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W kajdankach miñoĈci. Ġyciowi bohaterowie

1.
Grant
— 10-4, funkcjonariusz Malone. — Z gïoĂnika dobiega jej miÚkki
jak aksamit, niezwykle sugestywny gïos.
Odwracam siÚ w stronÚ Nate’a, juĝ gotowy na jego docinki.
UĂmiecha siÚ szeroko i potrzÈsa gïowÈ.
— 10-4, funkcjonariusz Malone — naĂladuje jej gïos. — Czy po
wszystkim mogïabym zrobiÊ ci loda?
— Spierdalaj — odparowujÚ i wzdycham ciÚĝko.
— Rany, gdyby do wszystkich mówiïa w ten sposób, chodzilibyĂmy z permanentnym wzwodem.
— Liv ma wspaniaïy gïos — przyznajÚ póïgÚbkiem. MojÈ uwagÚ
przykuwa jednak wybuch owacji na lewo od nas. To tylko grupka
podchmielonych facetów w szortach plaĝowych z tatuaĝami ĂwiadczÈcymi o przynaleĝnoĂci do jednego z bractw studenckich zwróciïa
uwagÚ na przechodzÈce obok wstawione dziewczyny w strojach
wiÚcej odkrywajÈcych niĝ zakrywajÈcych. Taki stosunek materiaïu
do nagiego ciaïa powinien byÊ zabroniony.
— Wspaniaïy gïos. Tak. Jasne. Na pewno wïaĂnie na gïos zwróciïeĂ uwagÚ. KurczÚ, jakie ona ma ciaïo… PiÚtnaĂcie punktów w skali
od jednego do dziesiÚciu.
— Ja tam daïbym jej nawet peïne dwadzieĂcia. — Wzruszam
ramionami, doskonale pamiÚtajÈc, jak wyglÈdaïa, gdy siedziaïa na
mnie okrakiem. Absolutna doskonaïoĂÊ. — Po prostu jesteĂ zazdrosny, bo nie chcÚ zdradziÊ ci ĝadnych szczegóïów.
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— Doskonale wiem, ĝe mi nic nie powiesz, Malone. Zakïamany
dupek z ciebie i tyle — rzuca, poprawiajÈc sobie skrytÈ pod mundurem kamizelkÚ kuloodpornÈ.
Obaj nieustannie przeczesujemy wzrokiem tïum.
— Obaj doskonale wiemy, ĝe nie jestem zakïamany.
— Dupek — mruczy pod nosem, a ja odpowiadam parskniÚciem Ămiechu. Ta rozmowa powtarza siÚ za kaĝdym razem, gdy Liv
wzywa mnie przez radio.
— Chyba dostaliĂmy bïÚdne informacje. Nie widzÚ tu nikogo
z gangu Donnely’ego.
— Ja teĝ nie. Tylko mnóstwo gorÈcych lasek w skÈpych, bardzo
skÈpych bikini. Ale nie narzekam ani trochÚ.
— ¥wintuch.
— No cóĝ. — Wskazuje na swój mundur i wzrusza ramionami.
— Cwane.
— A co myĂlaïeĂ? To ja jestem tu ten inteligentny. Bo ty siÚ na
to okreĂlenie juĝ nie ïapiesz, odkÈd zostawiïeĂ Liv. I mam do ciebie
w zasadzie tylko jedno pytanie: dlaczego?
— Za wiele kobiet, za maïo czasu. — UnoszÚ brwi i wyszczerzam
zÚby w uĂmiechu. — Po prawej — mówiÚ, wskazujÈc podbródkiem
dwóch mÚĝczyzn, którzy tuĝ pod Hooligan’s Bar zaczynajÈ przepychanki. No cóĝ. Alkohol. Testosteron. Caïy dzieñ ostrego sïoñca.
Kobiety, o których uwagÚ trzeba zabiegaÊ. Z takiego poïÈczenia nigdy
nie wynika nic dobrego.
Odwracamy siÚ w tamtym kierunku i oceniamy sytuacjÚ. Na szczÚĂcie w porÚ reagujÈ znajomi obu mÚĝczyzn, rozdzielajÈc ich, zanim
zacznÈ siÚ biÊ na powaĝnie.
— Uwielbiam czwarty lipca. Dzieñ NiepodlegïoĂci to zawsze tïumy
w barach.
— Przynajmniej mamy co robiÊ, no nie? A zresztÈ — dodajÚ, spoglÈdajÈc na zegarek — jeszcze tylko trzy godziny sïuĝby i bÚdziesz
mógï do nich doïÈczyÊ.
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— Nie, dziÚki. WolÚ podziwiaÊ pokaz sztucznych ogni z piwem
w dïoni w moim ogródku. Owszem, miïo popatrzyÊ na kobiety, ale
te tïumy jakoĂ mi nie leĝÈ. Za duĝo chaosu. Mamy go aĝ nadto.
Rzucamy szybkie spojrzenie w lewo, gdzie jakaĂ kobieta zaczyna
krzyczeÊ, ale děwiÚk szybko przechodzi w Ămiech.
— A ty? Idziesz do taty?
— Tak. Gray i Grady teĝ tam bÚdÈ. JeĂli chcesz, moĝesz do nas
doïÈczyÊ.
— Pomóĝ mi, proszÚ — dociera do mnie kobiecy gïos. Sïowa
natychmiast przykuwajÈ mojÈ uwagÚ. Wydaje mi siÚ, ĝe zaraz potem
przytïumia je Ămiech, ale w tym zgieïku nie mam pewnoĂci.
Moĝe ktoĂ naprawdÚ potrzebuje naszej pomocy? Z tÈ myĂlÈ
Nate i ja podchodzimy do grupki chichoczÈcych kobiet.
— Czy moĝemy paniom w czymĂ pomóc? — pytam i zdejmujÚ
okulary przeciwsïoneczne.
— Moja przyjacióïka potrzebuje pomocy, panie Seksowny Funkcjonariuszu — rzuca najwyĝsza dziewczyna, brunetka z wyzywajÈcym uĂmiechem i nogami do samej ziemi. — Ma sïaboĂÊ do mÚĝczyzn w mundurach.
Nate parska Ămiechem, a ze mnie opada napiÚcie. A wiÚc jednak nikt tu nie potrzebuje pomocy. Dziewczyny chcÈ siÚ tylko zabawiÊ. StajÚ przed nimi w lekkim rozkroku, z kciukami zaïoĝonymi
za sïuĝbowy pas. UdajÚ, ĝe nie sïyszaïem tej gïupiej uwagi.
— A wiÚc wszystko w porzÈdku?
— To zaleĝy — mówi kobieta, która jako jedyna jest do mnie
jeszcze odwrócona plecami. — JeĂli zrobi mi pan usta-usta i reanimuje mnie… — przerywa, gdy tylko nasze spojrzenia siÚ spotykajÈ.
O jasna cholera. To niemoĝliwe. To nie moĝe byÊ…
A moĝe jednak?
— Emmy?
Jej oczy rozszerzajÈ siÚ, a usta rozchylajÈ. I przez uïamek sekundy
widzÚ przed sobÈ dziewczynkÚ z moich wspomnieñ. TÚ z wïosami
w kolorze weneckiego blondu i szmaragdowymi oczami. TÚ, z którÈ
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skïadaliĂmy sobie przysiÚgi. TÚ, z którÈ robiïem babki z piasku i która
zgadzaïa siÚ ze mnÈ, ĝe Batman jest znacznie silniejszy od Iron
Mana.
MojÈ najlepszÈ przyjacióïkÚ, która stwierdziïa, ĝe nie chce mnie
nigdy wiÚcej widzieÊ.
Fala emocji przelewa siÚ przeze mnie, a ja w tym czasie obserwujÚ, jak jej twarz znów staje siÚ obca. Mój widok wyraěnie wytrÈca jÈ
z równowagi. PotrzÈsa gïowÈ i gwaïtownie cofa siÚ o krok, wpadajÈc
na stojÈcÈ za niÈ koleĝankÚ.
— Nie. To nie ja. To ktoĂ inny — zaprzecza.
— Emerson? — W gïosie brunetki pobrzmiewa zdziwienie.
To imiÚ — jej imiÚ — po tak dïugim czasie jest dla mnie jak
cios prosto w ĝoïÈdek.
— Wszystko w porzÈdku. — Wzruszeniem ramion zrzuca dïoñ
drugiej koleĝanki.
Gdy tylko Emmy odwróciïa siÚ i zobaczyïa mnie — Granta Malone’a, chïopaka, którego nienawidziïa — atmosfera zabawy i flirtu
zniknÚïa jak za sprawÈ czarodziejskiej róĝdĝki. ZastÈpiïa jÈ panika.
— Emmy…
— Na imiÚ mam Emerson — rzuca, po czym spoglÈda w stronÚ
swoich przyjacióïek. — MuszÚ iĂÊ…
— Co tu robisz? — zadajÚ pytanie, w którym zawarte jest o wiele
wiÚcej treĂci, niĝ to siÚ na pozór wydaje. Jak siÚ masz? Gdzie siÚ
podziewaïaĂ przez te wszystkie lata? Dlaczego wróciïaĂ? Powiedz
mi, ĝe zostajesz tu na dïuĝej.
Ona jednak stoi w milczeniu i patrzy na mnie tak, jak gdyby
wciÈĝ nie mogïa uwierzyÊ, ĝe to naprawdÚ ja… i jakby jednoczeĂnie byïa przestraszona, ĝe to jednak ja.
— Em? — WyciÈgam dïoñ, ulegajÈc podĂwiadomemu pragnieniu
sprawdzenia, ĝe to naprawdÚ ona, ale gdy tylko moje palce dotykajÈ
jej ramienia, wzdryga siÚ i gwaïtownie cofa.
— Nie mogÚ… Nie chciaïam… — PotrzÈsa gïowÈ, spoglÈda na
wysokÈ brunetkÚ, po czym przenosi wzrok z powrotem na mnie.
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½renice ma rozszerzone, a policzki coraz bledsze. — WïaĂnie dostaïam esemesa od Travisa. Potrzebuje mojej pomocy. Ja… muszÚ
juĝ iĂÊ.
Travis? Kim jest Travis?
I po tych sïowach Emmy Reeves — dziewczyna, która zniknÚïa
z moich myĂli na lata — odwraca siÚ na piÚcie i odchodzi.
— Nie. Zaczekaj! — woïam za niÈ, ale ona nie zatrzymuje siÚ
i po chwili ginie w tïumie, a jej wïosy w kolorze weneckiego blondu
sÈ ostatniÈ rzeczÈ, którÈ widzÚ.
Tak jak poprzednim razem.
— A ty to kto?
Zniecierpliwienie w jej gïosie z trudem przebija siÚ przez pajÚczynÚ wspomnieñ, która nagle oplotïa mój umysï, ale i tak to dopiero kuksaniec Nate’a sprawia, ĝe wracam do rzeczywistoĂci.
— Jej stary przyjaciel — odburkujÚ wysokiej brunetce, wciÈĝ
wpatrujÈc siÚ w miejsce, w którym zniknÚïa Emmy. RozpïynÚïa siÚ
w tïumie, jak gdyby byïa duchem, którego teraz próbujÚ na nowo
odnaleěÊ.
— Stary przyjaciel, taaa? — Krzyĝuje rÚce na piersiach i przenosi ciÚĝar ciaïa na jednÈ nogÚ, wypychajÈc biodro. Mruĝy oczy, najwyraěniej zastanawiajÈc siÚ, czy ma mi uwierzyÊ.
— Tak, z dzieciñstwa.
— A nazywasz siÚ…? — Pozostaïe dziewczyny tracÈ zainteresowanie naszÈ rozmowÈ i zaczynajÈ trajkotaÊ coĂ do Nate’a, ale ona
skupiona jest tylko na mnie.
— Grant Malone. — WyciÈgam w jej stronÚ dïoñ. — Miïo mi.
Przez chwilÚ wpatruje siÚ w mojÈ rÚkÚ, po czym mówi:
— Desi Whitman. Zastanawiam siÚ, czy to rzeczywiĂcie miïo,
czy raczej nie.
Mój wzrok równieĝ osuwa siÚ na mojÈ dïoñ, a nastÚpnie wraca na
jej twarz. UnoszÚ brwi, skïaniajÈc jÈ tym gestem do przywitania siÚ.
— WiÚc wyjaĂnij mi, Desi Whitman, dlaczego automatycznie zaïoĝyïaĂ, ĝe zraniïem Emerson.
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— A wiÚc, po pierwsze, nazwaïeĂ jÈ Emmy. Nikomu nie pozwala
tak do siebie mówiÊ. Nienawidzi tej formy.
— Po pierwsze? — ¥miejÚ siÚ. — Nie minÚïo jeszcze piÚÊ minut, a ty nabraïaĂ juĝ tylu podejrzeñ, ĝe zrobiïaĂ caïÈ listÚ?
— To nie podejrzenia. CiekawoĂÊ. A to róĝnica — mówi, przenoszÈc ciÚĝar ciaïa na drugÈ nogÚ. — A poza tym, tak, lubiÚ robiÊ listy.
— Okej — kiwam gïowÈ, próbujÈc ukryÊ uĂmiech — w takim
razie kontynuujmy tÚ twojÈ listÚ. Co jeszcze kaĝe ci sÈdziÊ, ĝe zrobiïem coĂ Emmy… eee… Emerson? — Zanim znów spoglÈdam na
Desi, uwaĝnie taksujÚ mijajÈcy nas tïum, upewniajÈc siÚ, ĝe nigdzie nie widaÊ bandy Donnely’ego.
— Bo nigdy nie widziaïam, ĝeby w ten sposób zareagowaïa na
jakiegoĂ faceta.
— O co ci chodzi? — Teraz to ja jestem zaciekawiony.
— Hmm. — PrzyglÈda mi siÚ uwaĝnie.
— Zastanów siÚ. NajwiÚksza krzywda, jakÈ jeden oĂmiolatek moĝe
wyrzÈdziÊ drugiemu, to zabraÊ mu klocki lego — kïamiÚ, Ăwiadomy,
ĝe to, co zrobiïem Emmy, byïo duĝo, duĝo gorsze.
— ZrobiïeĂ to?
— Ale co?
— ZabraïeĂ jej lego?
— Jezu. ¿artujesz? — ¥miejÚ siÚ, ale widzÚ, ĝe pyta caïkowicie
powaĝnie. — No… moĝe. Nie pamiÚtam. Zadowolona? — Usta ma
zaciĂniÚte. — To co, powiesz mi, dlaczego tak bardzo zdziwiïa ciÚ
reakcja Emerson na mnie, czy nadal bÚdziesz grillowaÊ mnie o te
nieszczÚsne lego?
KÈcik ust unosi siÚ w lekkim uĂmiechu. Dziewczyna zerka przelotnie na swoje przyjacióïki, sprawdzajÈc, czy wciÈĝ zajmujÈ siÚ moim
partnerem, po czym znów spoglÈda mi prosto w oczy.
— Em jest pewnÈ siebie, bezpoĂredniÈ dziewczynÈ. PrawdziwÈ
flirciarÈ. KobietÈ, która zawsze mówi wszystko prosto z mostu i niczego siÚ nie boi. Jest silna. Ale gdy ciebie zobaczyïa… Nagle staïa siÚ
zupeïnie innÈ osobÈ. Jakby zobaczyïa ducha.
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Zabawne, ale ja czuïem siÚ dokïadnie tak samo na jej widok.
— ChodziliĂmy razem do szkoïy. To wszystko. Lata Ăwietlne
temu. — Wzruszam ramionami, majÈc nadziejÚ, ĝe to wyjaĂnienie
wystarczy Desi. KïamiÚ, bo przecieĝ ja i Em byliĂmy dla siebie kimĂ
wiÚcej niĝ tylko znajomymi z klasy.
— Okej — mówi, przeciÈgajÈc to sïowo. Z caïej jej postawy bije
sceptycyzm.
— To wszystko. Sïowo dajÚ — zapewniam, a ona kïadzie dïonie
na biodrach, ale nie mówi juĝ nic, przez co czujÚ siÚ w obowiÈzku
kontynuowaÊ wyjaĂnienia. — Nie widzieliĂmy siÚ od ponad dwudziestu lat, wiÚc zapewne po prostu byïa zaskoczona.
— Hmm. Sam widziaïeĂ. Uciekïa od ciebie jak oparzona. Wydaje mi siÚ, ĝe daïa ci dobrze do zrozumienia, czy chce kontynuowaÊ waszÈ znajomoĂÊ, czy nie.
Kiwam gïowÈ, ale na usta ciĂnie mi siÚ tyle sïów. Pytania. Komentarze. Wspomnienia. Wszystko to teraz zderza siÚ ze sobÈ, powodujÈc zamÚt. SÈdzÚ, ĝe ona doĂwiadczyïa dokïadnie tego samego
i wïaĂnie dlatego uciekïa.
Ale moja przeszïoĂÊ i jej przeszïoĂÊ znacznie siÚ od siebie róĝniÈ.
Zostawmy to. Lepiej bÚdzie zapomnieÊ. O tym. O niej.
— SkoñczyïeĂ juĝ pogaduszki, Malone? Mamy robotÚ.
— Tak, tak. — Kiwam Nate’owi, ale jeszcze raz odwracam siÚ do
Desi. — Powiedz mi coĂ, proszÚ: czy ona jest szczÚĂliwa?
Pytanie wyrywa mi siÚ spontanicznie i jest juĝ za póěno, by je
cofnÈÊ. A przecieĝ chciaïem powiedzieÊ coĂ zupeïnie innego. CzujÚ
siÚ jak ostatni palant, ale muszÚ to wiedzieÊ.
— Przepraszam. Niewaĝne. Miïo byïo ciÚ poznaÊ, Desi. — UĂmiecham siÚ i odchodzÚ.
RobiÚ jakieĂ piÚÊ kroków, zanim zza pleców dobiega mnie jej gïos.
— Na tyle, na ile jestem w stanie oceniÊ, to tak. — StajÚ i oglÈdam siÚ. — CiÈgle siÚ Ămieje i jest peïna ĝycia. Moĝe to tylko zasïona dymna. A moĝe nie. Ale taka wïaĂnie jest, odkÈd siÚ poznaïyĂmy dziesiÚÊ lat temu.
— ¥wietnie to sïyszeÊ. DziÚkujÚ.
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— A dlaczego w ogóle ciÚ to interesuje? — Przekrzywia gïowÚ
i robi krok w mojÈ stronÚ.
— W dzieciñstwie byïa mojÈ przyjacióïkÈ. No wiesz, takÈ, która…
— Rozumiem. Dla mnie teĝ jest takÈ przyjacióïkÈ. CzajÚ. Nie
musisz tïumaczyÊ. — Jej twarz ïagodnieje i widaÊ, ĝe siÚ rozluěnia.
— MogÚ daÊ ci mój numer telefonu, jeĂli chcesz.
Wyszczerzam zÚby.
— Eee… no wiesz…
— Nie podrywam ciÚ, Seksowny Funkcjonariuszu. ChoÊ jestem
pewna, ĝe w tym mundurze i z tym swoim uĂmiechem zauroczyïeĂ
juĝ sporo kobiet. Ale nie, nie jesteĂ w moim typie.
Parskam Ămiechem. To naprawdÚ Ăwietna dziewczyna. Bezczelna i Ămiaïa.
— ZraniïaĂ moje ego.
— Ego, tego, tamtego. — Zbywa moje sïowa machniÚciem dïoni, po czym siÚga do torebki i wyjmuje wizytówkÚ. — ProszÚ. Weě.
— Podaje mi kartonik na wyciÈgniÚtej dïoni. — No wiesz, tak na
wszelki wypadek, gdybyĂ jednak zmieniï zdanie… albo znów chciaï
siÚ dowiedzieÊ, co u niej sïychaÊ.
BiorÚ wizytówkÚ, a ona rzuca mi ostatnie spojrzenie, w którym
widzÚ zrozumienie, i odwraca siÚ do swoich koleĝanek. OdchodzÈ.
— Gotowy?
Nate jest zirytowany moim brakiem reakcji.
— Jasne. Tak. Przepraszam.
— Co to za dziewczyna?
— Stara znajomoĂÊ.
— Byïa dziewczyna?
— Nie. Koleĝanka z podstawówki. Trzecia klasa.
— Caïy ty, Malone. Pewnie dziewczyny juĝ wtedy ustawiaïy siÚ
w kolejce, by pograÊ z tobÈ w klasy. — ¥mieje siÚ, a ja tylko przewracam oczami. — A czemu tak od ciebie uciekïa?
— W sumie to nie wiem. — SpoglÈdam na trzymanÈ w dïoni wizytówkÚ. PatrzÚ na nazwisko Desi, ale myĂlÚ o Emmy.
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Jedno jest pewne: Desi nie jest tu na urlopie. Adres mówi, ĝe
mieszka w okolicy. Czy to znaczy, ĝe Emerson teĝ tu gdzieĂ mieszka?
Zapomnij o tym. Nawet jeĂli tu mieszka, to ciÚ nie szukaïa, a to
oznacza, ĝe nie chce ciÚ widzieÊ.
Jednak wiem, ĝe nie uda mi siÚ zapomnieÊ.
Nigdy nie byïem w stanie tego zrobiÊ.
Najwyraěniej jednak nie chce, by duch z przeszïoĂci jÈ przeĂladowaï.
Z tymi duchami to czasem jest zabawna sprawa.
Nigdy nie moĝna przewidzieÊ, kiedy znów siÚ pojawiÈ i jak na
ciebie wpïynÈ, ale zawsze ciÚ nawiedzajÈ.
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