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Eden. Nowy poczÆtek

Prolog
„Nie wÈtpij, wola twoja bÚdzie dopeïniona… Zbliĝ siÚ! Oba nawzajem
rÚkami siÚ chwycim i smutnej siÚ sïodyczy pïakania nasycim”.
Homer, Iliada, w przekïadzie Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

Eden

Obudziïam siÚ pod grubÈ koïdrÈ i szeroko otwartymi oczami rozglÈdaïam siÚ po pomieszczeniu. Nie drgnÚïam nawet, tylko nadstawiïam uszu, próbujÈc siÚ domyĂliÊ, gdzie jestem. Wtedy usïyszaïam
kroki zmierzajÈce w mojÈ stronÚ, a potem ujrzaïam stojÈcego nade
mnÈ starszego mÚĝczyznÚ, tamtego jubilera. A wówczas wszystkie
wspomnienia wróciïy… Stïuczenie wazonu, zapïacenie za niego medalionem, przytuïek dla bezdomnych, omdlenie. Posïaïam mÚĝczyěnie przelotne spojrzenie, po czym wróciïam do nerwowego myszkowania wzrokiem po otoczeniu, czujÈc, jak odruchowo wïÈcza siÚ mój
instynkt walki i ucieczki.
— Nie bój siÚ, po prostu zemdlaïaĂ. Mój kierowca pomógï mi zanieĂÊ ciÚ do samochodu. JesteĂ w moim domu.
Usiadïam, zasïaniajÈc piersi koïdrÈ. WciÈĝ miaïam na sobie swoje
ubranie, ktoĂ jedynie zdjÈï mi buty.
Otworzyïam usta, by coĂ powiedzieÊ; nie byïam nawet pewna co,
gdy drzwi ponownie siÚ otworzyïy i do pokoju weszïa kobieta trzymajÈca w dïoniach tacÚ.
Jedzenie. Jego zapach sprawiï, ĝe ĝoïÈdek fiknÈï mi kozioïka, a do
ust natychmiast pociekïa Ălinka.
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Prolog
Kobieta poïoĝyïa tacÚ na moich udach, a ja ïapczywie spojrzaïam
na to, co siÚ tam znajdowaïo — jakaĂ zupa oraz kilka pasztecików,
ozdobionych maïymi, topniejÈcymi kawaïkami masïa. Gïód zwyciÚĝyï.
Najpierw coĂ zjem, a potem pomyĂlÚ, jak siÚ stÈd wydostaÊ. Musiaïam
coĂ zjeĂÊ. W tamtej chwili wilczy apetyt rzÈdziï mnÈ niepodzielnie
i nie potrafiïam siÚ mu oprzeÊ. Nie dbaïam o to, gdzie jestem, dlaczego i z kim. Liczyïo siÚ tylko jedzenie. TrzÚsÈcymi siÚ dïoñmi podniosïam ïyĝkÚ i zaczÚïam pakowaÊ sobie posiïek do ust, ïypiÈc spod oka
na jubilera i stojÈcÈ obok niego kobietÚ w stroju pokojówki. Oboje obserwowali mnie ze smutkiem, ale i z zaciekawieniem.
Kobieta zrobiïa krok w mojÈ stronÚ. — Nie spiesz siÚ tak, maleñka. MusiaïaĂ gïodowaÊ od dïuĝszego czasu. Zemdli ciÚ, jeĂli bÚdziesz
jeĂÊ za szybko. ZmuĂ siÚ, ĝeby trochÚ zwolniÊ. — Potem poïoĝyïa dïoñ
na moich plecach i zaczÚïa je masowaÊ spokojnymi, okrÚĝnymi gestami, a ja w Ălad za nimi przyhamowaïam ruch ïyĝki wÚdrujÈcej od
talerza z zupÈ do ust. Przez kilka minut panujÈcÈ w pokoju ciszÚ
przerywaïo jedynie moje maïo dystyngowane siorbanie, a potem odgïosy przeĝuwania, gdy siÚgaïam po kolejne paszteciki i pochïaniaïam je na trzy kÚsy. Kobieta wciÈĝ delikatnie masowaïa mi plecy, co
nie tylko mnie uspokajaïo, ale i przypominaïo, bym jadïa najwolniej,
jak potrafiÚ. Kilka razy czuïam, jak posiïek podchodzi mi do gardïa, ale
na szczÚĂcie nic zïego siÚ nie staïo i kiedy wreszcie skoñczyïam, siÚgnÚïam po serwetkÚ, otarïam dïonie i twarz, a potem odïoĝyïam wszystko, obrzucajÈc oboje zawstydzonym spojrzeniem. Moja duma daïa
o sobie znaÊ, gdy tylko wypeïniïam pustkÚ w ĝoïÈdku.
— No i proszÚ, od razu lepiej — powiedziaïa nieznajoma, a ja
przyjrzaïam siÚ jej ĝyczliwej twarzy. Tak wiele czasu minÚïo od chwili, gdy ktoĂ byï dla mnie miïy. zy napïynÚïy mi do oczu, ale odwróciïam wzrok, nim zdoïaïy wydostaÊ siÚ na wolnoĂÊ. Kobieta zabraïa rÚkÚ
z moich pleców, podniosïa tacÚ, nachyliïa siÚ do mÚĝczyzny i szepnÈwszy mu coĂ cicho do ucha, wyszïa z pokoju.
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Eden. Nowy poczÆtek
WysunÚïam nogi za krawÚdě ïóĝka, ale mÚĝczyzna poïoĝyï dïoñ na
moim ramieniu i powiedziaï: — ProszÚ, bÚdzie mi bardzo miïo, jeĂli
zostaniesz u nas na noc. azienka jest tam. — SkinÈï gïowÈ w lewÈ
stronÚ, a ja zerknÚïam na zamkniÚte drzwi, które mi wskazaï. — A ten
pokój od jakiegoĂ czasu jest pusty. Zostañ, proszÚ. Przynajmniej tyle
chciaïbym dla ciebie zrobiÊ po tym… co siÚ dziĂ wydarzyïo.
Oblizaïam spierzchniÚte wargi i rozejrzaïam siÚ dookoïa, próbujÈc
podjÈÊ jakÈĂ decyzjÚ. Desperacko pragnÚïam zostaÊ w tym przytulnym miejscu, w którym mogïam spaÊ na najprawdziwszym ïóĝku, ale
nie rozumiaïam, dlaczego ten mÚĝczyzna mnie do siebie sprowadziï.
— Zniszczyïam dzisiaj pañskÈ wïasnoĂÊ — powiedziaïam wreszcie.
MÚĝczyzna ĂciÈgnÈï usta. — Tak, i zapïaciïaĂ za niÈ. A ja mogïem
postÈpiÊ zupeïnie inaczej. Przepraszam, ĝe sam siÚ tym nie zajÈïem.
Nie byïam pewna, co powiedzieÊ, milczaïam wiÚc, patrzÈc na niego badawczo.
— ProszÚ. Pozwól mi goĂciÊ ciÚ tej nocy. A jutro moĝemy uzgodniÊ… inne kwestie. Dobrze?
SpuĂciïam wzrok, niespokojnie zaciskajÈc dïonie na udach. Miaïam wybór miÚdzy pozostaniem w tym miejscu a wyjĂciem na ziÈb
ulicy. Ale nie miaïam pojÚcia, na czym majÈ polegaÊ te „inne kwestie”, i trochÚ mnie to niepokoiïo. Wreszcie kiwnÚïam gïowÈ, a gdy na
niego spojrzaïam, wyglÈdaï na usatysfakcjonowanego.
— ¥wietnie. Weě prysznic. PrzeĂpij siÚ. Do zobaczenia rano. — To
rzekïszy, obróciï siÚ na piÚcie i szybko wyszedï z pokoju.
Gdy tylko poszedï, rzuciïam siÚ do drzwi i przekrÚciïam klucz.
Oparïam siÚ o nie i po raz pierwszy spokojnie przyjrzaïam siÚ wnÚtrzu. Byïo piÚkne. ¥ciany wyïoĝono jakÈĂ tkaninÈ w kwieciste wzory.
Podeszïam do jednej z nich, by przeciÈgnÈÊ dïoniÈ po aksamitnej powierzchni z lekko tylko zaznaczonÈ fakturÈ. Staraïam siÚ wywoïaÊ
w sobie poczucie wdziÚcznoĂci za otaczajÈce mnie piÚkno, ale skoñczyïo siÚ na beznamiÚtnym dostrzeganiu. Odwróciïam siÚ i ponownie spojrzaïam na ïóĝko. Luksusowe jedwabie i atïasy pyszniïy siÚ
kremowymi odcieniami i akcentami lilaróĝ. ZachÚcajÈce. Podeszïam
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Prolog
z powrotem do ïóĝka. Po napeïnieniu ĝoïÈdka potrzeba snu byïa zbyt
wielka, by siÚ jej oprzeÊ. WykÈpiÚ siÚ rano.
WciÈĝ w peïnym rynsztunku wsunÚïam siÚ pod wykrochmalonÈ
poĂciel. Sen wziÈï mnie pod swoje ciemne skrzydïa i zagarnÈï w bïogosïawiony niebyt.
¥niïam o kwiatach powoju, blasku poranka, Ăniïam o nim, o mojej
miïoĂci, Ăniïam ulotne obrazy, które tañczyïy i wirowaïy, aĝ zmyïa je
fala wody tak potÚĝna, ĝe przytïoczyïa mnie caïÈ. Nie starczyïo mi
tchu w pïucach, by wypowiedzieÊ jego imiÚ, by wyszeptaÊ sïowa, które
powinien usïyszeÊ na koniec — ĝe go kochaïam, ĝe zawsze bÚdÚ go
kochaÊ, ĝe byï mojÈ siïÈ i mojÈ sïaboĂciÈ, mojÈ nieskoñczonÈ radoĂciÈ
i najwiÚkszym smutkiem.
Obudziïam siÚ z pïaczem, bez tchu, ale i bez sïowa.
Poszïam do ïazienki i przygnÚbiona zdjÚïam z siebie ubranie. Na
chwilÚ stanÚïam przed lustrem i zdusiïam szloch, gïadzÈc dïoniÈ pïaski brzuch. Weszïam pod ciepïy prysznic i odchyliïam gïowÚ do tyïu,
by zmoczyÊ wïosy. A potem zwiesiïam jÈ przed sobÈ i daïam upust
emocjom, które przez miniony tydzieñ tak kurczowo w sobie tïamsiïam. OsunÚïam siÚ na dno brodzika, oparïam plecami o ĂcianÚ i wreszcie rozpïakaïam siÚ z ulgÈ, wiedzÈc, ĝe szum lejÈcej siÚ wody zagïuszy
mój szloch.
***

Do duĝego holu weszïam wykÈpana, ubrana i lĝejsza o tÚ odrobinÚ
ĝalu, którÈ z siebie wyrzuciïam — przynajmniej na razie.
MojÈ uwagÚ zwróciïo pobrzÚkiwanie naczyñ, zajrzaïam wiÚc do duĝej kuchni, gdzie przed talerzem z jedzeniem siedziaï jubiler. Na
stole obok niego leĝaïa rozïoĝona gazeta.
— Dzieñ dobry — powiedziaï, wstajÈc. — WyglÈdasz na odĂwieĝonÈ. Dobrze ci siÚ spaïo?
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PrzytaknÚïam. — Tak, dziÚkujÚ. — ZerknÚïam w stronÚ stojÈcego na stole jedzenia — talerza z jajecznicÈ z bekonem i misy z owocami.
Jubiler podÈĝyï za moim wzrokiem i zapraszajÈco skinÈï dïoniÈ.
— ProszÚ, siadaj. Jedz. Moĝemy przedyskutowaÊ kwestie, o których
wspominaïem wczorajszego wieczoru.
SkinÚïam gïowÈ i zagryzajÈc wargÚ, zajÚïam miejsce przy stole, on
zaĂ naïoĝyï jedzenie i postawiï je przede mnÈ.
WziÚïam kilka kÚsów, zanim uniosïam wzrok i zebraïam siÚ na odwagÚ. Chciaïam tutaj zostaÊ. Ten mÚĝczyzna byï miïy, a przynajmniej
takie sprawiaï wraĝenie. Ale byïam niemal pewna, czego bÚdÈ dotyczyïy „inne kwestie”, i wÈtpiïam, ĝe daïabym radÚ im sprostaÊ — nie
mogïam sobie tego wyobraziÊ. Nie po tym, co przeszïam. Wolaïabym
wróciÊ na ulicÚ — i pewnie tam umrzeÊ — ale ĂmierÊ mnie nie przeraĝaïa; juĝ nie.
BÚdÚ na ciebie czekaÊ przy ěródle. Przyjdě mnie odszukaÊ, bÚdÚ tam.
OdkaszlnÚïam. — Nie mogÚ przyjÈÊ pañskiej propozycji — powiedziaïam, spuszczajÈc wzrok.
Uniósï brwi ze zdziwienia, a filiĝanka z kawÈ zastygïa w poïowie
drogi do jego ust. Przekrzywiï gïowÚ. — Ale ja jeszcze niczego nie zaproponowaïem.
Speszyïam siÚ, czujÈc wpeïzajÈcy na szyjÚ rumieniec. — DomyĂlam siÚ, czego pan chce — powiedziaïam cicho.
Jubiler przyglÈdaï mi siÚ przez dïuĝszÈ chwilÚ, a potem opuĂciï filiĝankÚ z kawÈ i z brzÚkiem odstawiï jÈ na spodek. Kiedy na niego
spojrzaïam, wpatrywaï siÚ we mnie ze… zïoĂciÈ? Smutkiem? Nie byïam pewna. — Ale ja wcale tego nie chcÚ.
Patrzyïam na niego zmieszana. — Powiedziaï pan, ĝe mamy pewnÈ kwestiÚ do omówienia.
WziÈï gïÚboki wdech i badawczo przyglÈdaï mi siÚ przez kilka chwil.
— Przede wszystkim chyba siÚ sobie nie przedstawiliĂmy. Nazywam siÚ Felix Grant. ProszÚ, mów mi Felix. Dobrze?
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KiwnÚïam gïowÈ, czekajÈc na to, co powie dalej.
— W porzÈdku. A ty jak siÚ nazywasz?
— Eden — odparïam cicho.
— A nazwisko?
SpuĂciïam wzrok i odkaszlnÚïam. — Nie wiem.
— Nie znasz swojego nazwiska? — zapytaï z niedowierzaniem.
PokrÚciïam gïowÈ. — Nie. Wiem, ĝe kiedyĂ jakieĂ nosiïam, ale po
Ămierci mojej rodziny zamieszkaïam z kimĂ innym i… zapomniaïam, jak brzmiaïo.
Na moment znów zapadïa cisza. — Jak to moĝliwe? Jak mogïaĂ
uczÚszczaÊ do szkoïy, nie majÈc nazwiska?
— Nigdy nie chodziïam do szkoïy — odpowiedziaïam cicho,
czujÈc, jak twarz czerwienieje mi jeszcze bardziej.
— Ile masz lat?
— OsiemnaĂcie — odparïam. Felix popatrzyï na mnie jakby z powÈtpiewaniem.
I znowu cisza, a potem pytania: — Eden, czy powinienem zadzwoniÊ po policjÚ? Co siÚ staïo?
Na děwiÚk sïowa policja nagle spojrzaïam mu prosto w oczy. —
Nie! ProszÚ, nie. Ja… nikt mnie nie szuka. Nie jestem zbiegiem czy
coĂ. Ja po prostu… juĝ nikogo nie mam. Oni wszyscy… odeszli. ProszÚ, tylko nie policja. — Mój gïos zaïamaï siÚ na ostatnim sïowie
i spojrzaïam na niego bïagalnie, gotowa biec na oĂlep przed siebie,
jeĂliby siÚgnÈï po telefon.
Felix przez kilka chwil przyglÈdaï mi siÚ z namysïem, aĝ wreszcie
powiedziaï: — Co potrafisz, Eden? Umiesz gotowaÊ? SprzÈtaÊ?
PokrÚciïam gïowÈ. — Nie wolno mi byïo tego robiÊ. Umiem graÊ
na fortepianie — dodaïam z nadziejÈ. To byïo chyba jedyne, co tak
naprawdÚ potrafiïam.
Felix uniósï brwi. — NaprawdÚ? Skoro tak, to siÚ dobrze skïada,
bo moja wnuczka chciaïaby braÊ lekcje gry na fortepianie. MyĂlisz,
ĝe jesteĂ wystarczajÈco dobra, by jÈ uczyÊ?
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Wolno pokiwaïam gïowÈ. — Tak. Tak, mogïabym uczyÊ gry na
fortepianie.
Felix przytaknÈï. — ¥wietnie. Zatem to jest moja propozycja —
zatrudniam ciÚ. Wynagrodzenie obejmuje wyĝywienie i dach nad
gïowÈ. A twoja praca bÚdzie polegaïa tylko na uczeniu mojej wnuczki,
Sophii, gry na fortepianie. Czy wyraziïem siÚ jasno, Eden?
SkinÚïam, czujÈc coĂ jakby przebïysk nadziei. Mogïam mieÊ bezpieczny, ciepïy kÈt i jedzenie. Przynajmniej tyle.
— Dobrze. W takim razie jesteĂmy umówieni. SÈdzÈc po tym,
gdzie zamierzaïaĂ wczoraj stanÈÊ w kolejce, nie posiadasz nic poza
tym, w czym przyszïaĂ?
PokrÚciïam gïowÈ, patrzÈc na swoje zbyt obszerne ïachy. — Przykro mi. Gdy trochÚ popracujÚ, bÚdÚ mogïa kupiÊ jakieĂ inne ubrania… jakieĂ ïadniejsze… — gïos uwiÈzï mi w gardle ze wstydu, ale
Felix tylko machnÈï dïoniÈ.
— Dam ci zaliczkÚ na nowe ubrania. Marissa wyjdzie dziĂ i wybierze dla ciebie jakieĂ rzeczy. PoznaïaĂ MarissÚ ubiegïego wieczoru.
KiwnÚïam gïowÈ, a potem przyjrzaïam siÚ Feliksowi badawczo.
Byï juĝ starszym mÚĝczyznÈ, zapewne po szeĂÊdziesiÈtce, ale trzymaï
siÚ Ăwietnie. Miaï jasne, niebieskie oczy i gÚste, szpakowate wïosy.
— Feliksie, nie rozumiem tego. Dlaczego to dla mnie robisz? —
spytaïam go wreszcie.
Spojrzaï najpierw na mnie, a potem na kilka stojÈcych na brzegu
stoïu buteleczek z piguïkami, na które wczeĂniej nie zwróciïam
uwagi. WziÈï do rÚki jednÈ z nich i zanim zdecydowaï siÚ mi odpowiedzieÊ, odkrÚciï nakrÚtkÚ i poïknÈï tabletkÚ. Nie sposób byïo nie
dostrzec drĝenia jego rÈk. Czyĝby byï chory?
— Bo wczoraj, po tym, co zaszïo w moim sklepie, dokonaïem
niewïaĂciwego wyboru. — Urwaï i zamyĂliï siÚ na dïuĝszÈ chwilÚ. —
A kiedy potem zobaczyïem ciÚ na ulicy, odchodzÈcÈ od kolejki ustawionej przed przytuïkiem, potraktowaïem to jako drugÈ szansÚ na
zrobienie czegoĂ dobrego. Juĝ raz kiedyĂ dokonaïem zïego wyboru,
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Eden, i nigdy nie dostaïem drugiej szansy, by naprawiÊ swój bïÈd.
Czy to ciÚ przekonuje?
— Chyba tak — odparïam cicho.
KiwnÈï gïowÈ. — To dobrze, ĝe mamy to wyjaĂnione. Ty masz teraz gdzie mieszkaÊ, a ja mam nowego nauczyciela fortepianu. A skoro
juĝ o instrumencie mowa, muszÚ go nastroiÊ. Nie grano na nim od
lat. — Zanim wstaï, w jego oczach na chwilÚ zalĂniï smutek. — DziĂ
moĝesz siÚ odprÚĝyÊ. Jutro poznasz SophiÚ. GdybyĂ czegoĂ potrzebowaïa, Marissa jest tutaj przez caïy dzieñ.
KiwnÚïam gïowÈ, gdy obok mnie przechodziï. — DziÚkujÚ — powiedziaïam miÚkko i odetchnÚïam z niewysïowionÈ wdziÚcznoĂciÈ
i ulgÈ. Jego kroki zwolniïy, gdy przechodziï obok mojego krzesïa, ale
nie rzekï juĝ ani sïowa, a kilka minut póěniej usïyszaïam, jak na dole
w holu zamykajÈ siÚ drzwi.
Poranek spÚdziïam w moim nowym pokoju, czytajÈc znalezione na
nocnym stoliku ksiÈĝki, bo dawaïy chwilÚ zapomnienia — a gdy nie
potrafiïam juĝ powstrzymaÊ ïez, zwijaïam siÚ w kïÚbek i pïakaïam.
JakoĂ w porze lunchu usïyszaïam, ĝe Felix wróciï do domu. Wkrótce
potem zabrzmiaï dzwonek do drzwi wejĂciowych i przez kolejnÈ godzinÚ dobiegaïy mnie děwiÚki strojonego fortepianu.
Gdy rozlegïo siÚ pukanie do drzwi, otworzyïam je i zobaczyïam
uĂmiechajÈcÈ siÚ juĝ od progu MarissÚ.
— Lunch jest juĝ prawie gotowy, kochanie, a fortepian zostaï nastrojony, jeĂlibyĂ chciaïa go wypróbowaÊ.
— DziÚkujÚ, Marisso. Ale nie musisz mi przygotowywaÊ jedzenia.
Sama mogÚ zakrzÈtnÈÊ siÚ w kuchni.
Marissa machnÚïa rÚkÈ, odchodzÈc. — ¿aden kïopot.
KiwnÚïam gïowÈ, ale zawoïaïam za niÈ: — Marisso?
Odwróciïa siÚ. — Tak, kochanie?
OdkaszlnÚïam. — Czy Felix… czy on… pozwala ci wychodziÊ na
zewnÈtrz?
Marissa przekrzywiïa gïowÚ i uniosïa brwi ze zdziwienia. — WychodziÊ? W sensie wychodzenia z domu?
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Poczuïam, jak siÚ rumieniÚ. — Tak. Mam na myĂli, czy… kiedy
chcesz. Pozwala na to?
— Tak, oczywiĂcie. MogÚ robiÊ, co mi siÚ podoba, tak jak ty. —
Spojrzaïa na mnie z troskÈ.
— To dobrze — odparïam cicho.
Marissa patrzyïa na mnie jeszcze przez chwilÚ, aĝ wreszcie pokiwaïa gïowÈ i poszïa.
Przeszïam przez hol do salonu, gdzie wczeĂniej widziaïam wielki
fortepian. Usiadïam na ïaweczce przed instrumentem, odetchnÚïam
gïÚboko i poïoĝyïam palce na klawiszach. A kiedy zaczÚïam graÊ,
zdaïo mi siÚ, ĝe przeniosïam siÚ z powrotem do gïównej siedziby
i dajÚ koncert przed radÈ, na pokaz. PrzymknÚïam powieki, wyciskajÈc z kÈcików oczu ïzy, które wolniutko spïynÚïy w dóï po policzkach.
Usïyszaïam czyjeĂ gïosy i otworzyïam oczy, wsïuchujÈc siÚ w sïowa wypowiadane w innym pokoju. Pomimo děwiÚków fortepianu
sïyszaïam je wyraěnie — akustyka sklepienia sprawiaïa, ĝe rozmowa
zdawaïa siÚ trafiaÊ wprost do moich uszu.
— Jest niezïa — dosïyszaïam gïos Feliksa.
— Jest lepsza niĝ niezïa, Feliksie. SkÈd ona siÚ wziÚïa? — spytaï
inny mÚĝczyzna; jak siÚ domyĂliïam, ten, który nastroiï fortepian.
— Nie wiem. Nie powiedziaïa mi. Ale wydaje siÚ bardzo smutna.
UpïynÚïa dïuĝsza chwila, zanim znów odezwaï siÚ ten drugi. —
Znaïem jeszcze tylko jednÈ pianistkÚ, która tak umiaïa przekazaÊ w muzyce to uczucie.
— Smutek? — spytaï Felix.
— WiÚcej niĝ smutek. Zïamane serce — odparï ïagodnie stroiciel.
Potem nie mówiono juĝ nic, a muzyka rozbrzmiewaïa wokóï
mnie, wylewaïa siÚ z moich palców, z mojego serca, z przepeïnionej
tÚsknotÈ duszy, ze wszystkich zdruzgotanych zakÈtków. A w kaĝdej
nucie daïo siÚ sïyszeÊ to samo odbijajÈce siÚ echem imiÚ… Calder,
Calder, Calder.
***
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Calder
Ulica dziesiÚÊ piÚter pode mnÈ zafalowaïa, kuszÈc obietnicÈ twardego lÈdowania na betonie i bïogosïawionego niebytu, który wzywaï
mnie tak sïodko. Nie chciaïem siÚ temu opieraÊ. Miaïem nadziejÚ,
ĝe zanim odejdÚ w nicoĂÊ, zarejestrujÚ choÊ kilka sekund niewyobraĝalnego bólu. Zasïuĝyïem na to. Nie chciaïem Ămierci, która nie
wymagaïaby cierpienia. Czy ona cierpiaïa? Czy wzywaïa moje imiÚ
w ciemnoĂci, gdy woda zalewaïa jÈ, a potem wypeïniïa jej pïuca
palÈcym, duszÈcym przeraĝeniem? Z mojego gardïa wyrwaï siÚ skowyt niczym gïoĂny, umÚczony oddech i wziÈïem kolejny haust z do
poïowy opróĝnionej butelki, którÈ trzymaïem w rÚce. SpïynÈï po
przeïyku wolnym, palÈcym pïomieniem. Pïomieniem.
— Calder — usïyszaïem za sobÈ gïos Xandra, niski i przesycony
lÚkiem. — Brachu, daj mi rÚkÚ.
Gwaïtownie obróciïem gïowÚ najpierw w jednÈ, a potem w drugÈ
stronÚ i zachwiaïem siÚ na balustradzie, na której siedziaïem. Wystarczyïoby siÚ odrobinÚ pochyliÊ; ba, wystarczyïoby pomyĂleÊ o pochyleniu siÚ, a runÈïbym w dóï, wprost w objÚcia Ămierci. Do niej.
— Nie, Xandrze — odparïem, trochÚ sepleniÈc. Byïem pijany, ale
nie na tyle pijany, by nie myĂleÊ wystarczajÈco trzeěwo. A przynajmniej tak mi siÚ zdawaïo.
— Co robisz, Calder? — spytaï Xander, siadajÈc na porÚczy kawaïek ode mnie. ZerknÈïem na niego i zmruĝyïem oczy. Jego gïos
byï ïagodny, ale wzrok zdradzaï czyste przeraĝenie.
— Nie chcÚ ci tego robiÊ, bracie. Ale to wszystko za bardzo boli.
To byïa moja wina. Nie zasïuĝyïem, ĝeby ĝyÊ — odparïem.
— To dlaczego ĝyjesz? — spytaï Xander gïosem miÚkkim i spokojnym jak koïysanka. Mama Ăpiewaïa mi koïysanki, gdy byïem maïym
dzieckiem i nie mogïem zasnÈÊ. OczywiĂcie mama staïa teĝ przy
mnie, gdy mój ojciec próbowaï mnie podpaliÊ. Ale teraz o tym nie
myĂlaïem. Nie mogïem. Opadïy mi ramiona, a powiew wiatru sprawiï,
ĝe poczuïem wilgoÊ na twarzy.
15

Kup książkę

Poleć książkę

Eden. Nowy poczÆtek
— Wiesz, co uwaĝam? — ciÈgnÈï. — ¿e jesteĂ ĝywy, bo masz byÊ
ĝywy. Z jakiegoĂ powodu masz tutaj byÊ. JesteĂ jedynym czïowiekiem, który tamtego dnia wyszedï caïo z Akadii. Jedynym. A jeĂli
o mnie chodzi, wÈtpiÚ, by nie byïo w tym jakiegoĂ ukrytego celu. Nie
chcÚ wierzyÊ, ĝe bez powodu dostrzegïem poĂród tej makabrycznej
apokalipsy twojÈ wyciÈgniÚtÈ w górÚ rÚkÚ, bym mógï ciÚ stamtÈd wyciÈgnÈÊ. I chcÚ pomóc ci odkryÊ, co jest tym powodem, Calder. Zïap
mnie za rÚkÚ jeszcze raz. Zïap mnie za rÚkÚ i pozwól sobie pomóc.
Patrzyïem na niego, a gniew zaczÈï jeszcze mocniej buzowaÊ mi
w ĝyïach. WziÈïem kolejny ognisty ïyk alkoholu.
— Byï dzieñ, ĝe niosïeĂ mnie przez trzydzieĂci kilometrów na wïasnych plecach — rzekï, a gïos zaïamaï mu siÚ na ostatnich sïowach.
— TrzydzieĂci kilometrów. A jeĂlibyĂ tego nie zrobiï, tego tragicznego dnia byïbym w Akadii. I teraz prawdopodobnie juĝ bym nie ĝyï.
Czy opuĂciïbyĂ mnie tamtego dnia? Czy opuĂciïeĂ mnie tamtego
dnia?
Zmarszczyïem brwi. — Nie — odparïem. — Nigdy.
— WiÚc weě mnie za rÚkÚ. Pozwól mi ciÚ ponieĂÊ. Teraz moja kolej. Nie odmawiaj mi tego. Cokolwiek jest moje…
— Wiem — wykrztusiïem. Schyliïem gïowÚ, by daÊ upust mojemu rozgoryczeniu, a ramiona dygotaïy mi poĂród cichych spazmów
wstrzÈsajÈcych moim ciaïem. Kiedy trochÚ siÚ uspokoiïem, szeptem
rzuciïem ĝaïosne: — Kurwa. — Otarïem rÚkawem twarz i odrzuciïem butelkÚ na bok. Powinienem upiÊ siÚ bardziej, ale to cholerstwo
jakoĂ mi nie wchodziïo. — ¿ycie wydaje mi siÚ tak piekielnie dïugie
— powiedziaïem po chwili.
— To dlatego, ĝe cierpisz i masz wraĝenie, ĝe nigdy siÚ to nie zmieni.
— Bo siÚ nie zmienia. Nigdy nie bÚdzie lepiej.
— BÚdzie. Musisz próbowaÊ. Musisz próbowaÊ, Calder.
— Próbowaïem! Próbowaïem przez cztery miesiÈce.
— To potrwa dïuĝej niĝ cztery miesiÈce. Tak juĝ po prostu jest.
WestchnÈïem gïÚboko i zaczÈïem wpatrywaÊ siÚ w niebo. Peïne byïo gniewnych, ciemnych, przetaczajÈcych siÚ coraz bliĝej burzo16
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wych chmur. Wkrótce caïe niebo pÚknie, tak jak ja, i spïynie deszczem.
Przez kilka dïugich minut siedzieliĂmy w ciszy, a Ăwiat w mojej
gïowie wirowaï. — SÈ jakieĂ wieĂci o identyfikacji pozostaïych ciaï?
— Nie — odparï Xander. — Wiesz przecieĝ, ĝe gdyby byïy, tobym
ci powiedziaï. — To Xander oglÈdaï wiadomoĂci i sïuchaï relacji poĂwiÚconych Akadii. Ja nie potrafiïem siÚ zmusiÊ.
KiwnÈïem gïowÈ.
— WciÈĝ nie wspominali, czy ktokolwiek siÚ stamtÈd wydostaï?
— Ostatnie sïowa wypowiedziaïem schrypniÚtym gïosem.
Xander pokrÚciï gïowÈ, patrzÈc na mnie ze wspóïczuciem.
— ¥lady, które widziaïeĂ na piasku…
— Nie, brachu. To mogïy byÊ Ălady… po prostu nie wiem. ProszÚ, Calder. Zïap mnie za rÚkÚ.
Odwróciïem siÚ, by znów wpatrywaÊ siÚ w niebo.
Xander obserwowaï mnie dïuĝszÈ chwilÚ, a potem zerknÈï na potïuczonÈ butelkÚ whisky, którÈ cisnÈïem obok. — JeĂli chcesz iĂÊ naprzód, nie moĝesz wszystkiego zagïuszaÊ.
Z wolna wyprostowaïem plecy. — Nie pijÚ po to, by zagïuszaÊ —
odparïem, napotykajÈc jego wzrok. Wiedziaïem, ĝe moje oczy sÈ
opuchniÚte i przekrwione. — PijÚ, bo dziÚki temu czujÚ wszystko
jeszcze mocniej. PijÚ, ĝeby cierpieÊ.
Xander wpatrywaï siÚ we mnie. — O bogowie — mruknÈï, krÚcÈc
gïowÈ. — Tym bardziej powinieneĂ przestaÊ. Nie zasïuĝyïeĂ na to.
— Przeciwnie — wykrztusiïem. — Zasïuĝyïem.
— To nie byïa twoja wina, Calder. Nic z tego, co siÚ wydarzyïo,
nie staïo siÚ przez ciebie.
Stanowczo pokrÚciïem gïowÈ, niezdolny do ujÚcia w sïowa uczuÊ,
jakie zalÚgïy mi siÚ w sercu. To byïa moja wina. Nie byïo tutaj Eden,
bo nie potrafiïem jej uratowaÊ. Zawiodïem jÈ. I tÚskniïem za niÈ tak
rozpaczliwie, ĝe w niektóre dni nie byïem w stanie nawet ruszyÊ siÚ
z miejsca. Przygniataï mnie ĝal nie do zniesienia, a jedynÈ ucieczkÈ,
jaka przychodziïa mi do gïowy, byïa ĂmierÊ. Ale co, jeĂli…
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— Co, jeĂli odebranie sobie ĝycia sprawi, ĝe trafiÚ gdzie indziej
niĝ ona? — spytaïem gïosem niewiele donoĂniejszym od wiatru.
Xander milczaï przez chwilÚ. — Nie wiem, czy tak to dziaïa.
Chciaïbym ci powiedzieÊ, ĝe masz racjÚ, bo wtedy zszedïbyĂ z tej porÚczy, ale wiesz przecieĝ, ĝe nigdy bym ciÚ nie okïamaï. Tak naprawdÚ po prostu nie wiem. — Zwiesiï gïowÚ, ale nie spuszczaï ze mnie
wzroku. Odwróciïem siÚ i znów zadarïem gïowÚ ku niebu.
— Calder, nie zamierzam twierdziÊ, ĝe wiem, co czujesz, ale ja
takĝe tÚskniÚ za luděmi. A Eden byïa teĝ mojÈ przyjacióïkÈ.
Gwaïtownie wypuĂciïem powietrze z pïuc i kiwnÈïem gïowÈ. Xander straciï rodziców, siostrÚ, szwagra, przyjacióï… — Wiem.
— Daj sobie pomóc. I proszÚ, nie zostawiaj mnie zupeïnie samego.
Nie mówiÚ tego po to, by pogïÚbiaÊ twoje poczucie winy, ale dlatego,
ĝe to najszczersza prawda. Cholernie by mi ciÚ brakowaïo i zostaïbym
sam. Nie rób mi tego.
Popatrzyïem na niego, na twarz, która towarzyszyïa mi przez caïe
ĝycie, odkÈd pamiÚtam. WestchnÈïem gïÚboko i niespokojnie, a potem wyciÈgnÈïem do niego rÚkÚ. PrzysunÈï siÚ do mnie powoli, ale
schwyciï mojÈ dïoñ tak mocno, ĝe jeĂlibym siÚ rzuciï, on bez wÈtpienia poleciaïby za mnÈ. Wiedziaïem, ĝe nie zamierza mnie puszczaÊ.
Poczuïem, jak ïzy znów napïywajÈ mi do oczu, i spuĂciïem wzrok. Po
dobrej minucie zdecydowaïem siÚ odwróciÊ, wyswobodziïem siÚ
z uchwytu Xandra, przerzuciïem nogi na drugÈ stronÚ barierki i oparïem stopy na dachu przed sobÈ. Twarz zrosiïy mi pierwsze krople
deszczu, delikatne jak pieszczota.
ObjÈïem kolana ramionami i bezwïadnie oparïem na nich gïowÚ.
Pïakaïem. Xander podszedï i bez sïowa mocno chwyciï mnie za ramiona. Deszcz nasilaï siÚ, moczyï plecy mojej koszulki, spïywaï po
szyi i mieszaï siÚ ze ïzami. Po jakimĂ czasie ïzy przestaïy pïynÈÊ,
a deszcz staï siÚ zaledwie lekkÈ mgieïkÈ unoszÈcÈ siÚ w powietrzu.
Wyprostowaïem siÚ. NiewidzÈcym wzrokiem zaczÈïem wpatrywaÊ siÚ
w drzwi prowadzÈce do klatki schodowej, z której wchodziïo siÚ do
naszej ciasnej klitki, aĝ wreszcie moim ciaïem wstrzÈsnÈï niespokoj18
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ny oddech. Byïem taki zmÚczony. Alkohol przemieszany z wewnÚtrznym bólem sprawiï, ĝe zachciaïo mi siÚ spaÊ. Moĝe choÊ dziĂ uda mi
siÚ uniknÈÊ przeĂladujÈcych mnie koszmarów.
— Wiesz, co zamierzam zrobiÊ jutro? — spytaï Xander.
PokrÚciïem gïowÈ. — Z tobÈ nigdy nic nie wiadomo — odparïem,
ocierajÈc dïoniÈ wilgotnÈ twarz.
Xander rozeĂmiaï siÚ. — Zuch, no nareszcie! — odparï z braterskÈ miïoĂciÈ w gïosie. — Zamierzam zajrzeÊ do sklepu z materiaïami
dla plastyków, obok którego przechodzÚ codziennie, i kupiÊ ci jakieĂ
przybory. Moĝe malowanie ci pomoĝe. Co o tym sÈdzisz?
Przeczesaïem palcami mokre wïosy. — Nie wiem, czy bÚdÚ potrafiï — odparïem szczerze. — To moĝe budziÊ wspomnienia… —
zamilkïem. — Z drugiej strony wszystko budzi.
— PrzyniosÚ przybory, a ty wtedy zdecydujesz, dobrze? — rzekï,
znów mocno ĂciskajÈc moje ramiona.
— Tak naprawdÚ nie staÊ nas na przybory malarskie — stwierdziïem.
— Aleĝ staÊ. I tak zamierzaïem schudnÈÊ parÚ kilo.
Wydaïem z siebie odgïos, który zabrzmiaï jak marna imitacja chichotu, i pokrÚciïem gïowÈ.
— Wïaě do Ărodka — poradziï Xander. — Mamy dwie puszki tej
fasoli, którÈ tak lubisz.
— O Boĝe! — rzekïem, krzywiÈc siÚ, ale gdy on wstaï, poszedïem w jego Ălady, a potem podÈĝyïem za nim do Ărodka, oddalajÈc siÚ od krawÚdzi dachu, od Eden, ale w ĝadnym razie nie od cierpienia, które
trawiïo mi duszÚ i miaïo jÈ trawiÊ juĝ zawsze.
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