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– 16 –

MARGARET

W dniu, w! którym pochowa"a matk#, Margaret by"a bardzo 
zm#czona.

Ludzie zacz#li wychodzi$, gdy tylko mogli. Ona odwali"a ca"% 
robot#, a!ka&dy z!nich wst#powa" jedynie po to, &eby wypi$ drin-
ka i!co' przek%si$, po czym spieszy" do drzwi. Oczywi'cie wszys-
cy zostawiali po sobie ba"agan. Mówi%c: „Do widzenia”, „Bardzo 
mi przykro” i!„Daj zna$, gdyby' czego' potrzebowa"a”. (adnego 
z!nich po&ytku. Tak Margaret okre'li"aby ka&dego z!nich. Je'li 
czego' potrzebowa"a z!ich strony, to odstawienia naczy) do zle-
wu. Utkn#"a jako kelnerka we w"asnym domu. W! tym choler-
nym domu. Elsie nie nadawa"a si# do niczego, siedzia"a nad%sana 
w!swoim pokoju z!nowym, g"upim jak but ch"opakiem, po wy-
s#pieniu tylu papierosów, ile tylko zdo"a"a, od swoich krewnych 
i!po tym, jak wypi"a o!kilka kieliszków wina za du&o, tego, które 
kupi"a Margaret.

Genie guzdra"a si# w!kuchni. Nie &eby by"a pomocna, tylko 
wydawa"o jej si#, &e jest. Rozparta w!fotelu nale&%cym do Mar-
garet gl#dzi"a o!samotno'ci, idiotycznych klubach i!hobby, które 
znalaz"a sobie na z"ot% jesie) &ycia. Genie nie by"a du&o starsza od 
Margaret, ale zachowywa"a si# tak, jakby by"a u!kresu swoich dni.
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* By"aby' zaskoczona, jak wiele pociechy mo&e przynie'$ 
 liczenie 'ciegów i!patrzenie, czy si# zgadzaj%. Sko)czenie cze-
go', co b#dziesz mog"a podarowa$ wnukom, &eby by"o im ciep-
"o. To!cudowne!– powiedzia"a Genie, spogl%daj%c gdzie' w!dal, 
podczas gdy jej herbata styg"a. Zawsze by"a prostoduszna, nie-
odmiennie buja"a w!ob"okach, jak to mawia"a Annie.!– Po pro-
stu uwielbiam wyraz tych twarzyczek, kiedy owijam ich swetrem 
albo szalikiem. To jest tak, jakbym dawa"a im prawdziw% mi"o'$.

Margaret opar"a si# o!blat i!zapali"a papierosa, staraj%c si# nie 
mówi$ drwi%cym tonem.

– Nie my'l, &e wezm# si# za dzierganie, Genie. Poza tym dzie-
ciaki Elsie chyba nie chodzi"yby w!r#cznie robionych ciuchach.!– 
Nieokrzesane dziewczynki, zdziera"y ubrania szybciej, ni& z!nich 
wyrasta"y. To bez sensu po'wi#ca$ wysi"ek dzieciakom, które nie 
nauczy"y si# tego docenia$.

Synowa Genie, zbyt m"oda druga &ona Jerome’a, Kelly, we-
sz"a z! salonu, sprawiaj%c wra&enie zaokr%glonej po zbyt wielu 
przek%s kach; by"a niegustownie ubrana w!stary sweter i!tandetn% 
poliestrow% spódnic#. Przynajmniej mia"a spódnic#. I!wygl%da"a 
lepiej ni& Jerome, ten bezu&yteczny obibok w!czarnym polarze 
i!d&insach. Na pogrzebie w"asnej babki! Wstyd dla rodziny.

* Jak si# czujesz, mamo? Ju& prawie gotowa do drogi?!– Kelly 
zwraca"a si# do Genie zbyt g"o'no, a!wszystko to z!wdzi#kiem 
kolubryny. Nigdy nie mia"a za wiele klasy, ale ca"kiem si# zapu-
'ci"a po urodzeniu dzieci. Niektóre kobiety tak maj%, pomy'la"a 
Margaret, przesuwaj%c d"oni% po talii, nadal p"askiej pod 'wie&o 
wyprasowan% bluzk%.

* O!tak, przypuszczam, &e ju& czas.!– Genie popatrzy"a przez 
okno nie wiadomo na co.
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* To by"a przeurocza ceremonia!– powiedzia"a bezsensownie 
Kelly, potrz%saj%c pulchnymi policzkami. Przynajmniej w"osy 
mia"a porz%dnie upi#te.

Margaret kiwn#"a g"ow% i!wydmuchn#"a dym. Wiedzia"a, &e 
gdy tylko zgasi tego papierosa, b#dzie chcia"a zapali$ nast#pnego.

Kelly by"a g"upi% kobiet%, ale to nic w!porównaniu z!pierw-
sz% &on% Jerome’a, wyj%tkowo g"upi% Renee. Tamta pokaza"a si# 
w!zak"adzie pogrzebowym podczas obrz%dku, ale mia"a tyle przy-
zwoito'ci, aby nie przychodzi$ do domu. Jakby nie nale&a"a ju& do 
rodziny. Cho$ przez te pi#$ minut, które sp#dzi"y razem, dopro-
wadza"a Margaret do sza"u. Przydyba"a j%, &eby z"o&y$ jej kondo-
lencje. Margaret tego nie pojmowa"a. Je'li Renee naprawd# chcia-
"a okaza$ szacunek, powinna, do diab"a, zostawi$ j% w!spokoju.

* Och, by"a wspania"% kobiet%, Margey. Tak% siln% matro-
n%!– westchn#"a g"upia Renee. Jej srebrne kolczyki zata)czy"y, 
dzwoni%c i! po"yskuj%c w! 'wietle. Zapewne zrobi"a to celowo, 
aby zwróci$ uwag#, jakie s% kosztowne. W!ka&dym calu udawa-
"a rdzenn% mieszkank#, ta Renee. Nosi"a jasnoniebiesk% sukni# 
ze sztucznego jedwabiu i!narzutk# wyszywan% paciorkami. Na-
wet sanda"y mia"a turkusowe. Wygl%da"a, jakby u&y"a opalacza 
w!spreju, by"a zbyt mocno opalona, by mog"o to by$ naturalne, 
a!jej w"osy, przedtem kr#cone i!blond, teraz by"y ciemne i!pro-
ste. By"a napuszona, jak zawsze, ilekro$ spotyka"a Margaret. 
A!Margaret powstrzymywa"a si# z!ca"ych si", &eby nie parskn%$ 
jej 'miechem prosto w!twarz.

Renee wci%gn#"a si# w!te india)skie historie kilka lat wcze'-
niej, gdy odkry"a, &e jej prapradziadek by" metyskim szama-
nem czy kim' podobnym. Przynajmniej tak twierdzi"a. Mar-
garet uwa&a"a, &e to bzdury. Nigdy nie s"ysza"a o!prawdziwym 
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Indianinie okre'lanym jako szaman, nie wspominaj%c o!Metysie. 
Jerome nawet si# z!tego na'miewa", ale oczywi'cie niczego nie 
podwa&y". Nigdy nie nale&y nara&a$ si# stukni#tej by"ej &onie. 
Wci%& si# ba" g"upiej Renee. „Guzik mnie obchodzi, co ona o!so-
bie mówi”, wymamrota" w!szklank# piwa podczas której' wizyty. 
„To ju& nie mój problem”.

Sasha nie uzna" tego za zabawne. W!przeciwie)stwie do Mar-
garet.

– Nie rozumiem tych ludzi!– powiedzia".!– My'l%, &e s% swo-
jakami, bo raz kto' z! ich rodziny poca"owa" Indianina czy co' 
w! tym stylu. Czemu teraz wszyscy chc% by$ Indianami? Nie 
chcieliby, gdyby dorastali jako Indianie, tak jak my.

* To nie ma dla nas znaczenia!– o'wiadczy" Jerome. Margaret 
widzia"a, &e chcia" zmieni$ temat.

* Ale& ma!– naciska" Sasha.!– Gdy ludzie si# pod kogo' pod-
szywaj%, to ma znaczenie.!– Sasha by" na tym punkcie niezwykle 
dra&liwy, ale jak zawsze nie do ko)ca wiedzia" dlaczego.

Margaret prychn#"a drwi%co.
– Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Pewnego dnia przekonaj% 

si#, kim ona tak naprawd# jest. B#dzie jak zwykle.
Jerome poprosi" tylko o!drugie piwo.
To by"o wkrótce po tym, jak ta kobieta dosta"a 'wietn% prac# 

na uniwersytecie i!zacz#"a u&ywa$ wymy'lonego imienia, cho$ 
ka&dy nadal nazywa" j% Renee. Margaret nigdy nie musia"a robi$ 
czego' takiego. Nigdy nie udawa"a kogo' innego, aby osi%gn%$ to, 
co osi%gn#"a. Je'li osi%gn#"a cokolwiek.

* Wizyta w!tym domu pogrzebowym zawsze przypomina mi 
Josepha!– odezwa"a si# Genie, przerywaj%c Margaret z"oszczenie 
si# na wkurzaj%c% Renee, &eby samej zacz%$ j% wkurza$.!– Mój 
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biedny m"ody Joseph. Przepraszam, Margey, ale wszyscy o!tym 
pomy'leli'my.

Jak diabli, pomy'la"a Margaret, wzi#"a g"#boki oddech i!zno-
wu zaci%gn#"a si# dymem.

Kelly po"o&y"a t"ust% d"o) na ramieniu Genie. Wszyscy za-
wsze tak si# z!ni% cackali.

– Nie wyobra&am sobie, co czu"a', trac%c go tak wcze'nie, 
mamo.

Ci cholerni g"upcy nawet nie potra+li w! tym dniu skupi$ 
si# na w"a'ciwej zmar"ej osobie. Nie po'wi#cili jej matce nawet 
dwóch minut. Jakby staruszka &y"a zbyt d"ugo, aby warto by"o j% 
op"akiwa$.

Jednak niemal ogarn#"o j% wspó"czucie. Przynajmniej wobec 
Genie. Zawsze my'la"a o!swoim bracie, gdy zjawia"a si# w!tym 
domu pogrzebowym, i!wiedzia"a, &e od 'mierci Josepha Genie 
mia"a nie po kolei w! g"owie. Margaret prawie jej wspó"czu"a. 
Przez chwil#.

Genie poklepa"a Kelly po d"oni i!unios"a wzrok z!g"upawym 
u'miechem.

– Mam przynajmniej swojego Jerome’a. I!wszystkie kochane 
wnuki.

Margaret zachcia"o si# 'mia$. Jerome w!niczym nie by" po-
dobny do ojca. Nie mia" jego wdzi#ku ani uroku. Nawet z!wy-
gl%du niezbyt go przypomina". Margaret zwyk"a si# dopytywa$, 
jak to jest, &e Jerome tak bardzo wda" si# w!Genie. Annie ka-
za"a jej siedzie$ cicho, ale Margaret wiedzia"a, &e jej mama te& 
tak my'li.

* Poszukam Jerome’a.!– Kelly wysz"a oci#&a"ym krokiem, by 
znale,$ swego bezu&ytecznego ma"&onka, jakby by" inwalid%, 
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a!nie doros"ym m#&czyzn%. Doskonale wiedzia"a, &e jest na gan-
ku z!innymi, z!Sash%, Tobym, Johnem, wszyscy palili zbyt wiele 
i!pili za du&o piwa. Potrzebowali tylko jakiej' wymówki, &eby 
tak post#powa$. Cho$ Sasha niespecjalnie. Pracowali coraz rza-
dziej, o!ile Margaret mog"a to os%dzi$. I!coraz mniej przynosili 
do domu.

Jej brat John wyszed" dwa miesi%ce wcze'niej. Po zwolnie-
niu warunkowym, po oskar&eniu o!w"amanie, po napadzie na 
bank przed laty, po tych ró&nych wybrykach John wi#kszo'$ do-
ros"ego &ycia sp#dzi" za kratkami, a& pewnego dnia po prostu si# 
zjawi". Potem przychodzi" codziennie, zjada" wszystko i!nigdy 
nie zamyka"y mu si# usta. Sta" si# muskularnym starszym m#&-
czyzn%, ze skór% coraz g#'ciej pokryt% w"asnor#cznie zrobionymi 
tatua&ami i!bliznami, bez ambicji i! jakiegokolwiek celu. Jakie-
gokolwiek, który Margaret mog"aby dostrzec. Jednak sprawia", 
&e matka by"a szcz#'liwa. Przez ostatnie tygodnie siadywa" z!ni% 
codziennie, rozmawia" i!robi" herbat#. Margaret przypuszcza"a, 
&e w"a'nie na to czeka"a Annie, na to, &eby znowu zobaczy$ Joh-
na jako wolnego cz"owieka. Potem bardzo szybko odesz"a, ni-
czym zbyt d"ugo wstrzymywany oddech.

Trzyma" j% za r#k#, gdy odchodzi"a. Kiedy jej matka nie by"a 
ju& w!stanie podnie'$ si# z!"ó&ka i!odmówi"a ponownego pój'cia 
do szpitala. John przynosi" jej herbat#, podczas gdy Margaret 
zajmowa"a si# ca"% reszt%, a!Elsie krz%ta"a si# po domu, udaj%c, 
&e opiekuje si# dzie$mi. To w"a'nie John trzyma" j% za r#k#. Nie 
Elsie, która krzykn#"a, gdy wszystko zobaczy"a, i!zrobi"a niez"e 
przedstawienie, tul%c i!ca"uj%c zw"oki oraz zawodz%c: „ Mamere, 
Mamere”. Nie Margaret, która stan#"a w! drzwiach, niezdol-
na tam wej'$, i!mog"a jedynie obserwowa$, jak skóra jej matki 
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zmienia si# w!kamie). W!jednej chwili wygl%da"a zupe"nie ina-
czej. Tak szybko. Tak dziwnie.

John nie pu'ci" jej r#ki. Sasha poszed" po Toby’ego. Marga-
ret sama musia"a zadzwoni$ pod 911. Jej g"os brzmia" spokojnie. 
Powiedzia"a, &e jej matka nie &yje. Nie, karetka nie jest potrzeb-
na. Przy'lijcie koronera. Nie wiedzia"a, czy to w"a'ciwy sposób 
post#powania, prawid"owa procedura. Jej ojciec zmar" w!szpitalu. 
Piel#gniarki zaj#"y si# tymi sprawami.

Po tym, jak Kelly opu'ci"a pokój, Genie ponownie zacz#"a bu-
ja$ w!ob"okach. Margaret, uwolniona od kolejnych bezcelowych 
pogaw#dek o!niczym, zgasi"a papierosa i!wróci"a do pracy. By"a 
zm#czona, wr#cz wyko)czona. Elsie rzecz jasna nigdzie nie mo&-
na by"o znale,$. Margaret przez ca"y dzie) by"a na nogach, naj-
pierw zrobi"a mnóstwo minizapiekanek i!wykwintnych kanapek, 
takich, do których u&ywa si# specjalnego chleba, by da"y si# zwi-
n%$ i!poci%$ na okr%g"e kawa"ki. Musia"a wcze'niej z"o&y$ spe-
cjalne zamówienie. Wszystko wysprz%ta"a, upiek"a indyka, szyn-
k#, kupi"a plastikowe talerze i!sztu$ce. Sasha twierdzi", &e musi 
pracowa$, Elsie nie przestawa"a p"aka$, wi#c jak zwykle wszystko 
spad"o na Miniast% Maggie.

* Czas jecha$, mamo.!– Kelly wróci"a z!kurtk% Genie, któr% 
pomog"a jej w"o&y$.!– Jerome jest ju& w!samochodzie.

Genie tylko u'miechn#"a si# g"upawo i!pozwoli"a si# ubra$.
Kelly zwróci"a si# do Margaret, sil%c si# na uprzejmy u'miech, 

i!wyci%gn#"a r#k# do ch"odnego u'cisku.
– Trzymaj si#, Margaret. To by"a pi#kna ceremonia!– powtó-

rzy"a. Jedno z!g"upstw, jakie ludzie mówi% na pogrzebach.
Genie wyci%gn#"a ramiona, &eby u'ciska$ Margaret, a!ona po-

chyli"a si# ku niej z!uprzejmo'ci.
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– Daj mi zna$, gdyby' czegokolwiek potrzebowa"a. Czego-
kolwiek. Po prostu zadzwo). Naprawd# ci# kocha"a, dziewczyno. 
Tak naprawd# polega"a na tobie.

Margaret skin#"a g"ow% opart% o!ko'ciste rami# Genie i!za-
stanowi"a si#, o!co chodzi"o!– o!mi"o'$ czy poleganie na kim'?

Dwie kobiety oddali"y si# chwiejnie, Genie trajkocz%ca 
o!smutnych czasach i!zjednoczonej rodzinie. Margaret prychn#-
"a, zapewne zbyt g"o'no. Rodzina, akurat, pomy'la"a, zapalaj%c 
kolejnego papierosa. Jerome przyje&d&a" coraz rzadziej, a!Kelly 
nigdy si# z!nim nie zjawia"a. Genie, jako starszej, mo&na by"o 
wybaczy$, ale ona ledwo potra+"a zadzwoni$ raz w!miesi%cu 
i!tak naprawd# rzadko rozmawia"a z!Annie. Co do dzieci Je-
rome’a, m"odsze od tego odsuni#to, co by"o w! porz%dku, bo 
by"y jeszcze ma"e, ale starsze nawet si# nie pokaza"y, a! teraz 
ju& doros"y, wi#c powinny to zrobi$. Lyn, artystka, podobno 
bez przerwy podró&owa"a, przebywa"a w! pieprzonej Szkocji, 
no!jasne. A!druga, June, nadal chodzi"a do szko"y gdzie' w!On-
tario. W!ka&dym razie tak mówi"a Renee, gdy dopad"a Marga-
ret, jedynie po to, aby przechwala$ si# uzdolnionymi córkami. 
Przy wszystkich swoich dokonaniach te dwie z!trudem rozpo-
zna"yby w"asn% prababk#. Rzadko przychodzi"y w!odwiedziny, 
odk%d by"y ma"e. Margaret przynajmniej nauczy"a swoje dzieci 
szacunku. Zrobi"a, co mog"a, z!tym, co mia"a. Nie tak jak Re-
nee, która si# obija"a.

* Jak si# miewasz, mamo?!– Alex wszed" ci#&kim krokiem 
i!przyci%gn%" sobie krzes"o, które mocno zaskrzypia"o na lino-
leum. Margaret zmarszczy"a brwi i!natychmiast powiedzia":!– 
Przepraszam.

By" na ty"ach domu razem z!„ch"opakami”. (aden z!nich to 
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nic dobrego, o! ile wiedzia"a, ale przynajmniej dzisiaj zachowy-
wali si# spokojnie.

* W!porz%dku!– odpowiedzia"a i!odwróci"a si# do zlewu, od-
kr#caj%c kran.

Za jej plecami syn westchn%", a!potem poszed" pozbiera$ na-
czynia z!salonu. By" dobrym ch"opakiem. Nie jak jego brat Joey, 
który nie odezwa" si# do matki, nawet po tym. Tchórz.

* Zadzwoni, kiedy nie b#dzie tu a& tak gor%co!– stwierdzi" 
rzeczowo Sasha, jakby to, &e jej syn naruszy" warunki zwolnienia 
i!zwia" na drugi koniec kraju, nie mia"o znaczenia. Jakby „gor%co” 
by"o najwa&niejsze.!– Nie mo&esz oczekiwa$, &e teraz wróci do 
domu. To by"oby proszenie si# o!k"opoty.

Jej bezu&yteczny syn wreszcie znalaz" doskona"e usprawiedli-
wienie, aby ju& nigdy si# do niej nie odezwa$.

Gdy niemal wszyscy go'cie sobie poszli, us"ysza"a w"%czony 
telewizor i!wiedzia"a, &e to dwie dziewczynki znowu chc% co' 
ogl%da$. Cedar mia"a zaledwie dwa latka, a!ju& potra+"a pos"u-
giwa$ si# pilotem. Margaret z!trudem mog"a to sobie wyobrazi$. 
Ale tak w"a'nie czasami sp#dza"y ca"e dnie, siedz%c zbyt blisko 
ekranu, jak dzieci-zombie, zepsute przez Elsie. Margaret cisn#"a 
talerze w!wod# z!pian% i!zacz#"a je szorowa$.

Potem zjawi" si# Sasha, cuchn%c piwem i!papierosami, zupe"-
nie jakby si# z!czego' takiego wyl%g". Nie zada"a sobie trudu, aby 
si# obejrze$.

* Kilkoro ch"opaków wybiera si# do Legionu. Trzeba by si# 
po&egna$ jak nale&y i!tak dalej. Pó,niej odwioz# Johna do o'rod-
ka.!– Poca"owa" j% w!czubek g"owy.

* Musi tam by$ przed ósm%. Punktualnie.
* Wiem, wiem.!– Sasha westchn%" chrapliwie.
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Nie pofatygowa"a si#, &eby mu odpowiedzie$. Po prostu pra-
cowa"a dalej. Us"ysza"a trza'ni#cie tylnych drzwi, jej m%& i!bracia 
ha"a'liwie ruszyli do samochodu, a!potem odjechali. Stare pod-
rasowane auto ledwie na chodzie, o!wiele za g"o'ne.

Alex przyniós" kilka talerzy, a!potem z!namys"em oznajmi":
* Ja te& wychodz#.
* Dok%d si# wybierasz?
* Po prostu do znajomego.
* Mhm.!– Margaret wiedzia"a, &e „znajomy” oznacza dziew-

czyn#, inaczej wymieni"by imi# jakiego' ch"opaka.
Alex przynajmniej wiedzia", jak zachowywa$ si# spokoj-

nie i!uprzejmie. Gdy zechcia". Starannie zamkn%" za sob% tylne 
drzwi i!z!ostatnim trza'ni#ciem zapad"a upiorna cisza. Pomija-
j%c szmer jakiego' g"upiego programu telewizyjnego dla dzieci 
dobiegaj%cy z! salonu. Margaret przetar"a blaty i!us"ysza"a, jak 
w"%cza si# zbyt g"o'no pracuj%ca lodówka. Przesz"a do salonu 
i!popatrzy"a z!góry na dziewczynki, które nawet jej nie zauwa&y-
"y. Wyg"adzi"a porozrzucane narzuty i!poduszki. S"ysza"a nawo-
"uj%ce si# dzieciaki gdzie' na ulicy i!zastanawia"a si#, czy to Alex 
i!jego kumple. Wci%& by"o s"onecznie, wci%& ciep"o, taka wczesna 
wiosna, gdy wszyscy zdaj% sobie spraw#, &e mog% nareszcie wyj'$ 
na dwór i!troch# zaszale$. Taka pora roku, gdy wszyscy s% poza 
domem i!nic dobrego z!tego nie wynika, pakuj% si# bez opami#-
tania w!k"opoty, nie zwa&aj%c na innych. Ostatni% rzecz%, któr% 
musia"a zrobi$, by"o zaci%gni#cie zas"on. Nienawidzi"a, gdy by"y 
rozsuni#te, my'la"a, &e ca"a okolica zagl%da w!okna i!dowiaduje 
si# o!jej sprawach. Rozsun#"a je tylko dlatego, &e przychodzili lu-
dzie, przyszli do tego starego, za'mieconego domu, &eby wyjada$ 
jej potrawy i! sk"ada$ kondolencje i! &yczenia. Margaret zawsze 
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czu"a si# lepiej, gdy by"y zaci%gni#te, jak teraz, kiedy pokój by" 
równie pusty jak te wszystkie s"owa. Ulecia"y przede wszystkim 
dlatego, &e nic nie znaczy"y. Nawet echo nie pozosta"o. Margaret 
tak mocno zaci%gn#"a zas"ony, &e niemal spad"y z!metalowych 
haczyków. Phoenix z!zaskoczeniem oderwa"a si# od programu 
telewizyjnego.

* Najad"y'cie si#, dziewczynki?!– spyta"a Margaret, poniewa& 
prawdopodobnie nikt tego nie zrobi".

Phoenix przytakn#"a i!szturchn#"a Cedar-Sage, która zaj#cza"a:
* No co?
* Babcia do ciebie mówi!– powiedzia"a dziewczynka g"osem 

starszym, ni& wskazywa"by jej wiek.
Cedar-Sage si# pozbiera"a.
– Tak, babuniu?
* Dosta"y'cie do'$ jedzenia? Jeste' g"odna?
* Nie, babuniu.! – Kr#ci"a g"ówk% troch# zbyt energicznie 

i!Margaret prawie si# do niej u'miechn#"a.
* Dobrze, sko)czcie ogl%da$ ten program i!id,cie do "ó&ka.!– 

Na dworze wci%& by"o jasno, ale dzie) trwa" d"ugo, a!te dziew-
czynki dla odmiany powinny po"o&y$ si# spa$ o!przyzwoitej po-
rze. Ich matka tego nie pilnowa"a. Elsie najprawdopodobniej nie 
wyjdzie teraz ze swojego pokoju. Tak to wygl%da"o od czasu, gdy 
staruszka odesz"a. P"aka"a, jakby nie mog"a przesta$, i! zamar-
twia"a si#, &e nie mo&e nad tym zapanowa$. Margaret nie potra-
+"a jej zrozumie$. Nie by"o to przecie& niespodziewane. W!ko)-
cu starszej pani stukn#"a ju& dziewi#$dziesi%tka.

Gdy wszystko zosta"o wreszcie uporz%dkowane i!wiedzia"a, &e 
nie zobaczy &adnego m#&czyzny przez kilka godzin, wyj#"a z!lo-
dówki piwo dla siebie i!przysiad"a na papierosa. Z!salonu dobiega"a 
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jaka' melodia, lecz Phoenix wy"%czy"a pos"usznie telewizor i!po-
wiedzia"a m"odszej siostrze, &e czas i'$ do "ó&ka. Margaret nawet 
nie musia"a jej przypomina$ ani im pomaga$. Phoenix wzi#"a Ce-
dar-Sage za r#k# i!zaprowadzi"a po schodach na gór#.

* Dobranoc, babciu.
* Branoc, babuniu.
* Dobrej nocy, dziewczynki!– powiedzia"a, wypuszczaj%c po-

wietrze. Czasami by"y z!nich takie grzeczne dziewuszki. S"ysza-
"a, jak myj% z#by i!cicho mówi% do Elsie, która tylko wyj#cza"a 
co' w!odpowiedzi. Nawet nie wsta"a, &eby je przykry$ na noc. 
Cholerna Elsie. Margaret zamierza"a nied"ugo pój'$ na gór# 
i!sprawdzi$, co u!nich. Ta doros"a kobieta zachowywa"a si# jak 
rozpieszczone dziecko. Jak ta dziewczyna zdo"a"a w!ogóle unik-
n%$ doros"o'ci? Margaret czu"a, &e zna odpowied,, ale spróbo-
wa"a pomy'le$ o!czym' innym.

Wyci%gn#"a kolejne piwo i!zabra"a ze sob% na kanap# pó" to-
rebki czipsów. Rzadko pi"a piwo. Wzdyma"o j% od niego i!zbyt 
cz#sto chcia"o jej si# sika$, ale co, do diaska, pomy'la"a i!ponow-
nie w"%czy"a telewizor. Skaka"a po kana"ach, poniewa& nigdy nie 
dosz"a, jak u&ywa$ tego czego' z!aktualnymi programami, a& zna-
laz"a jaki' g"upawy reality show o!urz%dzaniu mieszka), z!tych, 
w!których ka&dy wydaje zbyt wiele pieni#dzy na niepotrzebne 
remonty. Lubi"a takie programy, cho$by dlatego, &e mog"a w'cie-
ka$ si# na g"upich, przesadnie umalowanych ludzi, którzy mieli 
wi#cej pieni#dzy ni& rozumu.

Dziewczynki ju& spa"y, gdy do nich zajrza"a. Sprawdzi"a, co 
u!Elsie, ale ona le&a"a twarz% do 'ciany, do której przysuni#te 
by"o "ó&ko. Na szcz#'cie jej przyg"upi ch"opak sobie poszed". Le-
dwo wydusi" z!siebie ze dwa s"owa do kogokolwiek, w!sumie nie 
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by"o to wa&ne. Siedzia" tylko przy Elsie, jakby przez to co' robi". 
Oczywi'cie nie mia" pracy, ale przynajmniej na razie trzyma" si# 
z!dala od k"opotów. Nie tak jak ten Shawn, który wci%& siedzia" 
w!wi#zieniu, kretyn jeden. Margaret od d"u&szego czasu nie mia-
"a o!nim wie'ci i!w%tpi"a, aby kiedykolwiek je dosta"a.

Gdy piwo si# sko)czy"o, wychyli"a &ytniówk#. Kiedy sko)czy-
"y si# czipsy, zjad"a resztki tych zrolowanych kanapeczek, które 
tak starannie zawin#"a w!plastik. Przeskoczy"a na kana" z!S!dzi" 
Judy. Bardzo lubi"a t# kobiet#. Stanowczo'$, pewno'$. Margaret 
zawsze chcia"a by$ kim' takim. Wiedzia"a, &e by"aby, gdyby do-
sta"a cho$ najdrobniejsz% mo&liwo'$. Tak by by"o, gdyby nie ode-
brano jej tej jednej jedynej szansy.

Gdy odkry"a, &e jest w!ci%&y, post%pi"a g"upio. By"a g"upia i!pod-
ekscytowana i!nie zastanowi"a si# wystarczaj%co d"ugo, zanim mu 
o!tym powiedzia"a. Przysz"a prosto do jego mieszkania z!niem%-
drym, &a"osnym u'miechem na twarzy. Odstawi"a si#, oczywi-
'cie. Mia"a trwa"% prosto z!salonu fryzjerskiego, manicure zro-
biony kilka dni wcze'niej. W"o&y"a nawet najlepsz% sukienk#, 
jego ulubion%, jak s%dzi"a. Prezentowa"a si# najlepiej, jak umia"a. 
By" to ich zwyk"y 'rodowy wieczór i!jak zawsze przysz"a na spo-
tkanie z!nim, otworzy"a drzwi i!przemierzy"a pokój, czuj%c, jak 
patrzy na ni% z!po&%daniem. Usiad"a z!wdzi#kiem w!wygodnym 
fotelu przy oknie. Czu"a, jakby to miejsce nale&a"o do niej, i!mia-
"a nadziej#, &e tak ju& prawie jest.

Ale.
* Co to ma znaczy$? My'la"em, &e u&ywasz kr%&ka czy cze-

go' takiego!!– Jacob usiad" na swojej prostej so+e, kryj%c twarz 
w!d"oniach.

Anna Dziwińska
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