Tytuł oryginału: The Things We Wish Were True
Tłumaczenie: Olga Kwiecień
ISBN: 978-83-283-3645-2
Text copyright © 2016 by Marybeth Mayhew Whalen
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in
any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without express written permission of the publisher.
Amazon, the Amazon logo, and Lake Union Publishing are trademarks of Amazon.com,
Inc., or its affiliates.
This edition is made possible under a license arrangement originating with Amazon
Publishing, www.apub.com, in collaboration with Graal Sp. z o. o.
Polish edition copyright © 2018 by Helion SA
All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: editio@editio.pl
WWW: http://editio.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

WEEKEND
DNIA PAMIāCI
NARODOWEJ,
MAJ 2014
Jaworowa Dolina
Matthews, Karolina PóĨnocna

Kup książkę

7

Poleć książkę

Marybeth Mayhew Whalen

Kup książkę

8

Poleć książkę

Wszystko, czego pragniemy

CAILEY
Cutter i ja byliĂmy na otwarciu basenu w Jaworowej Dolinie przed
sezonem letnim. Tak wiÚc widziaïam na wïasne oczy pajÚczÈ sieÊ, która
zasnuïa furtkÚ i powstrzymaïa wszystkich przed wejĂciem do Ărodka.
Nasi nowi sÈsiedzi przestÚpowali niepewnie z nogi na nogÚ i gïoĂno
wzdychali, czekajÈc na przybycie ratowników, którzy mieliby ustaliÊ,
co robiÊ. Trzymali swoje rÚczniki, przenoĂne lodówki, dmuchane rÚkawki i torby, gapiÈc siÚ na sieÊ, tak jakby mogli jÈ spopieliÊ wzrokiem niczym jacyĂ superbohaterowie.
Wszyscy widzieliĂmy teĝ duĝego tïustego pajÈka, ĝóïtego w czarne
pasy, który siedziaï poĂrodku pajÚczyny, jakby na nas czekaï, by przekazaÊ nam jakÈĂ wiadomoĂÊ przed rozpoczÚciem lata, niczym ten pajÈk
z ksiÈĝki PajÚczyna Charlotty. Nikt jednak nie chciaï go wysïuchaÊ. Wszyscy myĂleli tylko o tym, jak siÚ go pozbyÊ, by móc siÚ zaczÈÊ bawiÊ.
Kilku chïopców chwyciïo za patyki i próbowaïo trafiÊ nimi pajÈka.
Pragnienie niszczenia byïo zakodowane w ich DNA (o DNA uczyliĂmy siÚ w szkole na biologii). Machali patykami niczym mieczami, po
czym zaczÚli siÚ na nie pojedynkowaÊ, gdy ich matki nie pozwoliïy im
zabiÊ pajÈka.
Czuïam, ĝe stojÈcy obok mnie Cutter chciaï siÚ do nich przyïÈczyÊ,
lecz wiedziaï ĝe nie moĝe. Jego ciaïo byïo spiÚte, a dusza wyrywaïa siÚ
do tych chïopców, mimo ĝe ramiona i nogi pozostawaïy nieruchome. Nie powiedziaïam do niego ani sïowa ani nie poruszyïam siÚ.
Nie musiaïam. Cutter wiedziaï, jak jest, nawet bez mojego przypominania mu o tym. Chociaĝ tego pragnÈï, nie byï jak ci chïopcy.
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Dziewczynki tymczasem kuliïy siÚ z lÚkiem, chwytajÈc siÚ siebie
nawzajem z wiÚkszym dramatyzmem, niĝ to byïo uzasadnione, i piszczÈc tak gïoĂno, ĝe jeden z ratowników zakryï uszy, a rodzice zaczÚli
przewracaÊ oczami i je uciszaÊ. Ja oczywiĂcie nie piszczaïam. Nie
byïam taka jak te dziewczynki, tak samo jak Cutter nie byï taki jak ci
chïopcy. Obserwowaïam wiÚc po prostu pajÈka i byïo mi ĝal, ĝe jego
ciÚĝka praca zaraz zostanie zniszczona. Miaïam nadziejÚ, ĝe nikt go nie
skrzywdzi i ktoĂ powstrzyma chïopców od zabicia biedaka, gdy ich
matki przestanÈ zwracaÊ na nich uwagÚ. Cutter i ja staliĂmy we
dwójkÚ trochÚ z boku, nie w tïumie z innymi.
Jeden z ratowników wziÈï kijek i delikatnie zdjÈï nim pajÈka z pajÚczyny, a potem wypuĂciï go na trawÚ nie robiÈc mu krzywdy. Kilku
chïopców udawaïo, ĝe go znalazïo i zadeptaïo. Drugi z ratowników
za pomocÈ innego kijka rozdarï pajÚczynÚ, pozwalajÈc zgromadzonym wreszcie wejĂÊ na basen. Wszyscy szybko zapomnieli o pajÚczynie
i ruszyli do swoich zajÚÊ, jakby nic siÚ nie staïo. Smarowali siÚ kremem do opalania, otwierali puszki z piwem i generalnie ignorowali
dzieci, nadrabiajÈc zalegïoĂci towarzyskie z ostatnich dziewiÚciu miesiÚcy. Basen jednoczyï ludzi z sÈsiedztwa, ale tylko latem.
Po poïudniu zaczÚïo padaÊ i wszyscy popÚdzili w ulewie do samochodów, narzekajÈc na to, ĝe przyjemnoĂÊ zostaïa nagle przerwana,
i pokrzykujÈc do siebie nawzajem, ĝe to kiepski poczÈtek letniego sezonu. Przebiegali przez tÚ samÈ furtkÚ, przez którÈ weszli, zapomniawszy
juĝ o istnieniu pajÈka. Póěniej myĂlaïam o tym pajÈku i zastanawiaïam
siÚ, co chciaï nam przekazaÊ i czy to by coĂ zmieniïo, gdybyĂmy go
wysïuchali.
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ZELL
Zell Boyette ostroĝnie zeszïa po schodach, wdziÚczna za istnienie porÚczy, której siÚ mocno chwyciïa. KiedyĂ wrÚcz sfruwaïa ze schodów,
ledwie muskajÈc stopami stopnie w drodze z jednych zajÚÊ na inne
— czytelniczy klub dyskusyjny, koĂcióï, spotkanie rady sÈsiedzkiej,
lunche z przyjacióïkami. John zwykï byï mawiaÊ, ĝe zrobi sobie
krzywdÚ. Faktycznie, zrobiïa sobie krzywdÚ, ale nie w ten sposób.
Staraïa siÚ iĂÊ normalnie, gdy weszïa do kuchni, gdzie John siedziaï
przy stole nad swojÈ kawÈ, z zagubionÈ minÈ zerkajÈc w ekran komputera.
— Dzieñ dobry — powiedziaï, unoszÈc gïowÚ na jej widok.
Nalaïa sobie kawy i usiadïa obok niego przy stole, po czym poïoĝyïa rÚkÚ na jego dïoni.
— JesteĂ gïodny? — zapytaïa. Co rano od trzydziestu lat odbywali
jakÈĂ tego typu rozmowÚ.
— Zjem, jeĂli coĂ zrobisz — odparï, wzruszajÈc ramionami. To
byïa jego standardowa odpowiedě.
PokuĂtykaïa do spiĝarni, czujÈc jego spojrzenie na sobie i wiedzÈc,
co chciaï powiedzieÊ, mimo ĝe milczaï. John martwiï siÚ o jej kolano
i od dawna namawiaï jÈ, by poszïa do lekarza. Gdy zaraz po tym, jak
to siÚ staïo, zapytaï jÈ, co zrobiïa, odparïa, ĝe upadïa podczas biegania.
Byïo to tak bliskie prawdy, ĝe nie byïo do koñca kïamstwem.
ZaczÚïa im przygotowywaÊ parfait z pïatkami, jogurtem i jagodami,
gdy przerwaïo jej pukanie do drzwi. Stukanie byïo ciche i niepewne.
Juĝ przywykïa do tego, ĝe rozlega siÚ przynajmniej raz dziennie. Otworzyïa drzwi i zobaczyïa maïego Aleca, który mieszkaï w domu obok.
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Spojrzaï na niÈ spod grzywki, która wymagaïa przyciÚcia. Powinna
zaproponowaÊ jego ojcu, ĝe przytnie chïopcu wïosy, i opowiedzieÊ,
jak kiedyĂ sama obcinaïa swoich synów, gdy byli w wieku Aleca.
Lance jednak odmówiïby, machajÈc rÚkami, jakby wïaĂnie koñczyï wykonywaÊ jakÈĂ magicznÈ sztuczkÚ, która miaïaby sprawiÊ, ĝe
wszystkie problemy zniknÈ. Zapewniïby jÈ, ĝe wszystko jest w porzÈdku i wybiera siÚ z Alekiem i Lilah do fryzjera. Potem na jego
twarzy pojawiïby siÚ ten wyraz niepokoju, który tak jÈ martwiï. Ten
facet dÈĝyï do tego, by mieÊ zawaï przed czterdziestkÈ.
— Dzieñ dobry, pani Boyette — powiedziaï Alec, starajÈc siÚ na
próĝno odgarnÈÊ kosmyki wïosów wpadajÈce mu do oczu. — Tata
prosiï, ĝeby zapytaÊ paniÈ, czy nie ma pani mleka. — Chïopiec potrzÈsnÈï gïowÈ i spojrzaï w ziemiÚ, jakby nieudolnoĂÊ jego ojca byïa
dla niego zbyt trudna do zniesienia. — Znowu zapomniaï je kupiÊ
w sklepie.
Wczoraj Alec pojawiï siÚ na jej progu, proszÈc o to samo. Wtedy
wrÚczyïa mu butelkÚ z resztkÈ mleka, po czym pokuĂtykaïa do sklepu spoĝywczego, by kupiÊ wiÚcej. JakaĂ czÚĂÊ Zell chciaïa powiedzieÊ,
ĝe nie moĝe przecieĝ bezustannie zaopatrywaÊ ich w mleko i inne rzeczy. Jednak pozostaïa, wiÚksza czÚĂÊ, zdawaïa sobie sprawÚ, ĝe bÚdzie
to robiÊ nadal.
— OczywiĂcie, ĝe mam, Alec. — UĂmiechnÚïa siÚ do chïopca, by
go rozluěniÊ. Przyniosïa mleko z lodówki i wrÚczyïa mu peïen galon.
Alec przyjÈï mleko z cichym westchnieniem, po czym przytuliï butelkÚ do piersi niczym maïe dziecko, które musiaï chroniÊ wïasnym
ciaïem. Skondensowana wilgoÊ z butelki pomoczyïa przód jego koszulki juĝ poplamionej na piersi sosem czekoladowym.
— Mam nadziejÚ, ĝe pïatki bÚdÈ wam smakowaïy — dodaïa.
Zdawaïa sobie sprawÚ, ĝe te dzieciaki sÈ fatalnie karmione. Nie
podobaïo jej siÚ, ĝe Lance daje im sïodkie pïatki, jednak nie pytaï jej
o zdanie i przypuszczaïa, ĝe wprawdzie doceniaï jej pomoc, ale zupeïnie nie interesowaïo go, co ona sÈdzi. Nie przeszkadzaïo jej to
jednak zastanawiaÊ siÚ, co powiedziaïaby Debra, widzÈc swoje dzieci

Kup książkę

12

Poleć książkę

Wszystko, czego pragniemy

z zapuszczonymi wïosami, brudnymi paznokciami, ziemistÈ cerÈ i waïeczkami tïuszczu, które zaczynaïy siÚ odkïadaÊ wokóï ich brzuchów.
DotknÚïa paska u swojego szlafroka. Na jej brzuchu teĝ pojawiïa siÚ
faïda. Wszyscy siÚ zmienili od poprzedniej jesieni.
Pomachaïa chïopcu na poĝegnanie, jednak Alec nie mógï odwzajemniÊ gestu, bo rÚce miaï zajÚte mlekiem.
— DziÚkujÚ, pani Boyette — powiedziaï zamiast tego, po czym
odwróciï siÚ w stronÚ domu.
I wtedy, poniewaĝ troszczyïa siÚ o rodzinÚ po sÈsiedzku — prawdÚ
mówiÈc, moĝe nawet trochÚ za bardzo — i poniewaĝ Alec zgarbiï swoje
drobne ramiona tak, jakby ciÚĝar wszystkich smutków Ăwiata kumulowaï siÚ w tej butelce mleka, zawoïaïa za nim, zatrzymujÈc go w miejscu.
— Idziecie dzisiaj na otwarcie sezonu na basenie? — Przypomniaïa
sobie DebrÚ w pierwszym roku po narodzinach Aleca, gdy kÈpaïa siÚ
razem z nim w basenie, woĝÈc go maïÈ nadmuchiwanÈ ïódeczkÈ. Miaï
na sobie kapelusik, który opadaï mu na oczy, i Ămiaï siÚ tym rozkosznym dzieciÚcym Ămiechem. Debra odchylaïa gïowÚ do tyïu i Ămiaïa siÚ
razem z nim.
Alec powoli ze smutkiem potrzÈsnÈï gïowÈ.
— Tata mówi, ĝe musi pracowaÊ.
Sïowa wypïynÚïy jej z ust, zanim zdÈĝyïa siÚ powstrzymaÊ.
— Cóĝ, powiedz mu, ĝe zabiorÚ tam was oboje. PoproĂ, ĝeby przyszedï tu do mnie, jak najszybciej bÚdzie mógï, to domówimy szczegóïy.
Spojrzaï na niÈ z niedowierzaniem, jakby upewniaï siÚ, czy mówi
powaĝnie. SkinÚïa gïowÈ.
— No leÊ! Powiedz mu! — ponagliïa go, gestykulujÈc w stronÚ
jego domu.
Odwróciïa siÚ i zobaczyïa, ĝe John siÚ jej przyglÈda, a wyraz jego
twarzy mówi wszystko, co potrzebowaïa wiedzieÊ.
— Czego znowu chciaï Oliver Twist? — zapytaï. John udawaï
szorstkiego, jednak tak naprawdÚ miaï miÚkkie serce.
— BÈdě miïy — upomniaïa go i postawiïa przed nim jego parfait.
Uniósï brwi.
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— CzyĝbyĂ wïaĂnie zaoferowaïa siÚ, ĝe zabierzesz te dzieciaki dzisiaj na basen?
Wzruszyïa ramionami.
— Inaczej wcale by nie poszïy. Bóg wie, ĝe Lance nie ma czasu,
by je tam zabraÊ.
— Lepiej uwaĝaj, bo juĝ zupeïnie ciÚ wciÈgnÈ w swoje sprawy —
powiedziaï, krzyĝujÈc ramiona na piersi z nieprzeniknionym wyrazem twarzy.
Zbyïa jego sïowa machniÚciem rÚki.
— Och, nic takiego siÚ nie stanie. Zjedz swoje parfait.
— WolÚ, jak moje parfait sÈ z budyniem — narzekaï, ale zabraï siÚ
do jedzenia.
Po kilku minutach ciszy John upiï trochÚ kawy i odezwaï siÚ.
— Rozmawiaïem z Clayem Robinsonem. SÈ w takiej samej sytuacji
jak my: dzieci wyfrunÚïy z domu, a oni nie majÈ ĝadnych planów na
wakacje — zaczÈï. Spojrzaïa na niego, przeczuwajÈc, do czego zmierza.
Wcale jej siÚ to nie podobaïo. Zignorowaï jednak jej spanikowane
spojrzenie i mówiï dalej. — PomyĂleliĂmy, ĝe moĝe pojechalibyĂmy
razem na jakiĂ urlop w dwie pary.
Zell nie miaïa na to najmniejszej ochoty. PragnÚïa rodzinnych wakacji, takich jak kiedyĂ — wynajÚty domek przy plaĝy, chatka w górach przy strumieniu albo hotel obok parku rozrywki. PragnÚïa zbieraÊ mokre rÚczniki, smarowaÊ kremem poparzone plecy i zamiataÊ
piasek. Chciaïa chodziÊ na ryby, biwakowaÊ, jeědziÊ kolejkÈ górskÈ,
piec pianki nad ogniskiem i graÊ w gry planszowe. PragnÚïa wakacji
z przeszïoĂci. Chciaïa przeĝyÊ to jeszcze raz.
Nie mogïa jednak powiedzieÊ tego Johnowi, który wciÈĝ jÈ kochaï,
wciÈĝ jej pragnÈï, wciÈĝ trzymaï jÈ za rÚkÚ, gdy jechali gdzieĂ samochodem. Wiedziaïa, ĝe to naprawdÚ coĂ. OpuĂciïa dïonie na jego
przedramiona. Byïy naprawdÚ silne, nawet teraz podziwiaïa, jak miÚĂnie poruszaïy siÚ pod skórÈ.
— O czym myĂlaïeĂ? — zapytaïa.
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— Moĝe Lake Lure? — zaproponowaï. — JakieĂ ciche i spokojne miejsce w tym stylu? Moĝe jakiĂ maïy domek nad jeziorem. — UĂmiechnÈï
siÚ, dumny z siebie, ĝe to wymyĂliï. — Z osïoniÚtÈ werandÈ.
Uwielbiaïa osïoniÚte werandy i John dobrze o tym wiedziaï. KiedyĂ
planowali wybudowanie takiej przy domu, jednak nie mogli sobie na
to pozwoliÊ, dopóki mieli na utrzymaniu trójkÚ dzieci, które trzeba
byïo wysïaÊ na studia. Moĝe teraz mogliby to zrobiÊ.
— Clay i ja moglibyĂmy graÊ w golfa, a ty i Althea buszowaïybyĂcie
w pobliskich sklepach.
Clay i John byli kumplami z pracy od wielu lat. Ona tolerowaïa
AltheÚ, ale nigdy nie wybraïaby jej jako towarzyszki na wakacje. Kobieta miaïa naprawdÚ niepokojÈce piersi. WyglÈdaïy jak balony z wodÈ,
które jej syn, kiedyĂ dla zabawy wetknÈï sobie pod koszulkÚ. Zwisaïy
absurdalnie nisko i poruszaïy siÚ zupeïnie niezaleĝnie od reszty jej
ciaïa. Althea uwaĝaïa teĝ, ĝe jej jedyny syn wyglÈda identycznie jak
Tom Cruise, i przy kaĝdej okazji wyciÈgaïa i pokazywaïa jego zdjÚcia.
To teĝ przeszkadzaïo Zell, która aĝ nazbyt wiele razy byïa Ăwiadkiem,
jak Althea zmuszaïa jakiegoĂ biedaka do oglÈdania tych zdjÚÊ, a ten
kiwaï gïowÈ i zgadzaï siÚ z uprzejmoĂci.
— Brzmi miïo. ZadzwoniÚ do Althei, jak tylko bÚdÚ miaïa chwilÚ
— powiedziaïa ugodowo. Potem zastanowi siÚ, jak siÚ z tego wymigaÊ.
Zadowolony John odstawiï kawÚ.
— Wiesz, nie muszÚ wychodziÊ do pracy juĝ teraz — zaznaczyï.
RozeĂmiaïa siÚ.
— Jeszcze nawet nie umyïam zÚbów.
— To nie twoje zÚby mnie interesujÈ. — BïysnÈï swoim najbardziej
czarujÈcym uĂmiechem, wstaï z krzesïa i odniósï swój talerz do zlewu.
Potem odwróciï siÚ do niej i uniósï brwi zachÚcajÈco. Zachichotaïa
i zbyïa go machniÚciem rÚki. Wzruszyï ramionami, a potem poszedï
pod prysznic i szykowaÊ siÚ do pracy.
Podeszïa do zlewu i zajÚïa siÚ myciem kubków i naczyñ po Ăniadaniu, trochÚ myĂlÈc o tym, czy nie przyïÈczyÊ siÚ do Johna pod prysznicem. W koñcu czy nie o tego rodzaju wolnoĂci kiedyĂ marzyli? CoĂ za
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oknem zwróciïo jej uwagÚ, odrywajÈc jÈ od jej myĂli. Niebieski balon
w ksztaïcie serca dryfowaï nad ulicÈ, jakby ciÈgniÚty rÈczkÈ niewidzialnego dziecka. Przestaïa myÊ naczynia i patrzyïa, jak balonik odfrunÈï
w dal.
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BRYTE
Zaraz po otwarciu oczu weszïa w tryb planowania, tworzÈc w myĂlach
listÚ rzeczy do zrobienia w tym dniu. Pierwszy weekend na basenie
oznaczaï, ĝe musi spakowaÊ torby, przygotowaÊ coĂ na lunch, potwierdziÊ godzinÚ spotkania z przyjacióïkami, zabraÊ dostatecznÈ iloĂÊ
kremu do opalania. Leĝaïa w ïóĝku, myĂlÈc o tym wszystkim i odhaczajÈc w gïowie kolejne punkty.
Sïyszaïa, jak w pokoju obok Everett rozmawiaï z Christopherem
o dinozaurach — znowu omawiaï róĝne ich rodzaje i odpowiadaï na
pytania, na które odpowiadaï juĝ wczeĂniej dziesiÈtki razy. Christopher
nie potrafiï prawidïowo wymówiÊ wszystkich sylab w dïugich nazwach
dinozaurów i niektóre jego przejÚzyczenia byïy juĝ legendarne. Sïyszaïa, jak Ev siÚ Ămieje, gdy Christopher zmasakrowaï sïowo welociraptor. Potem usïyszaïa, jak mÈĝ naĂladuje děwiÚki drapieĝnika — Ev
byï w tym nie do podrobienia. Gïosy wyrwaïy jÈ z bezpiecznego kokonu koïdry i popchnÚïy w stronÚ syna i mÚĝa, jÈdra ich rodziny i jej
jestestwa.
— Mamusia wstaïa! — powiedziaï Everett Christopherowi, uĂmiechajÈc siÚ do niej ponad gïowÈ chïopczyka. Ich wïosy miaïy ten sam
odcieñ brÈzu, ich oczy, mimo innego ksztaïtu, byïy w niemal identycznym odcieniu bïÚkitu. „Moje chïopaki”, pomyĂlaïa czule i jej
serce ĂcisnÚïo siÚ z miïoĂci.
— Opowiedz mamusi, co robiliĂmy, gdy spaïa — zachÚciï synka Ev.
Christopher namyĂliï siÚ, po czym jego oczy siÚ rozjaĂniïy, gdy wpadï
na wïaĂciwÈ odpowiedě.
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— Krispy Kreme! — zawoïaï, co w jego ustach brzmiaïo jak Kïyspi
Kïeme.
— A jakiego pÈczka wybraïeĂ dla mamusi? — podpowiedziaï
Everett.
— Czekoladowego z posypkÈ!
Bryte rozeĂmiaïa siÚ razem z Everettem. Wiedziaïa, ĝe „jej” pÈczek
zostanie szybko poĝarty przez pewnego trzyletniego chïopca o rozeĂmianych oczach i wielkiej miïoĂci do dinozaurów. Chwyciïa
syna i przytuliïa do siebie, wdychajÈc jego poranny zapach, jak co
dzieñ, odkÈd siÚ urodziï. Byï wyczekanym, ukochanym dzieckiem,
które pojawiïo siÚ, gdy juĝ myĂlaïa, ĝe nigdy nie bÚdÈ go mieli.
— CzeĂÊ, maïy — przywitaïa siÚ. — Na jakÈ literÚ zaczyna siÚ
dinozaur?
Christoper zmarszczyï buziÚ, usilnie myĂlÈc. Byï taki bystry, juĝ
zaczynaï ïÈczyÊ děwiÚki z literami i rozpoznawaÊ ich ksztaïty. Za nimi
Everett wyszeptaï „D”. Bryte trzepnÚïa go dïoniÈ, gdy Christopher
wykrzyknÈï odpowiedě z takÈ dumÈ, jakby sam na niÈ wpadï.
— D! — wrzasnÈï i siÚ rozeĂmiaï, po czym rozejrzaï siÚ triumfalnie, gdy jego rodzice zaczÚli siÚ z nim cieszyÊ.
— Powiedziaïam wszystkim, ĝe spotkamy siÚ z nimi na basenie
okoïo jedenastej — zwróciïa siÚ Bryte do Everetta. — W ten sposób
bÚdziemy mieli parÚ godzin przed drzemkÈ. Tyle ĝe jedno z nas musi
podskoczyÊ i wyprowadziÊ Rigby’ego, zanim tam pójdziemy.
Everett skinÈï gïowÈ i gestem pokazaï gestem w stronÚ kuchni,
gdzie czekaï na niÈ pÈczek i Ăwieĝo zaparzona kawa ze ĂmietankÈ. Kilka tygodni wczeĂniej hucznie obchodzili Dzieñ Matki i Christopher od
tego czasu zapaliï siÚ do pomysïu przygotowywania mamie Ăniadañ.
Nie narzekaïa, jednak myĂl o zjedzeniu przeraěliwie sïodkiego pÈczka
sprawiïa, ĝe zrobiïo jej siÚ niedobrze.
Przypomniaïa sobie te poranne biegi do ïazienki, gdy byïa w ciÈĝy
z Christopherem, i to, jak poranne mdïoĂci budziïy w niej mieszane
uczucia. Z jednej strony siÚ cieszyïa, bo oznaczaïo to, ĝe dziecko roĂnie,
z drugiej nienawidziïa tego, ĝe straciïa kontrolÚ nad swoim ĝyciem.
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„Nie ma odwrotu”, myĂlaïa za kaĝdym razem, gdy kuliïa siÚ nad toaletÈ, zwracajÈc Ăniadanie. „To siÚ dzieje naprawdÚ”, myĂlaïa potem.
Jednak teraz byïa pewna, ĝe nic takiego siÚ nie dzieje. Przypomniaïa
sobie niedawnÈ rozmowÚ z Everettem o tym, ĝe Christopher roĂnie
i ĝe powinni zaczÈÊ starania o kolejne dziecko.
— PamiÚtasz, jak dïugo to trwaïo ostatnim razem — naciskaï jÈ
Everett w zeszïym tygodniu. Tak jakby mogïa zapomnieÊ.
Jak mogïa powiedzieÊ swojemu mÚĝowi, ĝe nie moĝe znowu tego
zrobiÊ? ¿e chce, by Christopher byï ich jedynym dzieckiem? Czy byïby
w stanie to zrozumieÊ i zaakceptowaÊ? Czy nie przestaïby jÈ kochaÊ,
gdyby mu powiedziaïa stanowcze, niepodlegajÈce negocjacji „nie”?
— MyĂlisz o tym, o czym rozmawialiĂmy, prawda? — zapytaï Everett, jakby czytajÈc jej w myĂlach. Zwróciï siÚ do niej z tym swoim
uĂmiechem, którym potrafiï jÈ przekonaÊ niemal do wszystkiego. Tak
byïo, odkÈd byli razem w dziewiÈtej klasie i namówiï jÈ na obïapianki
w czyimĂ ogrodzie, podczas gdy inni bawili siÚ w chowanego i berka
w ciemnoĂciach, skÈd dobiegaïy ich bezcielesne gïosy.
Wczoraj wieczorem przechodziïa obok tamtego miejsca, pchajÈc
swojego syna w spacerówce i prowadzÈc psa starszej sÈsiadki. Teraz
w tym domu mieszkaïa inna rodzina, kolejna juĝ z szeregu rodzin,
które wprowadzaïy siÚ do domu nazywanego przez wszystkich „szkaradzieñstwem” i wyprowadzaïy z niego. WciÈĝ pamiÚtaïa jeszcze, jak
ten dom wyglÈdaï, nim wynajmujÈcy zaczÚli go niszczyÊ. Wiele mogïa
opowiedzieÊ o tej okolicy, którÈ caïe swoje ĝycie nazywaïa domem.
W sensie geograficznym nie zaszïa za daleko, jednak zaszïa dalej,
niĝ kiedykolwiek uwaĝaïaby to za moĝliwe. PomyĂlaïa o swojej samotnej wizycie u lekarza, o rzeczach, które musiaïa zrobiÊ póěniej. Nie
mogïaby przechodziÊ przez to wszystko jeszcze raz. Kolejne dziecko
nie byïo im pisane i koniec. Teraz musiaïa jedynie sprawiÊ, by jej
mÈĝ zrozumiaï jej opory i by nie musiaïa przy tym tïumaczyÊ mu, jak
gïÚboko siÚgaïy.
Everett przyglÈdaï siÚ jej na swój ostroĝny sposób.
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— Co musiaïbym zrobiÊ, by przekonaÊ ciÚ, ĝe to — wskazaï na
Christophera siedzÈcego przy stole w swoim podwyĝszanym krzeseïku,
z czekoladowÈ obwódkÈ wokóï ust — to bardzo dobry pomysï? Nie
da siÚ mieÊ tego za wiele.
KÚs pÈczka, który ugryzïa, zmieniï siÚ w jej ustach w cement. WziÚïa
ïyk kawy, czujÈc, jak masa przylepia siÚ jej do gardïa, utrudniajÈc
mówienie.
— Christopher byï doskonaïym pomysïem — mówiÈc to, spojrzaïa
na swojego syna, gotowa do niego mrugnÈÊ. On jednak nie sïuchaï,
pochïoniÚty przejeĝdĝaniem resorakiem przez posypkÚ, która spadïa
z jego pÈczka. — Ale mam teraz co robiÊ — kontynuowaïa. — RozmawialiĂmy przecieĝ o tym, ĝe dostaïam mail z pracy: chcieliby, ĝebym
wróciïa. A Christopher pójdzie jesieniÈ do ĝïobka… — Skubaïa jedzenie, które pozostaïo na jej talerzu, rozsypujÈc po stole posypkÚ. Nie
mogïa spojrzeÊ Everettowi w oczy.
— Mamusiu, robisz baïagan — zauwaĝyï jej syn. Wskazaï na kolorowe kulki rozsypane po stole i usiïowaï wydostaÊ siÚ ze swojego krzeseïka, najwyraěniej z zamiarem, by po niej posprzÈtaÊ. Everett powstrzymaï go, mówiÈc do niego uspokajajÈco, ĝe mamusia zaraz siÚ
tym zajmie. Spojrzaïa mÚĝowi w oczy i mrugnÚïa na znak porozumienia. Zajmowanie siÚ wszystkim byïo jej zadaniem.
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JENCEY
Jencey zjechaïa na parking przy McDonaldzie i zaparkowaïa swojego
olbrzymiego SUV-a na ciasnym miejscu parkingowym z pewnoĂciÈ
siebie, której tak naprawdÚ nie odczuwaïa. Odwróciïa siÚ i zobaczyïa
dwie pary szeroko otwartych, wpatrzonych w siebie oczu. Wyraz twarzy jej dzieci przypomniaï jej ten, gdy zabraïa je do cyrku — niedowierzanie wymieszane z lÚkiem.
— JesteĂcie gïodne? — zapytaïa.
— Zjemy… tutaj? — zdumiaïa siÚ Pilar, jej starsza córka.
— Jasne! — odparïa, starajÈc siÚ, by jej gïos zabrzmiaï entuzjastycznie i radoĂnie. — Choděmy zobaczyÊ, co tu majÈ.
Pilar przewróciïa oczami, wypróbowujÈc swoje nowo odkryte nastawienie nastolatki.
— Mamo, to McDonald. MajÈ burgery.
— I frytki! — dodaïa Zara, jej mïodsza córka. Pochyliïa siÚ do przodu i zapytaïa zniĝonym gïosem, tak jakby zamierzaïa wyjawiÊ jakiĂ
sekret. — Czy moĝemy dostaÊ frytki?
— Jasne! — odpowiedziaïa Jencey. Otworzyïa swoje drzwi i zobaczyïa wyraěniej twarzyczki córek, gdy zapaliïo siÚ Ăwiateïko na suficie,
kontrastujÈc z zapadajÈcym mrokiem. „Wszystko, co dla mnie najcenniejsze, znajduje siÚ w tym samochodzie”, pomyĂlaïa. — Moĝemy
nawet kupiÊ sobie shaki! — Gestem zachÚciïa je, by poszïy za niÈ,
i wysiadïa z samochodu.
Pilar uchyliïa odrobinÚ swoje drzwi i obrzuciïa Jencey spojrzeniem,
które tak bardzo przypomniaïo jej Archa, ĝe musiaïa odwróciÊ wzrok.
WcisnÚïa klucze do torebki obok zwitka banknotów, które Arch dla
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niej ukryï. BÚdzie musiaïa wykorzystaÊ czÚĂÊ z nich, ĝeby zapïaciÊ za
ten posiïek. To byïy wszystkie pieniÈdze, jakie jej pozostaïy.
— Mamo? — Usïyszaïa gïos Pilar przemawiajÈcej rodzicielskim
tonem. — Nigdy nie pozwalasz nam jeĂÊ w McDonaldzie.
Odwróciïa siÚ.
— Cóĝ, wszystko musi byÊ kiedyĂ pierwszy raz, prawda? — zauwaĝyïa, po czym zaczÚïa iĂÊ, ufajÈc, ĝe dziewczynki pójdÈ za niÈ. Zrobiïy to.
W Ărodku zajÚïy miejsce w kolejce. Przyjrzaïa siÚ menu, próbujÈc
sobie przypomnieÊ, co ona i Bryte uwaĝaïy za najwiÚkszy przysmak
w czasach, gdy wyprawa do McDonalda byïa dla nich szczególnÈ
przyjemnoĂciÈ. Zamawiaïy desery lodowe z gorÈcÈ polewÈ toffi,
przypomniaïa sobie. I z orzeszkami. Jeszcze raz rzuciïa okiem na menu i odkryïa, ĝe wciÈĝ je podajÈ. To przyniosïo jej niewyobraĝalnÈ
pociechÚ. Niektóre rzeczy siÚ nie zmieniajÈ. Zastanowiïa siÚ, czy Jaworowa Dolina siÚ zmieniïa.
Zara pociÈgnÚïa jÈ za ïokieÊ, by zwróciÊ jej uwagÚ. Spojrzaïa w dóï.
— Tak?
— MówiïaĂ powaĝnie o shake’ach?
— Zupeïnie powaĝnie— odparïa szeptem ze Ămiechem. Próbowaïa
pochwyciÊ spojrzenie Pilar, jednak córka jÈ ignorowaïa. Byïa zïa, ĝe
musiaïa zostawiÊ swój dom, przyjacióïki i caïe ĝycie. Jencey nie dziwiïa
siÚ jej. Ona teĝ byïa zïa. Zïa i smutna.
PomyĂlaïa o Archu za rozdzielajÈcÈ ich szybÈ. Widziaïa, gdy jego
usta poruszaïy siÚ, gdy gïos dobiegaï przez sïuchawkÚ.
— Nie masz pojÚcia — powiedziaï. — Nie masz pojÚcia, co trzeba
byïo zrobiÊ, ĝeby to wszystko utrzymaÊ. — Jego Ălina opryskaïa szkïo,
zostawiajÈc konstelacjÚ kropel. — Zrobiïem to dla ciebie — dodaï,
tak jakby w jakiĂ sposób byïa wspólniczkÈ jego przestÚpstw. Odwróciïa siÚ wtedy, odwiesiïa sïuchawkÚ telefonu i odeszïa. JeĂli jeszcze coĂ
mówiï, juĝ go nie sïyszaïa.
Zara zamówiïa czekoladowego shake’a, a Jencey dodaïa faïszywie
radosnym gïosem: — Weěmiemy trzy!
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Pilar zaczÚïa siÚ kïóciÊ, ale Jencey uciszyïa jÈ surowym spojrzeniem.
„Potrzebujemy tego”, bïagaïa starszÈ córkÚ bezgïoĂnie. „Graj ze mnÈ.”
Kasjerka podsumowaïa zamówienie i Jencey odliczyïa pieniÈdze, by
zapïaciÊ. JakieĂ drobne poturlaïy siÚ leniwie po blacie i spadïy na lepkÈ
podïogÚ u stóp kasjerki. Dziewczyna spojrzaïa na Jencey spod brÈzowego daszka, majÈc zarazem znudzony i ponaglajÈcy wyraz twarzy, gdy
czekaïa na brakujÈcÈ koñcówkÚ kwoty. Jencey wrÚczyïa jej kolejnego
miedziaka. W swoim wczeĂniejszym ĝyciu nigdy nie musiaïa sobie zawracaÊ gïowy drobnymi.
Po tej tak zwanej kolacji i szybkim postoju na tankowanie ruszyïy
w dalszÈ drogÚ. Miaïa zamiar dojechaÊ bezpoĂrednio do domu swoich
rodziców, po tym jak dziewczynki zasnÈ. Z autostrady 95 zjechaïa
na 40, potem na 85. KiedyĂ wiedziaïa, na jakiej zasadzie numerowane
sÈ autostrady, i teraz próbowaïa to sobie przypomnieÊ. Czy nieparzyste
oznaczaïy te prowadzÈce ze wschodu na zachód czy z póïnocy na poïudnie? Tak, to musiaïo byÊ tak — nieparzyste z póïnocy na poïudnie. To
by pasowaïo. Nieparzyste liczby na oznaczenie jej podróĝy bez mÚĝa
z jednego byïego domu do drugiego. PomyĂlaïa o domu, który zostawiïa za sobÈ, odgrodzonego od niej ĝóïtÈ policyjnÈ taĂmÈ, która raz
na zawsze pozbawiïa jÈ tam dostÚpu.
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