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Rozdziañ 1.
Calder, lat dziesiÚÊ

Pojawiïa siÚ u nas we wtorek. PamiÚtam to, bo podlewaliĂmy fasolÚ,
a fasolÚ podlewaïo siÚ tylko w drugi dzieñ tygodnia. Biaïego dĝipa
usïyszaïem, zanim go jeszcze zobaczyïem, a gdy uniosïem gïowÚ,
wïaĂnie wyjeĝdĝaï zza zakrÚtu i, wznoszÈc za sobÈ tuman pyïu, obraï kierunek na pole, na którym pracowaliĂmy. WytÚĝyïem wzrok
i zobaczyïem, ĝe za kierownicÈ siedzi Hector Bias, a obok niego, na
miejscu pasaĝera, jest ktoĂ z wïosami w sïomkowym kolorze. Przyïoĝyïem dïoñ do czoïa jak daszek i mruĝÈc oczy od jaskrawego, pustynnego sïoñca, staraïem siÚ lepiej dojrzeÊ wnÚtrze auta, ale odblaski Ăwiatïa na szybie skutecznie mi to uniemoĝliwiaïy; dĝip byï
zresztÈ jeszcze za daleko.
— Hector wróciï! — wykrzyknÈïem.
— Ciszej, Calder — upomniaïa mnie mama. — Hector bÚdzie
zadowolony, widzÈc, jak ciÚĝko pracujesz. — Zauwaĝyïem jednak,
ĝe zanim wróciïa do pracy, uĂmiechnÚïa siÚ na widok zbliĝajÈcego
siÚ auta. Przewróciïem oczami i za plecami pokazaïem jej jÚzyk,
ale posïusznie nachyliïem siÚ obok niej i wróciïem do serwowania
fasolom naleĝnych im kilku centymetrów wody, aby wyrosïy wysokie,
bujne, silne i zdoïaïy wyĝywiÊ caïÈ naszÈ stodwudziestkÚ.
Póěniej juĝ jej nie widziaïem. Zamieszkaïa z Hectorem w gïównej siedzibie. Byïa jego bïogosïawionÈ — wybrankÈ, która bÚdzie staÊ
u jego boku, kiedy my, jego ludzie, zostaniemy powitani przez bogów
na Polach Elizejskich, w najcudowniejszym raju w niebiosach.
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Wszyscy jednak chcieliĂmy jÈ zobaczyÊ. Kaĝdy byï ciekaw, kim jest
kobieta, która — jak mówiïa przepowiednia — wraz z Hectorem
poprowadzi nas w zaĂwiaty, gdy przyjdÈ wielkie powodzie i nastÈpi
koniec Ăwiata. DomyĂlaïem siÚ, ĝe byïa czymĂ w rodzaju naszego
biletu wstÚpu.
WieĂci o tym, ĝe Hector znalazï jÈ w trakcie jednej ze swoich
pielgrzymek, dotarïy do nas za sprawÈ Matki Miriam, jego pierwszej
konkubiny. Ale sam Hector przebywaï z dala od nas przez dïugi
czas, prawie dwa lata, i zaglÈdaï tu tylko jakieĂ dwa razy w miesiÈcu,
ĝeby nadzorowaÊ edukacjÚ swej wybranki i zadbaÊ o to, by byïa
gotowa na przejÚcie swoich obowiÈzków w ramach naszej rodziny.
Miaïa do odegrania naprawdÚ waĝnÈ rolÚ.
Nic dziwnego, ĝe dzieñ, w którym — jak nam powiedziano —
mieliĂmy wreszcie zostaÊ sobie przedstawieni, byï czymĂ szczególnym.
Szybko przebraliĂmy siÚ z naszych brudnych, roboczych, lnianych
ubrañ — mÚĝczyěni i chïopcy nosili spodnie przepasane sznurkiem,
a dziewczÚta i kobiety dïugie sukienki — w luěne koszule. OczywiĂcie latem w Arizonie byïo tak upalnie, ĝe zwykle chodziïem bez
koszuli i zawiÈzywaïem na szyi pierwszy lepszy kawaïek tkaniny,
jaki wpadï mi w rÚce, ĝeby podczas pracy móc ocieraÊ pot z czoïa.
RÚcznie robione tkaniny gryzïy, ale i tak wolaïem to od sïonego
potu, który Ăciekaï mi do oczu. Kilku innych chïopców zaczÚïo robiÊ
tak samo jak ja i zachowywaÊ siÚ, jakby to oni wpadli na ten pomysï, co w sumie mi nie przeszkadzaïo. W koñcu nie byï to przecieĝ jakiĂ wiekopomny wynalazek.
Po zaïoĝeniu czystych spodni i koszuli wybiegïem przez drzwi
naszej maïej, drewnianej, dwuizbowej chatki, sïyszÈc za sobÈ gïos
mamy: — Tylko bÈdě na czas, Calder!
— BÚdÚ! — odkrzyknÈïem, a potem, pokasïujÈc, pobiegïem
slalomem miÚdzy innymi chatkami. Wiedziaïem, ĝe mój gïos miaï
chropawe, piskliwe brzmienie, a krzyczenie czasami powodowaïo
ból krtani. Mama opowiadaïa, ĝe kiedy miaïem trzy lata, pïakaïem
i pïakaïem przez dïugi czas, a to doprowadziïo do jakiegoĂ urazu
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gardïa czy coĂ takiego. Powiedziaïa, ĝe nie pamiÚta, co wywoïaïo ten
maraton pïaczu, ale pewnego dnia staïo siÚ tak, jakbym postanowiï,
ĝe juĝ nigdy wiÚcej nie bÚdÚ smutny — i rzeczywiĂcie tak byïo.
Mama twierdzi, ĝe smutek nie leĝy w mojej naturze. Pewnie to
prawda, bo nie pamiÚtam, ĝebym kiedykolwiek siÚ martwiï.
Zapukaïem do tylnych drzwi chatki Xandra i otworzyïa mi jego
szesnastoletnia siostra, Sasha. Jej dïugie, brÈzowe wïosy spïywaïy
miÚkkÈ falÈ na plecy. Omiotïem jÈ spojrzeniem, a potem zadarïem
gïowÚ, ĝeby spojrzeÊ jej w oczy. — CzeĂÊ, Sash — powiedziaïem,
unoszÈc brwi i próbujÈc wyprostowaÊ siÚ najbardziej, jak umiaïem,
ĝeby dorównaÊ jej wzrostem.
Sasha przewróciïa oczami i zerknÚïa przez ramiÚ. — Xander!
— zawoïaïa. — Przyszedï twój maïy przyjaciel.
— Maïy? — zaperzyïem siÚ uraĝony. — Wiedz, ĝe w tym roku
urosïem siedem centymetrów. Tata oznaczyï to na Ăcianie.
Sasha zagryzïa wargÚ i wyglÈdaïa tak, jakby próbowaïa siÚ nie
rozeĂmiaÊ. Wtedy pojawiï siÚ Xander, jak bïyskawica ĂmignÈï obok
niej i w przelocie chwyciï mnie za ramiÚ, zmuszajÈc, bym pobiegï
za nim.
— Co siÚ dzieje?! — wysapaïem, gdy biegliĂmy gruntowymi
drogami, o wïos mijajÈc starÈ MatkÚ WillÚ z jej zioïami, które usypane w pokaěny kopczyk ciÈgnÚïa za sobÈ na wózku.
KrzyknÚïa coĂ w naszÈ stronÚ, ale jak zwykle trudno byïo jÈ zrozumieÊ; pewnie dlatego, ĝe brakowaïo jej strasznie wielu zÚbów.
DomyĂlaïem siÚ, ĝe na to chyba nie ma zioïowego lekarstwa.
Xander wreszcie siÚ zatrzymaï, a gdy go dopadïem, ïupnÈïem go
w ramiÚ. RozeĂmiaï siÚ, unikajÈc kolejnego ciosu. — Ejĝe, zaraz
bÚdziesz chciaï byÊ dla mnie milszy!
Rozejrzaï siÚ, potem konspiracyjnie pochyliï i szepnÈï: — Zobacz,
co podwÚdziïem. — Otworzyï dïoñ, na której leĝaïy cztery idealne
kostki cukru.
— LeĂniczówka? — spytaïem, takĝe siÚ rozglÈdajÈc, a potem
wyciÈgnÈïem dïoñ, gdy Xander ujÈï dwie kostki, by mi je podaÊ.
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Porwaïem je, wpakowaïem sobie do ust i rozgniotïem zÚbami, zamykajÈc oczy i mruczÈc z zadowoleniem, gdy sïodycz wypeïniïa mi
usta i rozlaïa siÚ po jÚzyku.
Xander pociÈgnÈï mnie, ĝebym zszedï ze Ăcieĝki, zatrzymaï siÚ,
odwróciï i zmierzyï mnie wzrokiem. Odpowiedziaïem niemym pytaniem w oczach, bo nie chciaïem gadaÊ, majÈc usta peïne cukru.
— Co?! — wymamrotaïem wreszcie, wzruszajÈc ramionami.
— Rany, Calder. Co z tobÈ? Rozumiesz w ogóle, co to znaczy
delektowaÊ siÚ? Kto wie, kiedy bÚdziesz miaï nastÚpnÈ okazjÚ, ĝeby
skosztowaÊ cukru, a ty pochïaniasz obie kostki naraz, szast-prast i nie
ma. Frajer. — A potem sprzedaï mi takÈ sójkÚ, ĝe zatoczyïem siÚ
do tyïu, próbujÈc siÚ nie rozeĂmiaÊ, by nie wypluÊ cennego cukru.
Xander ujÈï jednÈ kostkÚ kciukiem i palcem wskazujÈcym i delikatnie jÈ polizaï, a potem odsunÈï od ust, ĝeby móc mówiÊ. — Widzisz,
Calder, jeĂli masz coĂ naprawdÚ dobrego, musisz siÚ staraÊ, ĝeby starczyïo na dïuuugo — poinstruowaï mnie, przeciÈgajÈc ostatnie sïowo.
Zanim jednak zdÈĝyï znów unieĂÊ kostkÚ do ust, dwa dzikie psy, które
panoszyïy siÚ po naszej ziemi, przebiegïy za jego plecami tak blisko,
ĝe zmusiïy go do zejĂcia im z drogi, wtedy zaĂ Xander potknÈï siÚ
i upuĂciï cukier na ziemiÚ. GaniajÈce siÚ psy przebiegïy po obu kostkach, wdeptujÈc je w piach, a potem umknÚïy, szczekajÈc.
Przez chwilÚ po prostu wpatrywaïem siÚ w cukier u naszych stóp,
pokruszony i zmieszany z ziemiÈ, a potem przeniosïem wzrok na
zaskoczonÈ twarz Xandra i jego szeroko otwartÈ buziÚ.
RozeĂmiaïem siÚ tak gïoĂno i gwaïtownie, ĝe musiaïem zgiÈÊ siÚ
wpóï, ĝeby nie upaĂÊ.
Gdy znów spojrzaïem na Xandra, wyraz niedowierzania na jego
twarzy ustÈpiï niepewnemu uniesieniu kÈcika ust, a po chwili on
takĝe parsknÈï Ămiechem i obaj zawyliĂmy w promieniach jasnego,
popoïudniowego sïoñca.
WïaĂnie taki byï mój przyjaciel Xander — potrafiï siÚ z siebie
ĂmiaÊ, co jak juĝ zdÈĝyïem siÚ przekonaÊ, byïo jednÈ z tych cech,
nad którÈ wiÚkszoĂci dorosïych przydaïoby siÚ popracowaÊ.
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— Chodě, cukrowa gÚbo — rzekï Xander, kierujÈc siÚ w stronÚ
gïównej siedziby, zamierzaliĂmy bowiem znaleěÊ sobie w jej pobliĝu
miejsce, skÈd bÚdzie dobry widok na nowÈ wybrankÚ, którÈ wszyscy
tak bardzo chcieli zobaczyÊ.
— Sïyszaïem, ĝe ma twarz anioïa i ciaïo bogini — powiedziaï
Xander z naboĝnym szacunkiem.
Pokiwaïem gïowÈ. — Tak mówi przepowiednia.
— ZaïoĝÚ siÚ, ĝe wyglÈda tak jak jedna z tych kobiet na rozdaniu
Nagród Akademii Filmowej — próbowaï odgadnÈÊ Xander, patrzÈc
w niebo, jakby chciaï przypomnieÊ sobie magazyn „People”, który
podwÚdziï kilka miesiÚcy wczeĂniej; ten sam, który kartkowaliĂmy
potem razem, ukryci za chatkÈ Xandra; ten, w którym byïo mnóstwo
zdjÚÊ umalowanych kobiet ubranych w powïóczyste, kolorowe suknie i trzymajÈcych zïote statuetki wyobraĝajÈce jakÈĂ postaÊ.
Wzruszyïem ramionami. — Nie, Hector nie oĝeniïby siÚ z kimĂ
takim — powiedziaïem. — SÈ zbyt… — przerwaïem na chwilÚ,
szukajÈc wïaĂciwego okreĂlenia na to, czego jest w nich za duĝo jak
na naszÈ rodzinÚ — …kolorowe — zadecydowaïem. ChoÊ na pewno byïy bardzo mÈdre, skoro jakaĂ akademia przyznaïa im takÈ
wielkÈ nagrodÚ.
Xander przewróciï oczami. — Jasne, wiem. To znaczy wyobraě
sobie jednÈ z nich, z tÈ jej ĂlicznÈ buziÈ, ubranÈ w coĂ, co nosi
Matka Miriam.
MilczeliĂmy obaj przez dobrÈ minutÚ. Wyobraĝaïem sobie starÈ,
zasuszonÈ, chmurnÈ MatkÚ Miriam i jej luěnÈ, szarÈ sukienkÚ.
Gdy spojrzaïem na Xandra, z nietÚgÈ minÈ wpatrywaï siÚ gdzieĂ
w przestrzeñ, domyĂliïem siÚ wiÚc, ĝe on takĝe sobie jÈ wyobraziï
i to porównanie nie wypadïo dla Matki Miriam korzystnie.
— Tak czy owak — rzekï, rozpogadzajÈc siÚ — za chwilÚ siÚ
przekonamy.
Sïoñce praĝyïo nasze gïowy, gdy siedzieliĂmy w kucki na ziemi
przed zbudowanÈ z drewnianych bali ĂcianÈ gïównej siedziby, w której
mieszkaïa rada. PomyĂleliĂmy sobie, ĝe stÈd bÚdziemy mieli najlepszy
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widok, gdy bÚdÈ wychodziÊ z budynku w drodze do ¥wiÈtyni, gdzie
mieliĂmy poznaÊ wybrankÚ Hectora.
Xander podniósï patyk i zaczÈï dïubaÊ w ziemi obok naszych
obutych w sandaïy stóp. Po dïuĝszej chwili podniósï wzrok i szepnÈï: — ZaïoĝÚ siÚ, ĝe udaïoby mi siÚ tam wĂlizgnÈÊ i podwÚdziÊ
kilka sïodkich irysów. Widziaïem przez okno. StojÈ ich tam caïe
misy, jakby nigdy nic.
Obrzuciïem Xandra peïnym dezaprobaty spojrzeniem. — Grzechem byïoby okradaÊ radÚ… i Hectora. To on zapewnia nam byt.
Xander utkwiï wzrok w ziemi, w miejscu, gdzie wciÈĝ kreĂliï
patykiem jakieĂ wzory. — Po prostu zastanawiam siÚ… dlaczego
oni mogÈ jeĂÊ cukier, kiedy tylko zechcÈ, a my musimy… poĝyczaÊ
go z leĂniczówki?
Podniosïem leĝÈcy nieopodal patyk i teĝ zaczÈïem rysowaÊ po
piasku. Nie wiedziaïem, co mam odpowiedzieÊ na pytanie Xandra,
siedziaïem wiÚc cicho. Postanowiïem teĝ nie zwracaÊ mu uwagi, ĝe
to juĝ nie jest poĝyczanie, jeĂli nie ma siÚ zamiaru czegoĂ zwróciÊ.
Xander naleĝaï do grupy pracowników, którzy dbali o bezpieczeñstwo naszej wspólnoty, ale kiedy tylko mógï, zakradaï siÚ do leĂniczówki znajdujÈcej siÚ przy drodze prowadzÈcej do parku narodowego, kilka kilometrów stÈd. Znajdowaï tam najróĝniejsze dobra, od
kostek cukru po czasopisma; raz udaïo mu siÚ podwÚdziÊ coca-colÚ.
WciÈĝ myĂlaïem i marzyïem o kolejnej puszce sïodkiego, pienistego
napoju, który podawaliĂmy sobie z rÈk do rÈk skryci za drzewami
rosnÈcymi w pobliĝu naszych pól uprawnych. Miaïem szczÚĂcie, ĝe
Xander dzieliï siÚ ze mnÈ wszystkim, co znalazï. Wiedziaïem, ĝe to
niewïaĂciwe. Ale nie uwaĝaïem tego za aĝ taki grzech, byĂmy musieli zostaÊ w tyle, kiedy przyjdÈ bogowie majÈcy zaprowadziÊ ludzi
Hectora do Elizjum. Postanowiïem pracowaÊ trochÚ ciÚĝej, niĝ to
konieczne, by odkupiÊ drobne kradzieĝe, których czÚsto siÚ z Xandrem dopuszczaliĂmy.

24

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziañ 1.
— Gdy juĝ zostanÚ wybrany na czïonka rady, zobaczÚ wielkÈ
spoïecznoĂÊ i pójdÚ do pracy, bÚdÚ trzymaï caïÈ beczkÚ irysów
w swoim biurze — powiedziaïem ze Ămiechem. — A wtedy trochÚ
ci przyniosÚ.
Xander rozeĂmiaï siÚ. — Niedoczekanie twoje. JeĂli ktoĂ tu jest
doĂÊ sprytny, ĝeby dostaÊ siÚ do rady, to jestem to ja.
ParsknÈïem. — JeĂli to jest twój wielki plan, to lepiej, ĝebyĂmy
obaj trafili wkrótce do Elizjum, i mam nadziejÚ, ĝe bogowie majÈ
tam irysy.
Z rozmarzonÈ minÈ Xander oparï siÚ o drewnianÈ ĂcianÚ za naszymi plecami. — ZaïoĝÚ siÚ, ĝe Elizjum jest zrobione z irysów.
Po krótkim namyĂle uznaïem, ĝe nie brzmi to najlepiej. Na poczÈtku moĝe byïoby fajnie, ale po jakimĂ czasie pewnie miaïbyĂ juĝ
doĂÊ tego czy tamtego zrobionego z irysowej masy… wszystko by siÚ
kleiïo i czïowiek na wieki utkwiïby w miejscu zrobionym z irysów,
te wszystkie…
Gïos paplajÈcego jak katarynka Xandra wreszcie przedarï siÚ do
mojej ĂwiadomoĂci i wróciïem do rysowania patykiem po piasku. —
…irysowe chmury, irysowe roĂliny, irysowe domy, irysowe meble…
Nagle dotarïo do nas coĂ, co zabrzmiaïo jak cichy, dzieciÚcy
Ămiech — jednoczeĂnie spojrzeliĂmy za siebie i w górÚ. Przez
mgnienie oka dostrzegliĂmy czyjÈĂ wyglÈdajÈcÈ przez okno, okolonÈ
blond wïosami gïowÚ, która natychmiast zniknÚïa — zapewne byïo
to dziecko któregoĂ z czïonków rady. Zïowiïem wzrokiem zdumionÈ minÚ Xandra, gdy wtem usïyszeliĂmy jakiĂ kobiecy gïos woïajÈcy: „Kto tam jest?!”, a po chwili okno nad nami zatrzasnÚïo
siÚ z hukiem.
Przez chwilÚ patrzyliĂmy na siebie z Xandrem szeroko otwartymi ze zdumienia oczami, a potem zerwaliĂmy siÚ i pognaliĂmy
przed siebie.
***
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Duĝa, drewniana ¥wiÈtynia byïa juĝ peïna ludzi — dokïadnie tak,
jak siÚ tego spodziewaliĂmy. Jako pracownicy Xander i ja musieliĂmy
zajÈÊ miejsca z tyïu, zïorzeczÈc na splot okolicznoĂci, przez który
przyïapano nas w pobliĝu gïównej siedziby. Nici z planowanego
zerkniÚcia z bliska na ksiÚĝniczkÚ jeszcze przed przyjĂciem do tïocznej ponad miarÚ ¥wiÈtyni. Aby zobaczyÊ podwyĝszenie z przodu,
na którym zasiadaïa rada i skÈd wygïaszaï kazania Hector, musieliĂmy mocno wyciÈgaÊ szyje.
W przewaĝajÈcej czÚĂci poszczególne grupy pracowników trzymaïy siÚ w ¥wiÈtyni razem: rolnicy i nosiciele wody, opiekunowie
zwierzÈt oraz straĝnicy (którzy troszczyli siÚ o nasze bezpieczeñstwo)
stali po lewej stronie, zaĂ nauczyciele, tkacze, krawcy i budowniczowie stali po stronie prawej. Wszystkie grupy dbaïy o to, by nasza
czterystuakrowa wspólnota byïa najedzona, bezpieczna, ubrana,
wyksztaïcona i miaïa dach nad gïowÈ.
Hector nazwaï jÈ AkadiÈ, co oznacza „miejsce dostatku”. I byïa
to prawda, poniewaĝ mieliĂmy wszystko, czego potrzebowaliĂmy,
moĝe z wyjÈtkiem coca-coli. Jak sÈdziïem, nie byïa to jednak prawdziwa potrzeba; zresztÈ i tak nie wolno byïo mi o tym mówiÊ.
Moja mama uĂmiechnÚïa siÚ do mnie, gdy spostrzegïa, ĝe wchodzÚ do ¥wiÈtyni, i pomachaïa mi na przywitanie. SkinÈïem gïowÈ
na Xandra, który podszedï do swojej rodziny — staïa kawaïek dalej
na prawo od naszej. Tata ustawiï mnie przed sobÈ i objÈï tak, ĝe jego dïonie byïy splecione na wysokoĂci mojej klatki piersiowej; w ten
sposób zajmowaliĂmy najmniej miejsca, jak siÚ tylko daïo. Poczuïem zapach mydïa bijÈcy ze skóry ojca i oparïem siÚ o niego w poczuciu bezpieczeñstwa. ZerknÈïem na mamÚ, która w takiej samej
pozycji jak my staïa wraz z mojÈ siostrÈ, MayÈ. Maya urodziïa siÚ
z jakimĂ defektem jednej nogi, wiÚc choÊ naleĝaïa do naszej wspólnoty
i oczywiĂcie pomagaïa w obowiÈzkach zwiÈzanych z nawadnianiem
upraw oraz dbaïa o to, by ludzie zawsze mieli dostÚp do czystej,
pitnej wody, ze wzglÚdu na wrodzonÈ uïomnoĂÊ nie mogïa wykonywaÊ ciÚĝszych prac fizycznych. Zamiast tego asystowaïa kobietom,
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które szyïy ubrania i poĂciel, i… no cóĝ, nie byïem pewny, co jeszcze
wymagaïo szycia. Pewnie gdybym siÚ dobrze rozejrzaï, dostrzegïbym wiele takich rzeczy, ale nieszczególnie siÚ nad tym zastanawiaïem. Maya byïa o rok starsza ode mnie, ale o wiele drobniejsza
i bardziej dziecinna ze wzglÚdu na coĂ, co nazywaïo siÚ zespoïem
Downa. Rodzice wyjaĂnili mi, ĝe Maya urodziïa siÚ z dodatkowym
chromosomem. Gdy na niÈ spojrzaïem, rozpromieniïa siÚ w uĂmiechu, marszczÈc nos. Odparïem takim samym uĂmiechem, wziÈïem
jÈ za rÚkÚ i ĂcisnÈïem trzy razy. Ona zaĂ w odpowiedzi takĝe ĂcisnÚïa mojÈ dïoñ trzy razy i uĂmiechnÚïa siÚ jeszcze szerzej.
Kilka miesiÚcy wczeĂniej, gdy wychodziïem z domu, krzyknÚïa
za mnÈ: „Kocham ciÚ, Calder!” na oczach wszystkich moich przyjacióï, którzy mieli z tego niezïy ubaw. Wróciïem wtedy do niej i wytïumaczyïem, ĝe jestem na to juĝ trochÚ za dorosïy, a zresztÈ ona
takĝe. Poprosiïem, ĝeby tak wiÚcej nie mówiïa. Maya bardzo posmutniaïa i z miejsca poczuïem siÚ winny, póěniej powiedziaïem
jej wiÚc, ĝe nadal moĝemy tak mówiÊ, ale w trochÚ bardziej zawoalowany sposób. Od tamtej pory trzykrotne uĂciĂniÚcie dïoni oznaczaïo „kocham ciÚ”. To byï nasz sekretny sygnaï.
Z MayÈ byïo tak, jakby ten dodatkowy chromosom byï przepeïniony miïoĂciÈ. Tak peïny, ĝe Maya po prostu nie potrafiïa stïumiÊ
jej w sobie i miïoĂÊ nieustannie znajdowaïa sobie jakieĂ krzykliwe
ujĂcie. Musiaïa siÚ z niej jakoĂ wyrwaÊ, w takiej czy innej postaci.
Ale jak sÈdzÚ, jeĂli siÚ kogoĂ kocha, to przymyka siÚ oko na wszystkie
jego wady, nawet te najgïoĂniejsze.
Tïum ucichï, gdy drzwi za nami otworzyïy siÚ na oĂcieĝ i Hector
Bias zaczÈï z namaszczeniem przemierzaÊ ĂrodkowÈ alejkÚ, a w Ălad
za nim podÈĝali czïonkowie rady. Hector byï wysokim, potÚĝnie wyglÈdajÈcym mÚĝczyznÈ, który zachowywaï siÚ, jak na przywódcÚ przystaïo. Miaï dïugie, zïociste wïosy, które czasami zwiÈzywaï w kitkÚ
z tyïu gïowy. Jego jasne, krystalicznie bïÚkitne oczy zdawaïy siÚ patrzeÊ przez czïowieka na wskroĂ. Te kilka razy, gdy zwracaï siÚ bezpoĂrednio do mnie, musiaïem siÚ zmuszaÊ, by nie spuĂciÊ wzroku.
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Byïo w tych oczach coĂ, co sprawiaïo, ĝe czïowiek czuï siÚ niegodny
— jakby nie zasïugiwaï na to, by dïugo patrzeÊ na coĂ tak piÚknego.
Drzwi zamknÚïy siÚ na gïucho, a ja skrzywiïem siÚ z rozczarowaniem. CzyĝbyĂmy jednak nie mieli dziĂ poznaÊ jego nowej ĝony?
Patrzyïem, jak Hector zajmuje miejsce za kazalnicÈ stojÈcÈ z przodu podium, zaĂ czïonkowie rady, wszyscy czterej, siadajÈ za nim.
Hector rozejrzaï siÚ dookoïa z wyrazem twarzy, który sprawiï, ĝe aĝ
napuszyïem siÚ z dumy. Poczuïem, jak udziela siÚ to takĝe stojÈcemu za mnÈ tacie. KtóregoĂ dnia bÚdÚ siedziaï na podium za Hectorem i zajmÚ miejsce jednego z czïonków rady. Miaïem poczucie
celu i misji.
Jakby w zwolnionym tempie Hector uniósï rÚce i zagrzmiaï: —
DostÈpcie widoku bïogosïawionej. Mojej wybranki i waszej matki. Eden!
Dwóch czïonków rady wstaïo, przeszïo z powrotem przez dïugÈ,
ĂrodkowÈ alejkÚ, a potem kaĝdy z nich pociÈgnÈï jedno skrzydïo
drewnianych wierzei, odstÚpujÈc na bok, gdy wejĂcie stanÚïo otworem. W tïumie zapadïa cisza jak makiem zasiaï, wszyscy jak jeden
mÈĝ odwrócili gïowy, mnie zaĂ ogarnÚïo uczucie, którego nie potrafiÚ wyjaĂniÊ — jakby mieszanina lÚku i radoĂci.
Wszystko zastygïo w bezruchu.
Nagle do wnÚtrza wpadï podmuch wiatru niosÈcy ze sobÈ wirujÈce suche liĂcie, które przez chwilÚ tañczyïy w przejĂciu, aĝ znieruchomiaïy na podïodze. W tej samej chwili dzwonki wiatrowe wiszÈce u wejĂcia do ¥wiÈtyni zaczÚïy pobrzÚkiwaÊ, jak gdyby caïy Ăwiat
aĝ dotÈd wstrzymywaï oddech. WyciÈgnÈïem szyjÚ, ĝeby zobaczyÊ,
czemu wszyscy siÚ tak przyglÈdajÈ, i wtedy jÈ ujrzaïem — maïÈ
dziewczynkÚ, nawet drobniejszÈ od Mai, która z przeraĝonÈ minÈ
wolno szïa gïównÈ alejkÈ. Patrzyïem na niÈ szeroko otwartymi
oczami. Miaïa na sobie biaïÈ, koronkowÈ sukienkÚ — jak malutka
panna mïoda — a jej sïomkowe wïosy opadaïy na ramiona i plecy.
Jej buzia… Serce podskoczyïo mi w piersi na widok piÚkna tej
drobnej twarzy. Miaïa peïne, róĝowe usta, które delikatnie drĝaïy, gdy
niespokojnie rozglÈdaïa siÚ dookoïa. Nagle jej wzrok padï na mnie,
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a ja wstrzymaïem oddech, gdy nasze spojrzenia spotkaïy siÚ i zastygïy
na jedno zmruĝenie jej oka, na chwilÚ mojego oniemienia. Z miejsca,
w którym staïem, nie potrafiïem dostrzec koloru jej oczu, ale byïo
w nich coĂ, co mnie oczarowaïo. A potem ona odwróciïa wzrok i czar
prysï. OdetchnÈïem ciÚĝko, gdy poszïa alejkÈ dalej i mogïem widzieÊ
tylko jej drobne plecy.
JakiĂ dziwny instynkt podpowiadaï mi, by pobiec za niÈ i wziÈÊ
jÈ za rÚkÚ. Nagle uĂwiadomiïem sobie, ĝe wciÈĝ trzymam dïoñ Mai
i teraz zacisnÈïem jÈ tak mocno, ĝe siostra zerkaïa na mnie spod
oka. Rozluěniïem palce i uĂmiechnÈïem siÚ do niej przepraszajÈco,
a potem znów odszukaïem wzrokiem dziewczynkÚ, która staïa juĝ
na podium obok Hectora.
— Moi umiïowani — rzekï Hector, patrzÈc na nas pïomiennie
i ponownie unoszÈc rÚce — dziĂ mamy wielki dzieñ. DziĂ jest dzieñ
peïen chwaïy bogów. — Znów rozejrzaï siÚ po zgromadzonych. —
DziĂ jest dzieñ, w którym poznaliĂcie Eden. — Poïoĝyï dïonie na
drobnych ramionach stojÈcej obok dziewczynki i stanÈï za niÈ.
Zmarszczyïem brwi w zamyĂleniu i zerknÈïem w górÚ, za siebie,
na mojego ojca, a potem na matkÚ — oboje mieli wypisany na twarzach wyraz najczystszego zadowolenia. Poszedïem wiÚc w ich Ălady
i przybraïem skromny, akceptujÈcy uĂmiech, a potem odwróciïem
siÚ z powrotem w stronÚ Hectora oraz maïej dziewczynki, bïogosïawionej… Eden. Najwyraěniej z caïej naszej rodziny byïem jedynym, który uznaï taki obrót zdarzeñ za interesujÈcy.
Hector mówiï dalej. — DomyĂlam siÚ, ĝe moĝecie byÊ zaskoczeni tym, jak drobnÈ i mïodÈ istotÈ jest wasza matka. Ja takĝe
byïem, gdy ujrzaïem jÈ po raz pierwszy i dostrzegïem znak —
odwróciï Eden, która szeroko otwartymi oczami rozglÈdaïa siÚ po
¥wiÈtyni, i skierowaï jÈ na krzesïo usytuowane poĂrodku rzÚdu siedzeñ rady. Usiadïa sztywno, dïonie mocno zacisnÚïa na udach —
domyĂlaïem siÚ, ĝe lekko drĝaïy, choÊ z miejsca, w którym staïem,
trudno byïo to dostrzec — a koronkowa suknia spïynÚïa falÈ na
podïogÚ.
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Gdy Hector odwróciï siÚ w naszÈ stronÚ i podjÈï przerwanÈ mowÚ,
z trudem oderwaïem wzrok od Eden. Hector wróciï na swoje miejsce za kazalnicÈ. WyglÈdaï na zamyĂlonego. — Niezbadane sÈ wyroki bogów, nie zawsze dane jest nam je przewidzieÊ i ïatwo pojÈÊ.
A jednak mÈdroĂÊ bogów nie zna granic, prawda to?
— Tak, Ojcze — odrzekliĂmy chórem.
Hector pokiwaï gïowÈ i swobodnie pochyliï siÚ nad kazalnicÈ,
opierajÈc o niÈ przedramiona i splatajÈc palce. — Tak, mÈdroĂÊ
bogów jest niezmierzona, tak jak niezmierzona jest ich szczodroĂÊ.
W dniu, w którym ujrzaïem Eden i dostrzegïem na jej ramieniu
znak, który wedïug przepowiedni ma nosiÊ bïogosïawiona — symbol idealnej harmonii i równowagi — powróciïem do domu, w którym przebywaïem, i zaczÈïem siÚ modliÊ. Jak to moĝliwe? Jak to
siÚ staïo, ĝe bïogosïawiona, moja wybranka, moja ĝona, ta, która
poprowadzi nas do Elizjum, jest zaledwie dzieckiem? Moi umiïowani, stawiaïem sobie te same pytania, jakie, jestem pewien, sami
sobie zadajecie.
Hector ïagodnie wzniósï rÚce, a potem ku naszemu zaskoczeniu
gwaïtownie uderzyï nimi o kazalnicÚ. Podniesionym gïosem podjÈï
przemowÚ. — Tej nocy modliïem siÚ do bogów. ProszÚ, poprowaděcie mnie! Nie zawieděcie moich ludzi! Umiïowanych stanowiÈcych istotÚ mojego istnienia! — lekko spuĂciï gïowÚ, jakby
przytïoczony nadmiarem uczuÊ. A gdy ponownie jÈ uniósï, jego
oczy bïyszczaïy.
— Pïakaïem i modliïem siÚ caïÈ noc. Aĝ wreszcie… wreszcie,
wczesnym Ăwitem bogowie przemówili do mnie szeptem. — Hector
rozejrzaï siÚ po wnÚtrzu, a ja wstrzymaïem oddech w oczekiwaniu
na to, cóĝ takiego rzekli mu bogowie. To musiaïo byÊ dobre.
— „Ona jest wybrankÈ”, powiedzieli. „Jej imiÚ brzmi Eden — i to
ona jest wybrankÈ”.
Zawiesiï gïos i ponownie omiótï wzrokiem zgromadzonych, po
czym odwróciï siÚ i jednÈ rÚkÈ wskazaï Eden, jakby chciaï jÈ nam
przedstawiÊ po raz kolejny, nim wróci do przerwanej mowy.
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— I tak oto Eden zamieszkaïa wĂród nas, osierocone dziecko,
które nie miaïo na Ăwiecie nikogo. A gdy osiÈgnie wiek lat osiemnastu, stanie siÚ mojÈ umiïowanÈ, mojÈ jedynÈ maïĝonkÈ. I tak jak
rzecze przepowiednia, bÚdziemy ĝyÊ ze sobÈ jako mÈĝ i ĝona przez
dwa miesiÈce i szeĂÊ dni, potem zaĂ przyjdzie wielka powódě, która
zaleje ziemiÚ, wszystkich ludzi i zwierzÚta, my zaĂ, wybrañcy bogów,
zostaniemy poprowadzeni do rajskich pól Elizjum, gdzie nie ma ani
bólu, ani cierpieñ, ani ĝadnych, ĝadnych ïez.
Przeszyï mnie dreszcz, jak zawsze, gdy Hector mówiï o wielkiej
powodzi i naszej podróĝy do Elizjum. Tylko teraz znaliĂmy juĝ czas
i wiedzieliĂmy, ĝe do wielkiej powodzi zostaïy jeszcze caïe lata —
bo Eden mogïa mieÊ ich najwyĝej osiem… moĝe nawet siedem.
Byïa taka drobniutka. Poczuïem, jak ramiona opadajÈ mi z ulgÈ.
— Eden bÚdzie zasiadaÊ na swym honorowym miejscu podczas
kaĝdego spotkania w ¥wiÈtyni i bÚdzie traktowana z czciÈ i miïoĂciÈ.
ProszÚ, powitajcie jÈ z naleĝnym oddaniem.
Wszyscy padliĂmy na kolana i pochyliliĂmy gïowy, jedynie Maya,
która nie mogïa ugiÈÊ jednej nogi, przycupnÚïa na udzie naszej matki.
KlÚczeliĂmy tak przez kilka minut, aĝ Hector rzekï: „Powstañcie”,
co teĝ uczyniliĂmy. ZerknÈïem na Eden, która rozglÈdaïa siÚ dookoïa
i przyglÈdaïa nam wszystkim z zaciekawionym wyrazem twarzy.
Zastanawiaïem siÚ, jak byïo tam, skÈd przyszïa. Ciekaw byïem,
czy miaïa jakiĂ dom, czy moĝe mieszkanie. I czy mogïa jeĂÊ kostki
cukru i piÊ coca-colÚ. Bardzo chciaïem móc z niÈ porozmawiaÊ i zadaÊ
najróĝniejsze pytania. Ale to oczywiĂcie nie wchodziïo w rachubÚ.
To, ĝe Hector znów zaczÈï przemawiaÊ, uĂwiadomiïem sobie
dopiero po chwili, bo moje myĂli zdryfowaïy w kierunku kostek cukru i coca-coli. — Jakby obecnoĂÊ Eden nie byïa dostatecznÈ niespodziankÈ, pozwólcie, ĝe w tym wyjÈtkowym dniu zaskoczÚ was
czymĂ jeszcze — przerwaï na chwilÚ. — Podczas moich podróĝy
spotkaïem takĝe TeresÚ. Tereso, umiïowana, czy zechciaïabyĂ tutaj
podejĂÊ?
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Szczupïa kobieta o brÈzowych wïosach i zapadniÚtych policzkach podniosïa siÚ ze swojego miejsca i zaczÚïa iĂÊ w stronÚ Hectora,
który wydawaï siÚ nawet wiÚkszy i potÚĝniejszy, niĝ byï w istocie.
Teresa doïÈczyïa do niego i rozejrzaïa siÚ wokóï, jakby zawstydzona,
aĝ wreszcie skïoniïa gïowÚ i zaczÚïa wpatrywaÊ siÚ w podïogÚ.
— Zanim siÚ tutaj znalazïa, Teresa wiodïa ĝaïosny ĝywot — rzekï
Hector, potrzÈsajÈc gïowÈ z wyrazem dojmujÈcego ĝalu. — Znalazïem jÈ w bocznej uliczce, oferujÈcÈ grzeszne usïugi seksualne za
pieniÈdze. — Zdawaïo siÚ, ĝe Teresa skurczyïa siÚ jeszcze bardziej,
gdy kilkoro ludzi chrzÈknÚïo z dezaprobatÈ, a inni wzdychali i krÚcili
gïowami. — Od szesnastego roku ĝycia prostytuowaïa siÚ, by zdobyÊ pieniÈdze na narkotyki. Teraz ma trzydzieĂci szeĂÊ lat.
Hector, górujÈcy nad kobietÈ wzrostem, stanÈï za niÈ i ojcowskim gestem oparï dïoñ na jej koĂcistym ramieniu. Po chwili puĂciï
jÈ i odszedï na bok podestu, gdzie na maïych podwyĝszeniach staïo
kilka wazonów z kwiatami. Uwaĝnie wybraï z jednego z bukietów
piÚknÈ biaïÈ liliÚ i podszedï z niÈ do Teresy.
PowÚdrowaïem wzrokiem do Eden, która Ăledziïa kaĝdy ruch
Hectora. Nadal sztywno trzymaïa dïonie na udach, ale zdawaïo siÚ,
ĝe nie drĝy juĝ tak jak przed chwilÈ.
Hector stanÈï przed nami, chïonÈc wzrokiem doskonaïoĂÊ lilii,
zanim ostroĝnie uniósï kwiat do nosa i gïÚboko zaciÈgnÈï siÚ zapachem. ZamknÈï oczy i odchyliï gïowÚ do tyïu.
Staï tak przez dobrych kilka chwil, aĝ wreszcie na powrót otworzyï
oczy i podszedï do Jeffreya Parkera, który siedziaï w pierwszym rzÚdzie, podaï mu kwiat i skinÈï gïowÈ. Jeffrey odpowiedziaï skinieniem,
a potem podaï liliÚ kolejnemu mÚĝczyěnie, stojÈcemu za nim.
Wszyscy w ciszy obserwowaliĂmy, jak lilia wÚdruje po caïej
¥wiÈtyni, podawana sobie przez mÚĝczyzn z rÈk do rÈk, aĝ wreszcie trafiïa do Borisa Friedmana w pierwszym rzÚdzie, skÈd ponownie odebraï jÈ Hector.
Hector spojrzaï na liliÚ ze smutkiem. Kwiat byï wygiÚty i podniszczony, jeden z pïatków zwisaï bezwïadnie, jakby mógï odpaĂÊ
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w kaĝdej chwili — rzeczywiĂcie, aĝ przykro byïo patrzeÊ. Hector
uniósï liliÚ do nosa, powÈchaï, a potem skrzywiï siÚ z niesmakiem,
jakby caïy jej sïodki zapach gdzieĂ uleciaï.
Spojrzaï znaczÈco na TeresÚ, a potem z powrotem na kwiat. —
Kto pragnÈïby teraz tej lilii? — spytaï, zniĝajÈc gïos. — Kto mógïby
pokochaÊ wykorzystany, podawany z rÈk do rÈk kwiat, taki jak ten?
— cisnÈï liliÚ na podest przed sobÈ i pytajÈco spojrzaï na zgromadzonych.
Po policzku Teresy spïynÚïa samotna ïza, a kobieta zagryzïa
usta i znów wbiïa wzrok w podïogÚ.
ChoÊ miaïem dziesiÚÊ lat, rozumiaïem sens tej metafory. Wiedziaïem, ĝe to Teresa byïa tÈ wykorzystanÈ liliÈ, i ona takĝe o tym
wiedziaïa. A nikt na caïej zielonej ziemi tak naprawdÚ nie chce byÊ
wykorzystanÈ liliÈ, choÊ zachowanie niektórych moĝe temu przeczyÊ — a przynajmniej tak wyjaĂniïa mi to mama, gdy po raz
pierwszy jÈ o to zapytaïem.
— KTO MÓGBY CHCIEm TAKI KWIAT? KTO MÓGBY
ODNALE½m JAKIEKOLWIEK PI}KNO W CZYM¥ TAK BRUDNYM I PLUGAWYM? — zagrzmiaï Hector, rozsiewajÈc z ust drobinki Ăliny, gdy wpatrywaliĂmy siÚ w niego jak skamieniali, oczarowani mocÈ jego sïów.
Teresa zaïkaïa cicho. Ale ja byïem juĝ wczeĂniej Ăwiadkiem takich samych wystÈpieñ i choÊ jak zawsze, tak i teraz wywarïo ono
na mnie wielkie wraĝenie, po prostu czekaïem, tak jak caïa reszta.
— Kto? — spytaï Hector znacznie ciszej. — Kto?
To byïa dla nas wskazówka. — Ty moĝesz, Ojcze! I my moĝemy,
Ojcze! — odparliĂmy z radoĂciÈ.
Teresa uniosïa gïowÚ i kompletnie zaskoczona zaczÚïa rozglÈdaÊ siÚ wokóï; wreszcie z otwartymi ustami spojrzaïa na Hectora,
który zmierzaï w jej stronÚ.
— WïaĂnie tak, moja umiïowana. Ja mogÚ. My moĝemy. Moĝemy ciÚ pokochaÊ, nasz kwiecie, naszÈ miïoĂciÈ stworzyÊ na nowo,
daÊ rodzinÚ, daÊ cel, daÊ poczucie przynaleĝnoĂci — wtedy zza pleców
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Calder. Narodziny odwagi
wyciÈgnÈï liliÚ, tak doskonaïÈ jak ta, którÈ za pierwszym razem
wyjÈï z wazonu. NowÈ, ĂwieĝÈ i bardzo piÚknÈ.
Uwielbiaïem ten moment i za kaĝdym razem czuïem ciarki przebiegajÈce mi po plecach. To byïo jak nagïy zwrot akcji w opowieĂci,
gdy serce skacze ci z radoĂci i od razu chcesz siÚ tym z kimĂ podzieliÊ. Tylko, ĝe gdy Hector przyprowadzaï nowych ludzi na podium, ten zwrot akcji stawaï siÚ czÚĂciÈ ich ĝycia — i to byï dobry
zwrot, a oni zazwyczaj pïakali i opowiadali potem o nim bez koñca.
OczywiĂcie.
Teresa z trudem ïapaïa powietrze i widaÊ byïo, ĝe czuje siÚ tak
samo, a jej ïzy poĂród tïumionych szlochów pïynÚïy coraz gÚĂciej.
Hector objÈï jÈ, przycisnÈï do piersi i zaczÈï powtarzaÊ: — Ja mogÚ,
my moĝemy, ja mogÚ, moja umiïowana.
Hector zwróciï siÚ ku zgromadzeniu i wyïowiï mnie wzrokiem
z tïumu, co jak wiedziaïem, byïo sygnaïem do przyniesienia wody.
Tata uwolniï mnie z objÚÊ i podszedïem do marmurowej kropielnicy stojÈcej na tyïach ¥wiÈtyni. Napeïniïem niewielkie naczynie stojÈce obok niej, a potem pomaszerowaïem ĂrodkowÈ alejkÈ
do Hectora.
— Mój posïañcu wody — rzekï Hector, uĂmiechajÈc siÚ do
mnie. Odpowiedziaïem dumnym uĂmiechem, podaïem mu naczynie i stanÈïem z boku ze schylonÈ gïowÈ i zïoĝonymi dïoñmi.
Gdy Hector podawaï Teresie ïyk oczyszczajÈcej wody, trzymaïem gïowÚ pochylonÈ, ale kÈtem oka zerkaïem na siedzÈcÈ po mojej prawej stronie Eden, potajemnie starajÈc siÚ jej lepiej przyjrzeÊ.
Kiedy wreszcie nasze spojrzenia siÚ spotkaïy, patrzyïa na mnie bez
zmruĝenia oczu. Odwróciïem wzrok, ale nie potrafiïem zapanowaÊ
nad ustami, które wygiÚïy siÚ w ïagodnym uĂmiechu, a gdy odwaĝyïem siÚ ponownie na niÈ spojrzeÊ, ona takĝe bardzo subtelnie,
nieĂmiaïo siÚ uĂmiechaïa.
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Rozdziañ 1.
Zmusiïem siÚ do pochylenia gïowy, bo Hector uĂciskaï TeresÚ,
a nastÚpnie oddaï mi puste naczynie. Potem zaĂ odprawiï jÈ prostym
gestem dïoni, a rozpromieniona kobieta, ocierajÈc ïzy z policzków,
wróciïa na swoje miejsce w audytorium.
W ten sposób Teresa odrodziïa siÚ na nowo i doïÈczyïa do naszej
wspólnoty, tak jak wiele osób przed niÈ. A choÊ Maya i ja urodziliĂmy
siÚ juĝ w tej wspólnocie, moja matka mówiïa, ĝe jest coĂ szczególnego w tych, którzy wybierajÈ jÈ z wïasnej woli.
Mówiïa, ĝe bogowie zesïali im Hectora, ale to wyïÈcznie od nich
zaleĝaïo, czy za nim podÈĝÈ.
Wróciïem do swojej rodziny, potem zaĂ wszyscy w ciszy opuĂciliĂmy ¥wiÈtyniÚ, by przystÈpiÊ do przygotowywania wieczornego
posiïku. IdÈc w Ălad za rodzicami, co rusz odwracaïem siÚ, a choÊ
inni ludzie zasïaniali mi widok, kilka razy udaïo mi siÚ uchwyciÊ
spojrzenie Eden. Zastanawiaïem siÚ, czy to moĝliwe, by patrzyïa na
mnie, jak wychodzÚ.
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