še.
»Smrčala si,« je rekla Henny.
»To pa že ne,« je odsotno odvrnila Evie.
»No, sicer bolj potihoma,« je priznala Henny, »ampak
vseeno.«
In nato je Evie le z enim ušesom poslušala Hennyjino
razpredanje glede večerje. »… hladna pečenka, mislim, da bo
to, in ali nisi poslala gospe Wilberforce po sir?« Zaposlila je
gospodinjo, gospo Wilberforce, toda za osebje je bila zadolžena
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Henny, ker je bila zelo sposobna, njene vloge in nazivi pa so bili
raznovrstni in hitro spremenljivi kot Eviejini: bila je služkinja,
gospodinja, spletična, svetovalka, kritičarka in garderoberka v
gledališču Zeleno jabolko (kjer sta se z Evie spoznali), odganjala
je nezaželene snubce in sredi noči hodila k lekarnarjem, če je
bilo treba. Pennyroyal Green je bil v njenih očeh nekakšna
pokora. Eve ji je pred mnogimi leti namreč tako rekoč rešila
življenje, ker jo je vzela v službo, ko Henny ni imela prebite
pare. Zato bo šla za njo na konec sveta, si je pa pridrževala
pravico do nerganja.
Na vsem lepem se je kočija sunkoma ustavila in obe je vrglo
naprej. Malo je manjkalo, da se nista zaleteli z glavama.
Ko je kočijaž splezal dol, se je vse zagugalo. Eve je odmaknila
zapah z vratc in pokukala ven, ravno ko je hotel on pokukati
noter.
Oba sta odskočila.
»Oprostite, milady, ampak nekaj je narobe z enim od konjev.
Vprega šepa. Samo trenutek, prosim, da vidim, v čem je
problem.«
In tako se popolni razpad mojega življenja nadaljuje, je pikro
pomislila Eve.
»Vsekakor. Samo za hip bom stopila ven …«
Kar naenkrat je namreč nujno potrebovala svež zrak. Ker se
je iz zadušne cerkvice samo presedla v zatohlo kočijo, se je njen
občutek, da se ji življenjski prostor krči na velikost zaporniške
celice, samo še okrepil.
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Kočijaž ji je pomagal sestopiti in previdno je obstala na cesti,
ob kateri je rastla nizka trava in preostalo zelenje, ki ga zmrzal
še ni pokončala.
Zajela je sapo in si ogledala svoj novi razgled, ki mu bo še lep
čas priča: valoviti grički so spominjali na brezbrižno odvrženo
odejo. Posejani so bili z nizkimi iglavci in hrasti, in čeprav je
bila zima pred vrati, so imeli nekateri še vedno nekaj listov. Iz
dimnikov hišk, raztresenih malce dlje proč, se je sukljal dim.
Stopila je ob rob ceste, stegnila vrat in se zazrla v daljavo: sivi
pas daleč na obzorju je bilo morje.
Tudi Henny je izstopila, se pretegnila in globoko zajela zrak.
In nato se je vrnil kočijaž in se lahno priklonil.
»Lady Wareham, bojim se, da smo se znašli v zagati. Eden od
konjev je izgubil podkev, in če gremo naprej, tvegamo, da se bo
poškodoval.«
Seveda so se znašli v zagati. Njeno življenje je bilo zadnje čase
ena sama zagata. »Kako daleč je še do dvorca Damask?«
»Dobrih dvajset minut vožnje.«
Peš je to pomenilo najmanj dvakrat toliko. Zanjo ne bi bilo
prenaporno – bogme da je bila v prejšnjem življenju pravo
podeželsko dekle – bilo pa je nepredstavljivo, da bi se na tako
dolgo pot podala ženska Hennyjine starosti in postave.
Henny je prevzela vajeti. »Iz tistega dimnika se kadi,« je
pokazala. »Pogledat grem, ali nam lahko kdo pomaga, prav?
Mogoče nam kak kmet posodi voz. Po tistih mukotrpnih
cerkvenih klopeh si moram tako ali tako malo pretegniti noge.«
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Evie je kolebala. »No, če hočeš, pa pojdi. Škoditi najbrž ne
more.«
Henny je odkorakala, se povzpela na grič in izginila na drugo
stran, v dolino. Po ozki uhojeni poti se je napotila proti slikoviti
hiški, iz katere se je domačno kadilo.
Vse je bilo tiho. Slišalo se je le podrsavanje kopit in mrmranje
kočijaža in lakaja, sicer pa ni bilo nikogar. Evie se je znova zazrla
proti drevesom in se zdrznila.
Izza drevesa je kukal majhen svetlolas fantič. Resnobno in
brez sramu je strmel vanjo, kot pač počno otroci.
Pošteno se je potrudila in poškilila ter si nadela karseda
smešen izraz. Fantki so bili navdušeni nad takim pačenjem in ni
ji bilo izpod časti, da ga spravi v smeh.
Na njeno veliko zadovoljstvo se je zahihital. Bil je brez
sekalcev, kar ji je iz neznanega razloga seglo do srca. Pomislila
je, da mora imeti fantek kakšnih sedem ali osem let. Seamus je
bil pri teh letih pravi vražiček v kratkih hlačah. Resda pa tudi
dolge hlače niso pomagale, da bi se kaj poboljšal.
»Pajki niso luštni,« je dejal fant.
Vajena je bila fantkov in njihovih nelogičnih izjav. »No, kaj
pa vem. Pajkovke se zdijo pajkom verjetno luštne.«
To se je fantku zdelo skrajno hecno. Tako se je smejal, da
njegovih oči skoraj ni bilo videti.
Nasmehnila se mu je.
»So krave tudi luštne svojim fantom?« je hotel vedeti.
»Brez dvoma.«
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»Pa psičke psom?«
Pretvarjala se je, da globoko razmišlja. »Najverjetneje ja. Vsaj
nekatere psičke nekaterim psom.«
»Zame so vsi psički luštni,« je priznal.
»Meni se tudi zdi tako,« se je resno strinjala.
Fantek je utihnil, navdušen in obenem v zadregi.
»Pa imaš kakega psa?« ga je vprašala.
»O, ja. Imam. Psičko. Ime ji je Sreda.«
»Krasno ime za psa. Tudi krasen dan v tednu. Zakaj ji je ime
Sreda?«
»Ker je bila sreda, ko mi jo je sosed podaril za zmeraj.«
»To je moral biti pa res poseben dan.«
»Pauuuuulie! Paul! Kje hudiča pa si?« se je na vsem lepem
razlegel paničen ženski glas.
»Aha. Ti si najbrž Paul,« je ugibala Evie.
»Res je bil poseben dan,« je prikimal fant, ne da bi zamežikal.
Očitno je bil gluh za materine klice.
Ženska je prisopihala navkreber in si glasno oddahnila, ko ga
je zagledala. »Paulie! Ti nisem že stokrat rekla, da ne moreš kar
po svoje? Tvoj presneti pes preganja kokoši in babica pričakuje,
da bova vsak č…«
V tistem je zagledala Evie in utihnila, kot bi odrezal. Obstala
je kot vkopana in se vsa napela kot pes, ki preži na plen.
Nato so ji oči posteklenele in usta je stisnila v tanko ravno
črto.
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