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Uczucie, ˝e jest ju˝ kimÊ innym, kimÊ, kogo dopiero przyjdzie jej poznawaç dzieƒ po dniu. Tak jakby
wymazano jej pami´ç, którà teraz b´dzie musia∏a odtwarzaç, uczàc si´ siebie od nowa. PoÊród znajomych
Êcian, mebli i bibelotów czu∏a si´ obco. Czy dlatego,
˝e w pokoju Jeffa spa∏ teraz jego syn? Ta zamiana wywraca∏a jej ˝ycie do góry nogami. Podró˝ do Lwowa
zmieni∏a wszystko i nawet gdyby nie przywioz∏a tu
Aleka, czu∏aby si´ tak samo. Nie by∏a ju˝ tamtà Elizabeth Connery i czy chcia∏a tego, czy nie, musia∏a si´
z tym pogodziç.
Jeszcze d∏ugo po powrocie do Nowego Jorku przeÊladowa∏y jà „ukraiƒskie sny”: drewniana cha∏upa z zawalonym do po∏owy dachem, z której wychodzi wiejska baba w grubej watowanej kufajce, obszarpanych
drelichowych spodniach i woj∏okowych butach. Ma
ufarbowane na rudo rzadkie w∏osy z siwymi odrostami i nienaturalnie czerwonà twarz. Kiedy podchodzi
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bli˝ej, Elizabeth z przera˝eniem konstatuje, ˝e ta twarz
pozbawiona jest skóry. Kobieta wyciàga ku niej d∏onie
o zdeformowanych palcach, be∏kocze niezrozumiale.
Potem jakieÊ wn´trze: w kàcie na sienniku siedzi dwoje umorusanych dzieci, a obok glinianego pieca Êpi na
∏awie brodaty m´˝czyzna, g∏oÊno chrapiàc. Inny obraz:
rysujàce si´ na tle nieba kontury wie˝owców, z pustymi ramami okien. I cisza, ˝adnego dêwi´ku, zupe∏nie
jakby Elizabeth znalaz∏a si´ pod wodà. Wsz´dzie dooko∏a rosnà gigantycznych rozmiarów chwasty, szczególnie niesamowite wra˝enie sprawiajà osty, wy˝sze
od niej, o naje˝onych kolcami odnogach. SpoÊród tych
ostów wychodzi m´˝czyzna o nienaturalnie szerokich,
jak u baseballisty, ramionach i krótkich, krzywych
nogach. Ma nabrzmia∏à twarz i ma∏e, przekrwione
oczy. Patrzà nieufnie.
Elizabeth rozpoznaje tego m´˝czyzn´, spotka∏a
go w strefie Czarnobyla, poszukujàc tam m´˝a. Mia∏
na imi´ Myko∏a, swego nazwiska nie pami´ta∏. Od lat
nie posiada∏ ˝adnych dokumentów i nie zamierza∏ ich
wyrabiaç. Oficjalnie nie istnia∏, chocia˝ w∏adze o nim
wiedzia∏y. Milicjanci przyje˝d˝ali do niego po ryby,
które ∏owi∏ w rzece. By∏y ogromne, szczupaki po
szeÊç kilo, karasie. DoÊç cz´sto trafia∏y si´ okazy
„uszkodzone”, jak si´ wyrazi∏, bez oczu albo ze zniekszta∏conymi skrzelami, te wyrzuca∏ z powrotem
do rzeki, klnàc na czym Êwiat stoi. W tym Ênie Elizabeth prowadzi z Myko∏à goràcà dyskusj´, podobnà
do tej, jakà prowadzi∏a z nim na jawie. T∏umaczy mu,
˝e ryby sà napromieniowane i jedzenie ich zagra˝a
zdrowiu.
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– Jakie tam napromieniowane – denerwuje si´
Myko∏a – to wszystko bujda i propaganda. Po to,
˝eby m´czyç ludzi. By∏o takie pi´kne miasto i co zrobili?
Podobne pytanie zadawa∏o sobie wielu jej rodaków po zawaleniu si´ wie˝ WTC. Elizabeth prze˝ywa∏a t´ katastrof´ wraz z innymi, ale w odró˝nieniu
od swoich znajomych i przyjació∏ w jakiÊ sposób by∏a na nià przygotowana po tym, czego doÊwiadczy∏a
na Ukrainie i w Czeczenii, która wydawa∏a si´ teraz
jak odleg∏y i zatarty w pami´ci obraz. Czy naprawd´
zdoby∏a si´ na to, aby dotrzeç w te niedost´pne góry
i spotkaç si´ z ludêmi, których uwa˝ano za bezwzgl´dnych terrorystów? Zasta∏a tam bojowników
gotowych na wszystko, dla których jedynà wartoÊcià
by∏a wolnoÊç ich ma∏ej, górzystej ojczyzny. Przekazywali to sobie z pokolenia na pokolenie, chocia˝ ˝ycie
w niewoli zosta∏o niejako wpisane w ich los. Skarby,
które kry∏a w sobie ta ziemia, przekreÊla∏y ich marzenia o wolnoÊci. Taki jest teraz Êwiat, ˝e warunki dyktuje ropa...
Z ca∏à si∏à dotar∏o wówczas do niej, do czego zdolny jest cz∏owiek; je˝eli mia∏a jeszcze jakieÊ z∏udzenia,
to po tej podró˝y rozsypa∏y si´ w py∏. Jecha∏a tam z nadziejà, niemal pewnoÊcià, ˝e odnajdzie Jeffa i razem
wrócà do domu. Ale go nie odnalaz∏a. Co teraz czu∏a,
po tak d∏ugim czasie? GdzieÊ w g∏´bi to by∏a nadal
niezagojona rana. Najgorsze, ˝e nie wiedzia∏a, co si´
z nim naprawd´ sta∏o. Ka˝da prawda by∏aby lepsza
od niepewnoÊci. Istnia∏o ma∏e prawdopodobieƒstwo, ˝e
Jeff ˝yje, ale do koƒca nie mog∏a tego wykluczyç.
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Wszystko wskazywa∏o na to, ˝e zosta∏ zamordowany,
tak samo jak ten dziennikarz i Oksana...
...otworzy∏y si´ drzwi i stra˝nik wprowadzi∏ m∏odà
kobiet´. By∏a drobna, o pociàg∏ej twarzy i jasnych,
krótko ostrzy˝onych w∏osach. Mia∏a na sobie golf
i pomi´tà spódnic´ w szkockà krat´.
Patrzy∏y na siebie.
– Wiedzia∏am, ˝e do mnie przyjdziesz – odezwa∏a
si´ wreszcie m∏oda kobieta. – Jeff tak ci´ opisa∏, ˝e wiedzia∏am. Jak mi powiedzieli, ˝e tu jesteÊ, czeka∏am
na ciebie.
– Co jeszcze pani powiedzieli?
– Jestem Oksana. Powiedzieli mi, ˝e zezna∏aÊ, i˝ ja
i Jeff byliÊmy kochankami. On mia∏ ci wyznaç, ˝e boi
si´ mojej zazdroÊci...
– Nic podobnego! – wykrzykn´∏a oburzona. – Nic
takiego nie mówi∏am!
Dziewczyna uÊmiechn´∏a si´.
– Wiem, chcà z nas zrobiç Romea i Juli´, aby
ukryç swoje brudne sprawy.
Elizabeth stara∏a si´ och∏onàç po tym, co us∏ysza∏a.
– By∏ u ciebie mój adwokat, dlaczego mu tego nie
przekaza∏aÊ?
Tamta skrzywi∏a si´ ironicznie.
– Bo nie wiedzia∏am, czyj to jest adwokat, czy
przypadkiem nie ich... Nie mamy du˝o czasu, s∏uchaj,
co ci powiem. Jeff to wspania∏y facet, mam nadziej´,
˝e ˝yje i ˝e go odnajdziesz. Co innego z Georgijem...
ju˝ mo˝e byç po nim...
– Co Jeffa z nim ∏àczy∏o?
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Dziewczyna pochyli∏a si´ i Elizabeth dostrzeg∏a
gniazdo z krótkich w∏osów na czubku g∏owy. Tak zwykle uk∏adajà si´ w∏osy u dzieci.
– Jeff nam pomaga∏... mia∏ wywieêç bardzo wa˝ne
materia∏y. ZdobyliÊmy dowody, ˝e na Ukrainie istniejà
kontrolowane przez w∏adze „szwadrony Êmierci”, które likwidujà przeciwników politycznych prezydenta,
a tak˝e niewygodnych Êwiadków. Ja jestem takim
Êwiadkiem i wiem, ˝e mnie zabijà...
Stosunek Elizabeth do matki Aleka by∏ nader skomplikowany. Mimo ˝e los zetknà∏ je na tak krótko i choç
tamta od dawna nie ˝y∏a, Elizabeth ciàgle doznawa∏a
sprzecznych uczuç. Oksana by∏a jednà z niewielu osób,
a kto wie, czy nie jedynà, z którà poczu∏a tak bliskà
wi´ê. Kiedy dotar∏a do dziewczyny podczas jej g∏odówki w wi´zieniu i kiedy mog∏y si´ porozumiewaç
jedynie wzrokiem, emocje przep∏ywa∏y mi´dzy nimi
jak fale, które ka˝da z nich bezb∏´dnie odbiera∏a.
A potem, ju˝ po Êmierci Oksany, kiedy znalaz∏a si´
w tej samej celi, w której tamta umiera∏a, wcià˝ czu∏a
jej obecnoÊç. Cierpienie Oksany sta∏o si´ jej cierpieniem. Ale nachodzi∏y jà te˝ inne myÊli. ÂwiadomoÊç,
˝e Jeff mia∏ z Oksanà dziecko, by∏a dla niej bardzo
bolesna, tym bardziej ˝e teraz mia∏a to dziecko przy
sobie. „No dobrze – myÊla∏a – skoro ch∏opiec jest teraz
ze mnà, to mój syn”. Ale natychmiast pojawia∏o si´ poczucie winy wobec jego prawdziwej matki, zupe∏nie
jakby odebra∏a go Oksanie, wykorzystujàc jej bezbronnoÊç. „B∏aga∏a mnie, ˝ebym wzi´∏a jej syna. To by∏ jej
pomys∏ – usprawiedliwia∏a si´ przed sobà. – No tak,
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chcia∏a, abym go wywioz∏a z Ukrainy, a nie ˝ebym go
jej odbiera∏a. ˚adna matka by si´ na to nie zgodzi∏a”.
Musia∏a znaleêç jakieÊ rozwiàzanie, umiejscowiç siebie
w tej sytuacji, nie tylko ze wzgl´du na nià samà, ale
tak˝e na Aleka. Formalnie by∏ jej adoptowanym
synem, ale przecie˝ liczy∏o si´ tylko to, co do siebie
czujà. Po wielu rozterkach, nieprzespanych nocach Elizabeth zdecydowa∏a si´ zwróciç dziecko rodzonej matce. Alek jest synem Oksany i nikt nie mo˝e jej zastàpiç.
Da∏a wi´c do powi´kszenia jej zdj´cie i postawi∏a na
nocnym stoliku obok ∏ó˝ka ch∏opca. Kiedy rano wesz∏a
do jego pokoju, zauwa˝y∏a, ˝e zdj´cie znikn´∏o. Odczu∏a to bardzo boleÊnie, niemal jak policzek. Postanowi∏a
porozmawiaç z nim po jego powrocie ze szko∏y, ale
w ostatniej chwili zabrak∏o jej odwagi. Ba∏a si´ tego,
co mog∏aby od niego us∏yszeç. Zauwa˝y∏a, ˝e Alek
bardzo niech´tnie wraca do przesz∏oÊci, co, bioràc pod
uwag´ wszystko, czego doÊwiadczy∏, wydawa∏o si´ jak
najbardziej zrozumia∏e. Tylko ˝e tu chodzi∏o o jego
matk´, która tak bardzo go kocha∏a, i on tak˝e jà kocha∏. Czy to mo˝liwe, ˝e tak szybko o niej zapomnia∏?
Ale nie umia∏a o tym z nim rozmawiaç...
...po przekroczeniu polskiej granicy zatrzymali si´
w przydro˝nym McDonaldzie, usiedli naprzeciw siebie
przy ma∏ym stoliku.
– Minie du˝o czasu, zanim b´dziesz móg∏ wróciç
do swojej ojczyzny. Wiesz o tym? – spyta∏a.
Alek z powagà skinà∏ g∏owà.
– Chcia∏abym, abyÊ nie zapomnia∏, kim jesteÊ.
To bardzo wa˝ne, ˝eby wiedzieç, kim si´ jest.
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Spojrza∏ na nià z ˝alem.
– Ale ja jestem od po∏owy Amerykaninem, po moim tacie.
– W po∏owie – poprawi∏a go. – W po∏owie jesteÊ
Amerykaninem i dlatego ty i ja tu w∏aÊnie teraz siedzimy. Twoja mama ˝yczy∏a sobie, abym tak postàpi∏a,
zabra∏a ci´ od dziadka, który nie jest chyba dobrym
cz∏owiekiem...
– Na pewno nie jest dobry – przerwa∏ jej ch∏opiec.
– To stary pijak i nie chc´ go nigdy wi´cej widzieç! Bi∏
mnie i mojà babci´, kiedyÊ tak jà popchnà∏, ˝e sobie
wybi∏a zàb.
Chwil´ siedzieli w milczeniu.
– A babcia? By∏a dobra dla ciebie?
Alek zmarszczy∏ brwi, widocznie to pytanie okaza∏o si´ dla niego trudne.
– Babcia zawsze robi, co jej dziadek ka˝e – odpowiedzia∏ wreszcie.
– Ale lubi∏eÊ jà?
– Nie wiem – odrzek∏ po namyÊle.
Wzruszy∏y jà te wyznania, Alek tak bardzo si´
stara∏, aby odpowiada∏y prawdzie. Prawdzie ma∏ego
ch∏opca, surowo doÊwiadczonego przez los i zmuszonego do wyborów, przed którymi stajà zwykle doroÊli.
Wtedy w przydro˝nym barze na obcej ziemi jeszcze
nie w pe∏ni zdawa∏a sobie spraw´, jak trudno jej b´dzie
dotrzeç do tego dziecka. Mo˝e coÊ przegapi∏a, mo˝e nie
wykorzysta∏a sytuacji, pozwalajàc, aby Alek stworzy∏
sobie swój osobny Êwiat, w którym dla niej zaczyna∏o
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brakowaç miejsca. Jednak˝e zaraz po ich przyjeêdzie
do Nowego Jorku wpad∏a w wir za∏atwiania tysiàca
spraw, przede wszystkim zawi∏ych formalnoÊci zwiàzanych z adopcjà, pobytem Aleka w Ameryce, jego
szko∏à. Nie mog∏a te˝ w nieskoƒczonoÊç przed∏u˝aç
urlopu na uczelni. Wyk∏ada∏a histori´ sztuki w Parsons
School of Design i zawsze to lubi∏a. Teraz bardziej ni˝
kiedykolwiek potrzebowa∏a kontaktu ze swoimi studentami, traktujàc to jak namiastk´ normalnoÊci, prób´
powrotu do dawnego ˝ycia. Wielkim wyzwaniem by∏y
dla niej w tym czasie spotkania ze znajomymi i przyjació∏mi; wszyscy czekali na jakieÊ wyjaÊnienia, wypytywali o jej m´˝a, a tak˝e o dziecko, które ze sobà
przywioz∏a. Poczàtkowo udziela∏a odpowiedzi wymijajàcych: Jeff zaginà∏ bez Êladu, a ch∏opiec jest synem
pewnej kobiety, którà zamordowa∏y re˝imowe w∏adze
Ukrainy. Ale wkrótce i tak wszyscy dowiedzieli si´
prawdy, gdy˝ okaza∏o si´, ˝e w sprawie Aleka trzeba
by∏o przedstawiç w sàdzie szereg dokumentów; sam
list Jeffa, w którym uznaje syna, nie wystarcza∏. Potrzebni te˝ byli Êwiadkowie. Tylko jak mia∏a ich znaleêç? Pytaç po kolei swoich znajomych, czy widzieli
Jeffa w towarzystwie m∏odej Ukrainki, ileÊ tam lat temu, i czy zechcà o tym zaÊwiadczyç? Poza wszystkim
upokarza∏o jà wywlekanie najbardziej osobistych
spraw przed obcymi ludêmi. W ich oczach stawa∏a si´
kobietà zdradzonà przez m´˝a, który mia∏ dziecko z innà. Jednego Êwiadka wreszcie znalaz∏a: przyjaciel Jeffa, Edgar, zgodzi∏ si´ zeznaç w sàdzie pod przysi´gà,
˝e zna∏ Oksan´ Krywenko i ˝e cz´sto przebywa∏a
ona w towarzystwie Jeffreya Connery’ego. Nikt inny
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z jej otoczenia nie pami´ta∏ Oksany, a nak∏anianie
kogokolwiek do sk∏adania fa∏szywych oÊwiadczeƒ nie
wchodzi∏o w gr´. Elizabeth by∏a naprawd´ w k∏opocie,
z którego wybawi∏a jà jej przyjació∏ka z pracy, Sharon.
Sama zadzwoni∏a do Elizabeth i oznajmi∏a, ˝e w∏aÊnie
przypomnia∏a sobie pewne spotkanie z Jeffem i m∏odà
kobietà o imieniu Oksana. Obie wiedzia∏y, ˝e Sharon
wyssa∏a t´ historyjk´ z palca, ale nie przyznawa∏y si´
do tego. Elizabeth by∏a jej niezmiernie wdzi´czna
i mia∏a nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci b´dzie si´ jej mog∏a
jakoÊ zrewan˝owaç. Nie wiedzia∏a, ˝e nastàpi to tak
szybko. Mà˝ Sharon mia∏ biuro na szeÊçdziesiàtym
ósmym pi´trze w pó∏nocnej wie˝y World Trade Center
i feralnego dnia punktualnie przyszed∏ do pracy. Jego
cia∏a nigdy nie odnaleziono, a Sharon popad∏a w tak
ci´˝kà depresj´, ˝e trafi∏a do szpitala. Elizabeth cz´sto
jà odwiedza∏a. Kiedy sz∏a szpitalnym korytarzem,
przysz∏a jej do g∏owy smutna myÊl, ˝e teraz ju˝ obie sà
wdowami. A jeszcze kilka lat temu wszyscy czworo
sp´dzali wspólnie urlop na drugim kraƒcu Êwiata, na
Sri Lance.
...Jeff w kolorowej koszulce i krótkich spodenkach
szed∏ pla˝à par´ kroków przed nimi i strasznie b∏aznowa∏. W pewnej chwili chwyci∏ Elizabeth na r´ce i wrzuci∏ jà w ubraniu do wody.
– Oto przed paƒstwem miss mokrego podkoszulka! – rzek∏ ze Êmiechem, gdy wykr´ca∏a w∏osy.
Tego by∏o dla niej za wiele; zdj´∏a sanda∏ z nogi
i pocz´∏a za nim goniç, w koƒcu go dopad∏a i bez litoÊci obi∏a po plecach.
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– Co ty, ˝ono, na ˝artach si´ nie znasz? – broni∏ si´
Jeff.
– Na g∏upich si´ nie znam – odrzek∏a z furià.
Mokra sukienka oblepia∏a jej cia∏o i zanim dotar∏a do hotelu, aby si´ przebraç, czu∏a si´, jakby by∏a
naga.
Do wieczora nie zamieni∏a z Jeffem s∏owa, da∏a
si´ przeprosiç dopiero przy wspólnej kolacji, i to po
mediacjach m´˝a Sharon, Roberta, który by∏ cz∏owiekiem bardzo wywa˝onym, a przy tym ani troch´ nudnym. Elizabeth naprawd´ go lubi∏a.
A teraz obie zosta∏y same i znalaz∏y si´ w podobnej
sytuacji – by∏y takimi wdowami niewdowami, które nie
mog∏y pochowaç swoich m´˝ów, bo ich cia∏ nie odnaleziono.
Tak wi´c po katastrofie 11 wrzeÊnia Elizabeth
wiele czasu poÊwi´ca∏a przyjació∏ce i si∏à rzeczy brakowa∏o go jej dla Aleka, a on wtedy w∏aÊnie poszed∏
do szko∏y. Znalaz∏ si´ w nowym Êrodowisku, poÊród
rówieÊników, którzy potrafià byç okrutni dla kogoÊ, kto
jest troch´ inny. Przez d∏ugi czas nie mog∏a si´ zdecydowaç, do jakiej szko∏y zapisaç ch∏opca, publicznej czy
prywatnej. Jej matka, która nagle odkry∏a w sobie uczucia rodzinne, darzàc nimi w nadmiarze zarówno Elizabeth, jak i Aleka, stanowczo nalega∏a, aby umieÊciç
go w prywatnej. Okaza∏o si´ to pomys∏em chybionym,
bo ch∏opiec nie móg∏ si´ odnaleêç w Êwiecie ma∏ych
protestantów z zamo˝nych rodzin. Jego nowi koledzy
nie tolerowali akcentu brooklyƒskiego, nie mówiàc
o ukraiƒskim. Jeszcze przed koƒcem roku szkolnego
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musia∏a przenieÊç Aleka do szko∏y publicznej, bo ch∏opiec oÊwiadczy∏, ˝e do tej wi´cej nie pójdzie.
Tak, mia∏a ÊwiadomoÊç, ˝e czegoÊ zaniedba∏a,
i chcia∏a to nadrobiç, uporzàdkowaç, ale okaza∏o si´ to
bardzo trudne, bo tymczasem gdzieÊ po drodze zagubi∏
si´ ich wspólny j´zyk, którym Êwietnie porozumiewali
si´ tam, na Ukrainie. A teraz nie potrafi∏a go zapytaç,
dlaczego schowa∏ fotografi´ matki. D∏ugo bi∏a si´
z myÊlami, w koƒcu zadzwoni∏a do Andrew. On jednak
nie podziela∏ jej obaw.
– Daj mu spokój, Elizabeth – powiedzia∏ – nie
masz innych zmartwieƒ?
– Ale to w∏aÊnie jest moje zmartwienie – odrzek∏a.
– Musz´ dopilnowaç, aby syn przechowa∏ pami´ç
o w∏asnej matce.
– A skàd wiesz, czy tak nie jest?
Elizabeth westchn´∏a g∏´boko.
– Gdyby tak by∏o, nie pozbywa∏by si´ jej zdj´cia.
– To troch´ za proste. Nie wiemy, co si´ dzieje
w jego g∏owie.
– Chc´ wiedzieç, co si´ dzieje w jego sercu!
– Wszystko jedno, jak to nazwiemy, on teraz buduje swoje nowe ˝ycie i nie wolno mu w tym przeszkadzaç – powiedzia∏ Andrew stanowczo.
Elizabeth poczu∏a si´ dotkni´ta tymi s∏owami, bo
chcia∏a jak najlepiej, ze wszystkich si∏ chcia∏a pomóc
ch∏opcu, a nie przeszkadzaç, jak to ujà∏ Andrew. Ju˝
mia∏a na koƒcu j´zyka ripost´, kiedy przypomnia∏a
sobie, ˝e jej rozmówca jako dziecko znalaz∏ si´ w takiej samej jak Alek sytuacji. By∏ nawet w podobnym
wieku.
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– Ale... ja czuj´, ˝e on si´ coraz bardziej ode mnie
oddala, zamyka si´ w sobie – powiedzia∏a bezradnie.
– Ostatnio przyszed∏ ze szko∏y z du˝ym siƒcem na
policzku. Jestem pewna, ˝e ktoÊ go uderzy∏, ale on
twierdzi, ˝e si´ poÊliznà∏.
Andrew rozeÊmia∏ si´.
– Zachowa∏ si´ jak prawdziwy m´˝czyzna. Nie
wzi´∏aÊ na wychowanie delikatnej panienki, ale twardego faceta. Przestaƒ si´ nad nim trzàÊç, poradzi
sobie.
Jej przyjaciel wyraênie bagatelizowa∏ problemy,
jakie napotyka∏a w swojej nowej roli. Matki? Nie potrafi∏a tego zdefiniowaç. Uczucie, jakie ˝ywi∏a do
ch∏opca, z pewnoÊcià mo˝na by∏o nazwaç mi∏oÊcià,
ale nie do koƒca wiedzia∏a, czy naprawd´ chodzi∏o
o niego, czy nie szuka∏a w nim jego rodziców, Jeffa
i Oksany. By∏ tak ∏udzàco podobny do matki, ˝e za
ka˝dym razem, kiedy to sobie uÊwiadamia∏a, ogarnia∏o jà wzruszenie. Pami´ta∏a dobrze jej biednà twarz
z ostatniego widzenia, jej tragiczne oczy. By∏a m∏oda,
∏adna, ca∏e ˝ycie mia∏a jeszcze przed sobà, a wiedzia∏a, ˝e umiera. Ona to wiedzia∏a, w przeciwieƒstwie
do Elizabeth, która nagle jakby og∏uch∏a i oÊlep∏a.
Uwa˝a∏a, ˝e nak∏aniajàc Oksan´ do przerwania g∏odówki, ratuje jej ˝ycie. Tymczasem skazywa∏a jà na
Êmierç.
...pewne fragmenty drogi do aresztu jej umkn´∏y,
tak samo jak moment wejÊcia do budynku, szybkie
przebieranie si´ w fartuch i wspinanie po schodach. Pami´ta charakterystyczny wi´zienny odór starego potu
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i kurzu. Sz∏a za lekarzem, pot´˝nym m´˝czyznà o karykaturalnie du˝ej g∏owie. Kazano jej nieÊç torb´, by∏a
bardzo ci´˝ka. A potem wàska cela, z okienkiem os∏oni´tym blendà i drewnianà pryczà pod Êcianà, na której
le˝a∏a Oksana. W ostrym Êwietle ˝arówki jej twarz wyglàda∏a jak papierowa maska ze zbyt du˝ymi otworami
na oczy.
Elizabeth pochyli∏a si´ nad dziewczynà:
– To ja, poznajesz mnie?
Oksana da∏a znak oczami. Z bliska zobaczy∏a jej
usta, by∏y sine. PomyÊla∏a, ˝e matka Aleka jest bliska
Êmierci.
– Musisz przerwaç g∏odówk´ – szepta∏a. – Musisz
stàd wyjÊç dla swojego synka. Jeff przys∏a∏ list... On
wie, ˝e Alek jest jego synem, domyÊli∏ si´. On go uzna.
Twój syn jest bezpieczny, czeka tylko na ciebie...
W oczach Oksany pojawi∏y si´ ∏zy, jedna z nich
sp∏yn´∏a po twarzy. Elizabeth delikatnie otar∏a jà wierzchem d∏oni.
– Obiecaj, ˝e przerwiesz g∏odówk´... Przysz∏am
tu, aby to us∏yszeç.
Patrzy∏y na siebie, a potem Oksana przymkn´∏a
na chwil´ powieki na znak, ˝e si´ zgadza.
W kilka dni póêniej Andrew zosta∏ oficjalnie poinformowany przez prokuratora, ˝e Oksana Krywenko
zmar∏a. „Podczas przymusowego karmienia dosz∏o
do Êmiertelnego zach∏yÊni´cia si´ przez podejrzanà”.
Po tej wiadomoÊci Elizabeth dosta∏a wysokiej
goràczki, majaczy∏a. „To nieprawda! – krzycza∏a.
– Zabili jà, bo przerwa∏a g∏odówk´. Oni jà zabili! Ja jà
zabi∏am!”
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Andrew ca∏y czas by∏ przy niej, jak za mg∏à widzia∏a jego przej´tà, wspó∏czujàcà twarz.
Tak, czu∏a si´ równie winna jak ci, którzy zamordowali matk´ Aleka. Jak wi´c mog∏aby odebraç jej jeszcze dziecko? Andrew zupe∏nie tego nie rozumia∏. Byç
mo˝e mia∏ troch´ racji, jeÊli chodzi∏o o samego Aleka,
ale co z jego matkà?
Wys∏a∏a do Andrew e-mail:
Dear Andrew,
zapewne masz wi´ksze poj´cie o tym, co czuje ma∏y
emigrant, i nie powinnam na ten temat z Tobà dyskutowaç, ale wydaje mi si´, ˝e nie mo˝na porównywaç Twoich losów z losami Aleka. Ty jednak pozostawi∏eÊ
w swoim kraju matk´, oczekujàcà Twojego powrotu,
a zresztà Êrodowisko, w jakim przebywa∏eÊ na emigracji, nie by∏o do koƒca obce, nie straci∏eÊ kontaktu ze
swoim j´zykiem, z tradycjà. Z Alekiem jest inaczej,
ze zrozumia∏ych wzgl´dów rozmawiamy tylko po angielsku, a tutaj nikt nic nie wie o Ukrainie, dla jego rówieÊników to kraj równie mityczny jak Atlantyda, wi´c
je˝eli ja nie b´d´ mu przypomina∏a o tym, kim jest, ju˝
niebawem b´dziemy mieli do czynienia ze skoƒczonym
Amerykaninem. A do tego za ˝adnà cen´ nie chcia∏abym dopuÊciç. Nie po to jego matka odda∏a ˝ycie
za wolnoÊç ojczyzny, aby jej syn zapomnia∏ o swoich
korzeniach.
Prosz´ Ci´, Andrew, nie bagatelizuj tego, tyle mog´
jeszcze zrobiç dla jego matki: nie daç mu o niej zapomnieç.
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Jak zawsze wierz´, ˝e si´ w koƒcu zobaczymy.
Twoja Elizabeth
Jeszcze tego samego dnia nadesz∏a odpowiedê:
Ma Cherié,
myÊl´, ˝e êle odczyta∏aÊ moje intencje. Ja wcale
nie bagatelizuj´ problemów, z którymi si´ zmagasz.
Nie jest ∏atwo wychowywaç dziecko i to dziecko, które los tak ci´˝ko doÊwiadczy∏. Ja tylko nie wiem, Elizabeth, czy nie by∏oby lepiej dla wszystkich zainteresowanych, aby Alek zapomnia∏ o swoim pochodzeniu
i wyrós∏ na prawdziwego Amerykanina, jak to okreÊli∏aÊ. On przecie˝ teraz jest tam, tam ˝yje i raczej nie
wyglàda na to, aby mia∏o si´ to kiedykolwiek zmieniç.
Ani Ty, ani on nie macie szans na przyjazd na Ukrain´ nawet w odwiedziny, bo Ciebie, jako niepoprawnà
kidnaperk´, czeka∏oby aresztowanie, a Alek trafi∏by
znów pod opiek´ dziadka – komunistycznego ortodoksa. Myko∏a Krywenko jest jak stary dàb, krzepko si´
trzyma i nic nie wskazuje, aby szybko mia∏ opuÊciç
ten padó∏, a dopóki on ˝yje, powrót ch∏opca tutaj jest
wykluczony. Obawiam si´, ˝e b´dzie to realne dopiero, kiedy Alek osiàgnie pe∏noletnoÊç. Zastanów si´
wi´c, Elizabeth, czy chcesz hodowaç zagubionego
w obcym Êwiecie obywatela nieszcz´Êliwego paƒstwa,
które nie potrafi∏o zrzuciç jarzma nawet wtedy, gdy
okaza∏o si´ to mo˝liwe, czy te˝ Amerykanina, który ma
szanse ˝yç w wolnym, praworzàdnym kraju. Pami´taj
o jednym, Rosja nie odpuÊci Ukrainy. Pami´tasz, co
mimochodem powiedzia∏ mer ¸u˝kow? ˚e nigdy nie
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pogodzi si´ z tym, by dla obywateli Moskwy wczasy
na Krymie mia∏y byç wyjazdem za granic´! Oni pami´tajà, ˝e Kijów jest kolebkà Rusi, pami´tajà i nie
zapomnà. Zrobià wszystko, aby rzuciç Ukrain´ na
kolana i jà z powrotem wch∏onàç. To jest cel numer
jeden moskiewskiego cara – kagebisty. I jak do tej pory dà˝y do niego bez przeszkód. MyÊl´, ˝e dni wolnej
Ukrainy, za którà odda∏a swoje m∏ode ˝ycie Oksana
Krywenko, sà policzone. Naród ukraiƒski si´ niestety
nie obudzi∏, przypomina stado owiec, którym mo˝na
dowolnie kierowaç. A kierunek, wobec oboj´tnoÊci
Europy, jest jeden: Azja!
Weê to wszystko pod rozwag´, zastanów si´, czy Ci
nie wystarczy, ˝e pewien beznadziejny romantyk marnuje sobie ˝ycie, i czy chcia∏abyÊ znaleêç mu nast´pc´?
Bardzo mi Ciebie brakuje, Elizabeth, ale ciesz´ si´,
˝e ˝yjesz jak wolny cz∏owiek, podczas gdy ja tkwi´
w tym bagnie po uszy. Mo˝e uda mi si´ jednak chocia˝
na troch´ stàd wyrwaç. Marz´ o wspólnych wakacjach
z Tobà, wzi´libyÊmy to trudne i uparte dziecko, Aleka,
i zaszyli gdzieÊ na koƒcu Êwiata, gdzie nikt by nas nie
znalaz∏.
Twój Andrew
Ona te˝ nie marzy∏a o niczym innym, ale wyjazd
okaza∏ si´ niemo˝liwy. Matka Andrew powa˝nie zachorowa∏a i nie móg∏ zostawiç jej samej, Elizabeth nie
mog∏a z kolei zostawiç Aleka, a nie chcia∏a zwalniaç go
ze szko∏y choçby na krótko, bo mia∏ du˝e trudnoÊci
w nauce i musia∏ braç dodatkowe prywatne lekcje. T´skni∏a za Andrew, za jego obecnoÊcià, za jego doty20

kiem. To on sprawi∏, ˝e znów poczu∏a si´ kobietà.
Dzi´ki niemu doÊwiadczy∏a wielu nieznanych przedtem uczuç, radoÊci z obcowania z drugim cz∏owiekiem,
tak blisko, jak tylko mo˝na. Ona, zawsze taka osobna,
nagle potrafi∏a si´ otworzyç, opowiadaç o swoich najskrytszych prze˝yciach. Andrew sta∏ si´ jej schronieniem. Tak myÊla∏a na tej leÊnej drodze.
...stali naprzeciw siebie.
– Powinienem jak najszybciej znaleêç si´ znowu
we Lwowie, musz´ mieç alibi – powiedzia∏. – Ch∏opca
zacznà szukaç oko∏o pierwszej, drugiej. Tyle czasu zajmuje mu powrót ze szko∏y do domu.
Skin´∏a ze zrozumieniem g∏owà, próbowa∏a si´
nawet uÊmiechnàç, ale pod czaszkà k∏´bi∏y si´ goràczkowe myÊli. „Jak b´d´ teraz ˝y∏a? Przecie˝ bez ciebie
niczego nie rozumiem z tego Êwiata. Ze Êwiata, który
jest tak bezlitosny i okrutny. Tylko mi∏oÊç, tylko w niej
mo˝na si´ jeszcze schowaç, a ty mi odmawiasz tej kryjówki...”
– Zadzwoƒ z Polski – us∏ysza∏a jego g∏os.
– Zadzwoni´ natychmiast, jak tylko b´dziemy
bezpieczni – odrzek∏a skwapliwie. – A my... kiedy si´
zobaczymy?
Andrew przytuli∏ jà, poczu∏a znajomy zapach jego
skóry.
– Zobaczymy si´ na pewno – obieca∏. – Na razie
powinniÊcie pobyç tylko we dwoje, ty i Alek.
Czu∏a, ˝e Andrew mówi tak, gdy˝ nie wie, kiedy
znów si´ spotkajà. Tam, na leÊnej drodze nieopodal
granicy polsko-ukraiƒskiej, jeszcze nic nie by∏o wiado21

