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Kaĝdego dnia walczÚ o siebie od nowa. SpoglÈdam w lustro nad komodÈ
w swojej sypialni i widzÈc w nim odbicie ïóĝeczka Tommy’ego, zawsze siÚ
uspokajam.
Mój synek znowu Ăpi sïodko i nawet nie wie, ĝe dziĂ pierwszy raz
zostanie sam z babciÈ. Dostaïam pracÚ i mama w koñcu przestanie
suszyÊ mi gïowÚ o to, bym zaczÚïa normalnie funkcjonowaÊ. Ona nie
wie… Nie wie, co siÚ wydarzyïo. Wedïug niej nie znam ojca swojego
dziecka i niech tak pozostanie. Dla niej juĝ zawsze bÚdÚ dziewczynÈ
z nagich zdjÚÊ, która nie przejÚïa siÚ losem wïasnego ojca. CórkÈ, która
puĂciïa siÚ z jakimĂ facetem i zaszïa z nim w ciÈĝÚ. Mama jest jednak
na tyle delikatna, ĝe niczego mi nie wypomina. Kocha Tommy’ego
i wiem, ĝe mnie takĝe. WidzÚ jednak te spojrzenia, niemal sïyszÚ
wszystkie te niewypowiedziane na gïos pytania, jakie chciaïaby mi zadaÊ.
KiedyĂ moĝe jej odpowiem, ale nie dziĂ, nie teraz.
— Mamo, poradzisz sobie? — pytam, schodzÈc do salonu. Mama
wïaĂnie wróciïa z kliniki, gdzie leĝy ojciec, i robi sobie Ăniadanie. WidzÚ,
ĝe juĝ zdÈĝyïa przygotowaÊ dla mnie lunch. Pierwszego dnia w nowej
pracy na pewno nie bÚdÚ miaïa do tego gïowy, ale uĂmiecham siÚ na
myĂl, ĝe jest taka… Taka delikatna i ma wyczucie. Nie skreĂliïa mnie,
mimo ĝe oceniïa negatywnie, jak wiÚkszoĂÊ naszej rodziny.
— Cassandro, kochanie, a czy ja siÚ nigdy dzieckiem nie zajmowaïam? — Mama uĂmiecha siÚ znad kubka kawy. Jak zawsze czarnej bez
mleka i cukru. Wzdycham, bo nie chcÚ zostawiaÊ Tommy’ego na kilka
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godzin. Nie umiem sobie wytïumaczyÊ, ĝe teraz muszÚ wyjĂÊ i zobaczÚ
go dopiero po poïudniu.
— Oj wiem, mamo. Nie rób mi niczego wiÚcej do jedzenia! —
PodchodzÚ i wyjmujÚ z jej rÚki chleb, bo juĝ siÚ zabieraïa za robienie
kolejnej kanapki.
— Wychodzisz bez Ăniadania? — gani mnie. Ten sam ton co
w podstawówce. Mama nigdy nie pozwalaïa mi wyjĂÊ z domu gïodnej.
— Mamo… — PatrzÚ na niÈ bïagalnie. Jej bïÚkitne oczy sÈ peïne
troski i ĝyczliwoĂci.
— Spotykasz siÚ dziĂ z Filipem? — pyta miÚkko.
Doskonale wiem, co ma na myĂli. Nie ma moĝliwoĂci, bym siÚ jej
przyznaïa, ĝe ïÈczy nas coĂ wiÚcej niĝ przyjaěñ.
— Dlaczego pytasz? — Spuszczam wzrok, by nie spotkaÊ jej podejrzliwego spojrzenia.
— Ten Filip jest po rozwodzie, tak? — Ignoruje moje pytanie i pierwszy raz zaczyna zagadywaÊ o Filipa. Wiedziaïam, ĝe przyjeĝdĝanie z nim
wczoraj pod dom nie byïo dobrym pomysïem.
— W trakcie rozwodu — bÈkam pod nosem.
Sama siÚ zastanawiam, jakim cudem znowu wpadïam w jego sidïa?
Dlaczego mam skïonnoĂÊ do spotykania siÚ z takimi facetami? Przecieĝ
Filip to mÚĝczyzna zupeïnie nie dla mnie. Nawet jeĂli chciaïabym siÚ
z kimĂ zwiÈzaÊ, to na pewno nie z takim typem. Filip jest nieodpowiedzialny, bezczelny i myĂli tylko o tym, by znowu zaciÈgnÈÊ mnie do
ïóĝka. Dziwne, ĝe nie odstraszyï go fakt, ĝe mam syna. Moĝe wïaĂnie
to mnie znowu do niego przekonaïo? Czy ja naprawdÚ jestem taka
naiwna?
— Lubi Tommy’ego? — Mama zdumiewa mnie kolejnym pytaniem.
Co jÈ dziĂ naszïo? W dodatku tak dziwnie siÚ uĂmiecha. To, ĝe
próbowaï mnie wczoraj pocaïowaÊ, teĝ widziaïa? PodglÈdaïa z okna
w kuchni, jak staliĂmy na podjeědzie? O Boĝe… NaprawdÚ czujÚ siÚ
jak w podstawówce.
— Nie wiem. Widziaï go raptem kilka razy…
— A mnie siÚ wydaje, ĝe on was bardzo lubi. Znacie siÚ jeszcze ze
studiów, prawda?
Wywracam oczami, tak ĝeby nie widziaïa, i znowu wzdycham.
— Tak, mieliĂmy razem staĝ.
6

Kup książkę

Poleć książkę

Przebudzenie Morfeusza
— A on…
— Mamo, proszÚ… — PatrzÚ bïagalnie, by nie wypytywaïa dalej.
Tego siÚ chyba najbardziej obawiam. JeĂli ona zacznie pytaÊ, ja zacznÚ
mówiÊ i ten koszmar, mimo ĝe wciÈĝ trwa jedynie w mojej gïowie,
wróci.
— Po prostu jestem ciekawa, córeczko. Tak maïo o tobie wiem.
SïyszÚ wyrzut w jej gïosie. „Tak maïo o tobie wiem” znaczy: „Nie
wiem, kto jest ojcem mojego wnuka”.
— Mamo… — powtarzam, juĝ zirytowana.
— Dwie kanapki? — zmienia temat, widzÈc, ĝe mnie zdenerwowaïa.
KrÚcÚ gïowÈ, a ona chwyta jeszcze jabïko i banana, by wepchnÈÊ je do
pudeïka, które dla mnie przygotowaïa. — Masz saïatkÚ i owoce — mówi
cicho.
— DziÚkujÚ. — Odbieram od niej swoje Ăniadanie i lunch, po czym
patrzÚ na zegarek w kuchni. Za chwilÚ powinnam wyjĂÊ, a jeszcze muszÚ siÚ przebraÊ. — W razie czego zadzwonisz?
— ZadzwoniÚ, Cassandro. — UĂmiecha siÚ i patrzy na mnie ciepïo.
Tak naprawdÚ ja teĝ jej nie znam. Zawsze byïa zdominowana
przez ojca i miaïam wraĝenie, ĝe jest nieszczÚĂliwa. MyĂlaïam, ĝe to
taka poza… A jednak nie. Ona tÚskni za tatÈ, odwiedza go codziennie
i modli siÚ, by do nas wróciï. Ale on nie wróci. Jest warzywem, którego
ĝycie podtrzymujÈ jedynie szpitalne maszyny. CiÚĝko mi patrzeÊ na
jej zïudne nadzieje. Nie dociera do niej, ĝe ojca juĝ z nami nie ma. ¿e
to tylko ciaïo bez duszy. WciÈĝ go kocha, ale miïoĂÊ nie ma takiej mocy,
by przywróciÊ komuĂ duszÚ, którÈ zabraï Bóg.
Zerkam do sypialni, by spojrzeÊ na Tommy’ego. WïaĂnie siÚ obudziï
i stoi w ïóĝeczku, cudownie zaspany i z odgniecionym policzkiem. Ma
rozczochrane wïoski w kolorze anielskiego blondu i pociera rÈczkÈ swoje
malutkie bïÚkitne oczka. Jest idealny.
— Mama! — krzyczy na mój widok.
UĂmiecham siÚ i wchodzÚ do Ărodka, by wziÈÊ go w ramiona. Tak
cudownie pachnie. Wtula siÚ we mnie i jeszcze na chwilÚ zasypia.
Cholera! Nie mogÚ siÚ spóěniÊ pierwszego dnia pracy, ale nie mam serca
go budziÊ. PrzeciÈgam tÚ chwilÚ, najbardziej jak mogÚ, a potem w poĂpiechu siÚ przebieram i wychodzÚ na autobus.
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— Szalik zaïóĝ! — krzyczy za mnÈ mama, ale nie mam czasu na
takie pierdoïy. ¿aïujÚ tego juĝ po chwili, bo dziĂ jest wyjÈtkowo zimny
paědziernikowy poranek. Nieprzyjemny wiatr sprawia, ĝe moje ciaïo
przeszywa dreszcz, ale nie mam czasu wróciÊ do domu. Zapinam czarny
pïaszczyk pod samÈ szyjÚ i kulÈc siÚ, biegnÚ na przystanek.
Miïy kierowca czeka, aĝ wsiÈdÚ. Kiwam mu w podziÚce i zajmujÚ
miejsce przy oknie. Toronto o tej porze budzi siÚ do ĝycia. Na szczÚĂcie
do mojego nowego biura jest niecaïe póï godziny drogi jednÈ liniÈ autobusowÈ. Juĝ na nastÚpnym przystanku caïy pojazd wypeïnia siÚ luděmi.
Gïównie mïodzieĝÈ i studentami oraz takimi jak ja… pracoholikami.
Mimo ĝe przez ostatnie dwa lata nie pracowaïam, czÚsto myĂlaïam
o sprawach zawodowych. Dzwoniïam do Valery i wypytywaïam jÈ, co
siÚ dzieje w firmie. Ona jednak za kaĝdym razem skÈpiïa mi informacji,
a ja nie chciaïam jej ciÈgnÈÊ za jÚzyk. Razem z Anthonym majÈ odwiedziÊ mnie niebawem. ZarÚczyli siÚ i z tego, co wiem, planujÈ Ălub na
wiosnÚ przyszïego roku. Kto by pomyĂlaï? UĂmiecham siÚ na myĂl
o nich. SÈ ĂwietnÈ parÈ. Niby kompletnie do siebie nie pasujÈ, a jednak.
KochajÈ siÚ na zabój, pieprzÈ siÚ jak króliki i pewnie tak bÚdzie do koñca
ich ĝycia.
Biuro projektowe, w którym wïaĂnie zaczynam pracÚ, mieĂci siÚ
w duĝym nowoczesnym budynku, gdzie mnóstwo innych firm ma
swoje siedziby. NaprawdÚ cieszÚ siÚ z tej pracy i jestem wdziÚczna Filipowi, ĝe mnie poleciï. WiszÚ mu za to kolacjÚ… Obiecaïam, ĝe zjemy jÈ
dziĂ wieczorem. JakÈ wymówkÚ mam wymyĂliÊ dla mamy? MuszÚ jÈ
poprosiÊ, by zajÚïa siÚ Tommym, i mam z tego powodu wyrzuty sumienia. Nie mogÚ jednak zabraÊ maïego do restauracji, bo nie da nam
porozmawiaÊ.
— Dzieñ dobry, nazywam siÚ Cassandra Givens. — PodchodzÚ do
recepcji, by wypisano mi przepustkÚ.
Mïoda rudowïosa dziewczyna prosi mnie o jakiĂ dokument i dzwoni
gdzieĂ, by ustaliÊ, czy oczekujÈ kogoĂ takiego jak ja. Po chwili rozmowy
daje mi przepustkÚ i pokazuje, jak mam dojĂÊ do schodów, bo winda
dziĂ akurat siÚ zepsuïa. ¥wietnie! Dobrze, ĝe mam na nogach kozaki
na pïaskim obcasie, bo wyjĂcie na siódme piÚtro nie naleĝy do moich
ulubionych czynnoĂci. KondycjÚ mam zerowÈ, co sprawia, ĝe docieram
na górÚ caïa zdyszana, spocona i zmÚczona, jakbym wïaĂnie przebiegïa
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maraton. PróbujÈc zapanowaÊ nad oddechem, wychodzÚ na korytarz
siedziby firmy. Deco&Art — to moje nowe miejsce pracy.
ChcÚ wyglÈdaÊ dobrze i profesjonalnie, ale gdy nagle sïyszÚ, jak
w torebce dzwoni moja komórka, od razu panikujÚ. To na pewno coĂ
z Tommym! Szukam nerwowo tego pieprzonego telefonu, idÈc na oĂlep
przed siebie, i nagle na kogoĂ wpadam. MÚskie dïonie ïapiÈ mnie
pewnie za ramiona i ratujÈ od upadku. PodnoszÚ wzrok i pierwsze, co
zauwaĝam, to bïÚkitne oczy. Boĝe! Czemu zawsze trafiam na facetów
z takimi oczami? Mój wzrok sunie nieco niĝej, na usta… ïadnie wykrojone usta, na których czai siÚ cieñ uĂmiechu.
— Wszystko w porzÈdku? — Ton gïosu mÚĝczyzny jest niski i spokojny. Jestem przekonana, ĝe wpadïam wïaĂnie na swojego szefa.
— Tak, przepraszam, nie zauwaĝyïam pana…
— Kyle Worthington — przedstawia siÚ i wyciÈga do mnie dïoñ. —
Ty jesteĂ Cassandra, prawda? — dodaje, a na jego twarzy maluje siÚ
zadowolenie. Trudno nie zauwaĝyÊ, ĝe jest przystojny. W mojej gïowie od
razu zapala siÚ czerwona lampka. Przystojny szef równa siÚ… kïopoty!
— Tak, Cassandra Givens — mówiÚ i ujmujÚ jego dïoñ. Jest miÚkka
i zaskakujÈco ciepïa. PrzyglÈdam mu siÚ uwaĝniej. Kyle ma ïadnie zarysowanÈ szczÚkÚ i dodajÈcy jego twarzy wyrazistoĂci dwudniowy zarost.
Ramiona w granatowej marynarce wydajÈ siÚ potÚĝne i mÚskie… RobiÚ
krok w tyï, by zwiÚkszyÊ dystans miÚdzy nami.
— SpóěniïaĂ siÚ piÚÊ minut…
KrzywiÚ siÚ, sïyszÈc pierwszÈ reprymendÚ od mojego nowego szefa.
Spóěnianie siÚ do pracy pierwszego dnia mam chyba we krwi.
— Winda nie dziaïa. Musiaïam siÚ wspinaÊ na to siódme piÚtro,
a moja kondycja nie jest najlepsza… — PróbujÚ nie brzmieÊ, jakbym siÚ
tïumaczyïa, bo tak naprawdÚ to ĝaden argument.
— Mamy tutaj bardzo fajny sportowy pakiet socjalny dla pracowników, Cassandro. — Kyle uĂmiecha siÚ ponownie, a ja czujÚ ulgÚ, ĝe nie
jest zïy. Nie chcÚ siÚ naraĝaÊ szefowi juĝ pierwszego dnia nowej pracy.
— Na pewno skorzystam.
— Kawy? — proponuje, kompletnie mnie zaskakujÈc.
— Nie, dziÚkujÚ.
— W takim razie chodě. — Nagle chwyta mnie za dïoñ i prowadzi
w gïÈb korytarza. Nikogo oprócz nas chyba jeszcze nie ma. — PokaĝÚ ci
twoje biuro i poznasz swoje obowiÈzki. O której wychodzisz na lunch?
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— Mam ze sobÈ jedzenie — odpowiadam, rozglÈdajÈc siÚ po pomieszczeniu. WidzÚ dwa boksy oraz pokój socjalny z kuchenkÈ i ekspresem do
kawy. To niewielkie biuro i bardzo mi to pasuje.
— Ile lat ma twój syn? — pyta Kyle, wprowadzajÈc mnie do mojego
biura.
To malutki pokoik z biurkiem, krzesïem i laptopem. Regaï z segregatorami obok okna, z którego rozciÈga siÚ piÚkny widok na centrum
Toronto. Podoba mi siÚ tutaj! UĂmiecham siÚ szeroko i czujÚ ulgÚ, bo
lubiÚ komfort w miejscu pracy. W Miami… W Miami nie miaïam takich
wygód.
— Niecaïe dwa… — odpowiadam niepewnie. Nie wiem, czy mój szef
widzi jakiĂ problem w tym, ĝe mam syna. Mam nadziejÚ, ĝe nie. To
przecieĝ nie powinno mieÊ dla niego znaczenia.
— Taki fajny maïy mÚĝczyzna, co? — UĂmiecha siÚ tajemniczo,
ale w tym uĂmiechu jest coĂ… CoĂ, co sprawia, ĝe wszystkie zïe myĂli
i wÈtpliwoĂci ulatujÈ z mojej gïowy.
— Tak, Tommy jest Ăwietnym maïym facetem — odpowiadam i równieĝ siÚ uĂmiecham.
— I ma ĂwietnÈ zdolnÈ matkÚ. Filip bardzo ciÚ zachwalaï. — Kyle
wypowiada to w doĂÊ dziwny sposób. Filip mnie zachwalaï? Nie wiem,
dlaczego od razu mam wraĝenie, ĝe zachwalaï mnie nie tylko jako dobrego architekta wnÚtrz.
— Tak? — pytam, mierzÈc wzrokiem Kyle’a.
— Tak. Opowiadaï mi o tobie… — Znowu siÚ krzywiÚ, a Kyle siÚ
Ămieje, widzÈc mojÈ minÚ. — Ale nie martw siÚ, mówiï same dobrze
rzeczy! — dodaje.
— Nie wÈtpiÚ — bÈkam.
Nie wiedziaïam, ĝe to tacy dobrzy koledzy. Tak naprawdÚ nie miaïam
pojÚcia, ĝe Filip zna mojego szefa. Przez to nie czujÚ siÚ juĝ tak pewnie — najwidoczniej dostaïam tÚ pracÚ po prostu po znajomoĂci.
Kyle podchodzi do regaïu z segregatorami i wyjmuje jeden z nich.
Czerwony. Kïadzie go na biurku i pokazuje, bym usiadïa. RobiÚ, o co
prosi, i spoglÈdam na niego.
— To twój pierwszy projekt. Zapoznaj siÚ ze szczegóïami, kosztorysami i wytycznymi klienta. Rzucam ciÚ na gïÚbokÈ wodÚ, Cassandro,
wiÚc mnie nie zawiedě. — Otwiera segregator, wciÈĝ patrzÈc na mnie
z szerokim uĂmiechem.
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SpoglÈdam na pierwszÈ stronÚ i czytam nazwisko klienta: ADAM
MCKEY.
WpatrujÚ siÚ dïugo w te kilka liter. Nie… To niemoĝliwe. To na pewno nie Adam. Nie TEN Adam! To, kurwa, niemoĝliwe.
— To bardzo waĝny klient. Zlecenie jest Ăwieĝe, wiÚc masz pole
do popisu — mówi Kyle, ale ja go nie sïucham. W gïowie mam miliony
myĂli. Adam McKey… Boĝe! NienawidzÚ tego imienia i nazwiska.
— Co to za czïowiek? — pytam niepewnie.
— Podobno pracowaïaĂ dla niego — odpowiada mój szef. Siada na
brzegu biurka i wpatruje siÚ we mnie.
Momentalnie oblewa mnie zimny pot. Nie wiem, czy on zauwaĝa
moje zakïopotanie. I czy moĝna to nazwaÊ zakïopotaniem? To raczej
panika. Panika poïÈczona z obsesyjnym strachem przed tym caïym
gównem, od którego — jak miaïam nadziejÚ — juĝ siÚ uwolniïam.
— Aha — odpowiadam krótko.
Nie mogÚ przyjÈÊ tego zlecenia. Wiem, jak to wyglÈda: pierwszego
dnia pracy juĝ robiÚ problemy, ale… Po prostu nie mogÚ. Nie chcÚ widzieÊ Adama, nie chcÚ, by znowu zniszczyï caïy mój Ăwiat.
ZresztÈ juĝ go niszczy… Gdy chwilÚ wczeĂniej przeczytaïam jego
imiÚ i nazwisko, od razu poczuïam siÚ nikim. Ta palÈca pustka w sercu,
poczucie straty czegoĂ, co nigdy do mnie nie naleĝaïo, upokorzenie i ból.
Ból przeszywajÈcy na wskroĂ. Adam jest niszczycielem mojego ĝycia,
a ja nie mogÚ pozwoliÊ, by wtargnÈï do niego ponownie.
— Kiedy zobaczyïem twoje papiery i przeczytaïem, ĝe pracowaïaĂ
dla McKeyów, Filip nawet nie musiaï mnie namawiaÊ, bym ciÚ zatrudniï.
Opowiesz mi o pracy dla nich? — Kyle patrzy na mnie z ciekawoĂciÈ.
— Nie ma o czym mówiÊ, praca jak praca.
Przeïykam ĂlinÚ. Kurwa! Czy to siÚ dzieje naprawdÚ? Mam wraĝenie,
ĝe Adam zaraz wparuje do biura, a ja na jego widok… NaprawdÚ nie
wiem, co miaïabym zrobiÊ. WyskoczyÊ przez okno? SpoglÈdam w stronÚ
szklanej Ăciany dzielÈcej mnie od Ăwiata zewnÚtrznego i zaczynam siÚ
zastanawiaÊ, ile sekund zajÈïby mi lot z siódmego piÚtra. Jak wielka
mokra plama by ze mnie zostaïa?
— On naprawdÚ jest takim tyranem? — Kyle nie odpuszcza i drÈĝy
temat.
SpoglÈdam na niego i nie wiem dlaczego, ale zaczynam siÚ ĂmiaÊ.
Adam tyranem?
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— Tak…
— Sïyszaïem o nim wiele. Opowiedz mi chociaĝ trochÚ, jak to jest
w tym wielkim Ăwiecie. — ¥mieje siÚ, ale ton gïosu ma bïagalny.
— Adam jest trudny jako czïowiek. Wybuchowy i wymagajÈcy, ale
jako szef jest w porzÈdku — odpowiadam zgodnie z prawdÈ. Co jak co,
ale podziwiam go jako architekta. Ma doĂwiadczenie i zna siÚ na rzeczy.
Nie wiedziaïam, ĝe wróciï… Chociaĝ nie wiem, skÈd wróciï i czy w ogóle
moĝna to nazwaÊ powrotem.
— ByïaĂ z nim na „ty”? — pyta Kyle z niedowierzaniem.
— A co w tym dziwnego? Miaïam siÚ zwracaÊ do szefa per „pan”?
— UnoszÚ brew.
— No nie, ale…
— Ale co?
— To jednak McKey… Legenda… — Jego nerwowy Ămiech sprawia,
ĝe mam ochotÚ wywróciÊ oczami.
— Boĝe, daj spokój. Adam to normalny facet. Stworzyï wokóï siebie
jakÈĂ dziwnÈ aurÚ, w którÈ wszyscy wierzÈ, a tak naprawdÚ nikt go
nie zna!
To zabrzmiaïo zbyt emocjonalnie. Kyle wbija we mnie spojrzenie
peïne ciekawoĂci. PrzenikliwoĂÊ i intensywnoĂÊ jego bïÚkitnych tÚczówek
budzÈ niepokój. Cholera! Opanuj siÚ, Cass.
— Za to ty znasz go chyba lepiej… niĝ wszyscy.
Nagle przysiada siÚ bliĝej, a ja wstajÚ, by zdjÈÊ pïaszcz. Z tego
wszystkiego nawet siÚ nie rozebraïam i teraz momentalnie zrobiïo mi
siÚ gorÈco. W dodatku zapomniaïam o brzÚczÈcym w mojej torebce
telefonie. Mama! WïaĂnie znowu zaczÚïa dzwoniÊ.
— Przepraszam, ale muszÚ odebraÊ! — Nerwowo szukam komórki,
a Kyle kiwa, bym na spokojnie porozmawiaïa. W koñcu znajdujÚ aparat
i szybko wychodzÚ na korytarz. — Mamo, staïo siÚ coĂ? — pytam
przejÚta.
— Nie wziÚïaĂ caïego Ăniadania, Cassandro.
KarcÈcy gïos matki niespodziewanie wyprowadza mnie z równowagi. Dzwoni tylko po to, by mi powiedzieÊ, ĝe nie wziÚïam Ăniadania?
Chryste Panie!
— Mamo, prosiïam, byĂ dzwoniïa jedynie w waĝnych sprawach! —
warczÚ na niÈ.
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— ¥niadanie to najwaĝniejszy posiïek dnia, Cassandro. Prawda,
Tommy?
W tle sïyszÚ Ămiech mojego syna i serce mi miÚknie. Wyobraĝam
sobie, jak cudownie siÚ teraz uĂmiecha.
— Mamo…
— Jutro sama zapakujÚ ci Ăniadanie do torebki. Musisz o siebie dbaÊ.
— Dobrze, ale teraz muszÚ koñczyÊ. Szef mnie obserwuje — odpowiadam.
RozïÈczam siÚ i zerkam na Kyle’a, który wïaĂnie stanÈï w progu
i uwaĝnie mi siÚ przyglÈda. Mierzy wzrokiem moje nogi, a potem jego
wzrok przesuwa siÚ po moim ciele aĝ do oczu. Gdy nasze spojrzenia siÚ
krzyĝujÈ, mówi:
— McKey jest w Toronto i chce siÚ spotkaÊ w piÈtek. Rozumiem,
ĝe podejmujesz siÚ tego wyzwania?
Staram siÚ zachowaÊ spokój, ale w Ărodku wszystko mam zaciĂniÚte
na supeï.
— JeĂli odmówiÚ, to od razu mnie zwolnisz? — pytam wprost.
Kyle unosi brew, wyczuwajÈc mój nerwowy ton.
— Dlaczego chcesz odmówiÊ?
— To osobista sprawa. Nie jestem w stanie pracowaÊ z McKeyem i,
proszÚ, nie pytaj dlaczego. — Spuszczam wzrok.
— Trudno o to nie zapytaÊ, ale niech bÚdzie… Moĝe to faktycznie
nie najlepszy pomysï, skoro kiedyĂ pracowaliĂcie razem — stwierdza
nagle Kyle, a ja czujÚ ulgÚ.
— DziÚkujÚ.
— W takim razie nie mamy dziĂ za wiele do roboty. Ja wïaĂnie koñczÚ maïy projekt, a potem chyba moĝemy siÚ lepiej poznaÊ. — WyciÈga
do mnie dïoñ.
Nie wiem, co zamierza. „Lepiej siÚ poznaÊ”?
— WdroĝÚ siÚ w obowiÈzki. Pokaĝesz mi, na jakich programach
pracujecie?
— To standardowe programy. Jeszcze zdÈĝysz siÚ zapoznaÊ… Filip
mówiï, ĝe macie dziĂ randkÚ.
KrzywiÚ siÚ. Czy ja siÚ przesïyszaïam? Rozmawiam ze swoim szefem
o pracy, zaraz potem o Adamie, a teraz o Filipie. Nie wiem, czy mi siÚ to
podoba.
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— RandkÚ? Raczej nie. To kolacja w ramach podziÚkowania za
zaïatwienie tej pracy — odpowiadam z odpowiedniÈ dawkÈ ironii.
— Wybacz mojÈ wĂcibskoĂÊ, ale… — Kyle podchodzi do mnie.
— Ale?
— Zapewne wiesz, ĝe on siÚ teraz rozwodzi i w ogóle… — Znowu
siÚ krzywiÚ, bo nie wiem, do czego zmierza.
— Tak, wiem, ĝe siÚ rozwodzi. Przejdziesz do rzeczy?
— Filip. No… On nie bardzo nadaje siÚ na partnera dla kobiety
z dzieckiem — stwierdza, zaskakujÈc mnie jeszcze bardziej.
— Nie zamierzam siÚ z nim wiÈzaÊ. Filip to kolega i tyle. Pomaga mi.
— Jego pomoc nigdy nie jest bezinteresowna. TrochÚ go znam…
Kyle uĂmiecha siÚ ĝyczliwie, a ja znowu ïapiÚ siÚ na tym, ĝe chyba
jestem w stanie go polubiÊ. Ma podobne zdanie o Filipie jak ja. Tylko
dlaczego chwilami nabieram siÚ na te czuïe sïówka Filipa? Jestem aĝ
tak zdesperowana, ĝe siÚ z nim spotykam?
— To tylko kolega. NaprawdÚ. — Brzmi, jakbym siÚ tïumaczyïa,
a Kyle uĂmiecha siÚ ponownie.
— Nic przecieĝ nie mówiÚ, Cassandro.
Przechodzimy razem do mojego nowego biura i na szczÚĂcie zajmujemy siÚ tym, czym powinniĂmy. PracÈ.
Przez kolejne dwie godziny zapoznajÚ siÚ z uĝywanymi w firmie
programami, zasadami pracy i obsïugi klientów. Kyle cierpliwie wyjaĂnia
mi firmowe sprawy i robimy sobie przerwÚ dopiero na lunch. On jedzie
na miasto, a ja w spokoju zjadam saïatkÚ od mamy. Jestem zaskoczona,
ĝe nikogo oprócz nas tutaj dziĂ nie ma. ChcÚ zapytaÊ go po powrocie,
ile osób w ogóle pracuje w firmie, ale koïo trzeciej Kyle dzwoni i mówi,
ĝe juĝ dziĂ go nie bÚdzie, wiÚc mam wolne. TrochÚ mnie to dziwi —
chyba muszÚ siÚ po prostu przyzwyczaiÊ do innego trybu pracy.
Mam nadziejÚ, ĝe moja pensja na tym nie ucierpi, bo oszczÚdnoĂci mi
stopniaïy, a ja muszÚ za coĂ utrzymaÊ siebie i Tommy’ego. Nie lubiÚ
prosiÊ matki o pomoc, mimo ĝe nigdy nie odmawia. Mam jednak
dziecko i powinnam byÊ odpowiedzialna.
Odpowiedzialna za Tommy’ego i za samÈ siebie.
***
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