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Heather

— A ty w ogóle poznaïaĂ wczeĂniej tego goĂcia, który wprowadziï siÚ
do domku nad jeziorem?
Pytanie padïo, gdy tylko przekroczyïam próg domu. Poniewaĝ rano
musiaïam pojechaÊ z mamÈ do lekarza, moja przyjacióïka Chrissy
zgodziïa siÚ w moim imieniu przywitaÊ nowego lokatora i przekazaÊ
mu klucze.
PokrÚciïam gïowÈ i odparïam:
— Nie.
Chrissy tylko uĂmiechnÚïa siÚ szeroko.
— Co ma znaczyÊ ten uĂmiech? — spytaïam.
— Hm. Facet jest… interesujÈcy.
Uniosïam brwi.
— W jakim sensie?
Chrissy ĝachnÚïa siÚ tylko i rzuciïa tajemniczo:
— MyĂlÚ, ĝe sama siÚ przekonasz.
To mogïo oznaczaÊ, ĝe albo byï wyjÈtkowo przystojny, albo ĂciÈgnÚïyĂmy do siebie psychopatÚ.
Razem z mamÈ od kilku lat wynajmowaïyĂmy przynaleĝÈcy do
naszego domu hangar na ïodzie przerobiony na domek letniskowy
przy jeziorze Winnipesaukee — najwiÚkszym akwenie w New
Hampshire. LeĝÈce u stóp White Mountains jezioro byïo popularnym
miejscem wypoczynku dla turystów pragnÈcych uciec od zgieïku
miasta. Miejscowi mawiali, ĝe gdy siÚ przyjeĝdĝa w to miejsce, czïowiek przestawia siÚ na „czas jeziorny”.
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Po tym, jak zostaïyĂmy z mamÈ same, a do tego mama nie pracowaïa, pieniÈdze z wynajmu byïy nam niezbÚdne do opïacania rachunków. Czasem zimÈ dom staï pusty, ale w cieplejszych miesiÈcach
miaïyĂmy niemal peïne obïoĝenie. Ludzie zwykle wynajmowali go
na tydzieñ, niektórzy na nieco dïuĝej. Domek byï niewielki, wiÚc na
ogóï zatrzymywali siÚ u nas ludzie podróĝujÈcy samotnie, a nie rodziny.
Nasz ostatni goĂÊ wynajÈï go na niemal trzy miesiÈce — aĝ do koñca
sierpnia, czyli na caïe lato. To siÚ nam jeszcze nie zdarzyïo.
— I wszystko w porzÈdku, nie miaï ĝadnych uwag? — chciaïam
siÚ upewniÊ.
— Nie, wszystko gra. W ogóle wydaje siÚ caïkiem miïy. TrochÚ
maïomówny, ale uprzejmy. Nie zdjÈï okularów sïonecznych, wiÚc nic
nie mogïam wyczytaÊ z jego oczu. A wiadomo, oczy zwykle wiele
mówiÈ o czïowieku.
Ja z kolei wiedziaïam, ĝe ma na imiÚ Noah, bo musiaïam go
poprosiÊ o dane karty kredytowej i sprawdziïam jego kartotekÚ
kryminalnÈ. Dowiedziaïam siÚ jednak niewiele ponad to, ĝe niejaki
Noah Cavallari z Pensylwanii posiada kartÚ visa i nie miaï zatargów
z prawem.
Co do zasady nie spoufalaïam siÚ z naszymi goĂÊmi. Gdy byïam
mïodsza, mama surowo mi tego zabraniaïa — wiecie, na wypadek,
gdyby okazali siÚ zïymi luděmi. A teraz, choÊ jestem dorosïa, z przyzwyczajenia staram siÚ trzymaÊ dystans.
Umowa najmu obejmowaïa sprzÈtanie domku — usïugÚ ĂwiadczonÈ przez niĝej podpisanÈ. WyglÈdaïo to tak, ĝe wchodziïam do
domu — zwykle popoïudniami — i Ăcieliïam ïóĝko oraz zmieniaïam rÚczniki, zupeïnie jak w hotelu. GoĂcie mogli równieĝ korzystaÊ z pralki i suszarki w piwnicy gïównego budynku, do którego
wchodzili tylnymi drzwiami, a otwierali je wïasnym kluczem. DziÚki
temu w ogóle nie mieli potrzeby wchodziÊ do naszego domu.
W domku nad wodÈ znajdowaï siÚ maïy aneks kuchenny, aby goĂcie mogli sami przygotowywaÊ sobie posiïki. Poza tym caïe jego wnÚtrze stanowiïo jedno pomieszczenie plus ïazienka. Okna znajdowaïy siÚ z kaĝdej strony, dajÈc mnóstwo Ăwiatïa i widok na jezioro.
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— A jak siÚ czuje Alice? — zainteresowaïa siÚ Chrissy.
— Lekarz chce jej ponownie zmieniÊ dawkowanie. Ogólnie nie
jest w szczytowej formie, ale i nie jest najgorzej.
I to byïa dobra wiadomoĂÊ, jeĂli chodziïo o mamÚ. Od lat zaliczaïa
dïuĝsze bÈdě krótsze pobyty w szpitalach psychiatrycznych, zaleĝnie
od nasilenia epizodów choroby.
Mama cierpiaïa na depresjÚ. Walczyïa z chorobÈ caïe swoje ĝycie,
ale od Ămierci mojej starszej siostry ponad piÚÊ lat temu mama byïa
w wyjÈtkowo kiepskim stanie. Opal byïa ode mnie starsza o dekadÚ
i równieĝ miaïa problemy psychiczne. KtóregoĂ dnia niespodziewanie
uciekïa z domu. Przez kilka lat nie miaïyĂmy z niÈ kontaktu, a ona
w tym czasie coraz gïÚbiej zanurzaïa siÚ w mroki wïasnego umysïu,
aĝ na koniec odebraïa sobie ĝycie.
¥mierÊ siostry byïa dla mnie zdecydowanie czymĂ najtrudniejszym, czego w ĝyciu doĂwiadczyïam. Mama nigdy juĝ nie byïa taka
jak dawniej. Do Ămierci Opal potrafiïa kontrolowaÊ swojÈ depresjÚ
na tyle, aby móc normalnie funkcjonowaÊ. Teraz nie byïo o tym
mowy.
Chrissy musiaïa jechaÊ do pracy. Byïa pielÚgniarkÈ i wkrótce
zaczynaïa dyĝur. Zostaïam sama w swoim pokoju. Przez okno spojrzaïam na domek nad wodÈ. Znajdowaï siÚ w obrÚbie naszej dziaïki,
ale z dala od domu, przy samym jeziorze. Od nas prowadziïa do niego
szutrowa droga.
Poza lĂniÈcym, czarnym pick-upem zaparkowanym hen daleko
przy domku nie widaÊ byïo ĝadnych oznak bytnoĂci naszego nowego
goĂcia. Co w zupeïnoĂci mi odpowiadaïo. Ze sprzÈtaniem zamierzaïam poczekaÊ do jutrzejszego popoïudnia. Lokatorzy zwykle popoïudniami wychodzili.
W ciÈgu dnia wykonywaïam prace w obejĂciu. Dodatkowo przez
piÚÊ wieczorów tygodniowo byïam kelnerkÈ w lokalnym pubie o nazwie
Jack Foley’s. Tak wyglÈdaïa moja szara codziennoĂÊ, odkÈd depresja
mamy siÚ pogïÚbiïa. KtoĂ musiaï zajmowaÊ siÚ domem i z braku konkurencji to mnie przypadïa w udziale ta rola.
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Dom nad jeziorem — nasza gïówna siedziba — oraz mniejszy
domek tuĝ przy wodzie od lat naleĝaïy do rodziny mamy. Mama
byïa jedynaczkÈ i po Ămierci dziadka caïoĂÊ majÈtku przeszïa na niÈ.
Wszystko byïo spïacone, wiÚc nie musiaïyĂmy martwiÊ siÚ o kredyty.
Co oczywiĂcie ogromnie nas cieszyïo, zwïaszcza ĝe tylko ja pracowaïam. Moja pensja wystarczaïa jednak tylko na bieĝÈce wydatki,
tymczasem w domu byïo sporo do zrobienia.
Nie chciaïabym, abyĂcie pomyĂleli, ĝe siÚ nad sobÈ uĝalam.
Mam mnóstwo powodów do radoĂci. Jednym z nich jest ĝycie nad
wodÈ. Nawet jeĂli czasem czujÚ siÚ jak Kopciuszek — tylko taki bez
wrednych sióstr przyrodnich — to kojÈce piÚkno tego miejsca zwykle
wszystko mi rekompensuje.
***

NastÚpnego dnia uznaïam, ĝe chyba trafiïam na moment, w którym
naszego lokatora nie byïo w domku. Jego samochód zniknÈï, wiÚc
postanowiïam skorzystaÊ z okazji, aby podrzuciÊ mu Ăwieĝe rÚczniki
i posprzÈtaÊ w domku.
Mój bernardyn Teddy pewnie sÈdziï, ĝe zabieram go na spacer,
bo w Ălad za mnÈ ruszyï do drzwi. Uznaïam, ĝe równie dobrze moĝe
mi potowarzyszyÊ.
Popoïudniowe powietrze byïo parne i lepkie. Mgliste sïoñce czÚĂciowo mnie oĂlepiaïo, gdy szïam w stronÚ jeziora, niosÈc pod pachÈ
zwój róĝnej wielkoĂci rÚczników, a na przegubie miaïam zawieszone
wiadro z detergentami.
Juĝ od progu poczuïam zapach jego wody koloñskiej. Caïe wnÚtrze
pachniaïo mÚĝczyznÈ. Na oparciu krzesïa przy biurku wisiaïa czarna
mÚska kurtka, a na podïodze leĝaïa nierozpakowana duĝa, otwarta
walizka. Na klapie zamkniÚtego laptopa leĝaï kosztownie wyglÈdajÈcy
zegarek.
óĝko byïo posïane. Moĝe nie doczytaï w moim e-mailu zwrotnym
informacji o sprzÈtaniu pokoju — a moĝe po prostu lubiï porzÈdek
i nie chciaï na mnie czekaÊ.
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Nagle na ïóĝko wskoczyï pies.
— Teddy! Zïaě!
A chwilÚ potem z impetem otworzyïy siÚ drzwi ïazienki.
Wszystko potoczyïo siÚ bïyskawicznie. UpuĂciïam wiadro na widok
Herkulesa stojÈcego przede mnÈ i przewiÈzanego w biodrach tylko
maïym rÚcznikiem. SzczÚka mi opadïa.
Teddy zaczÈï ujadaÊ.
A do mojej ĂwiadomoĂci przedarï siÚ niski gïos:
— Co siÚ tu u licha wyprawia?
Miaï mokre wïosy. PrzeïknÚïam ĂlinÚ, gdy przesuwaïam wzrok
w dóï jego ciaïa, a potem z powrotem ku górze. Nie do koñca jestem
w stanie wyjaĂniÊ, dlaczego nagle utraciïam zdolnoĂÊ myĂlenia. Byïam
po prostu kompletnie wstrzÈĂniÚta jego widokiem — w dodatku takim, gdy z nagiego, doskonale wyrzeěbionego torsu spadaïy krople
wody.
Miaïo go nie byÊ w domu.
Z osïupienia wyrwaï mnie jego gïos:
— Czy jest jakiĂ powód, dla którego gapisz siÚ na mnie, zamiast
stÈd wyjĂÊ?
Hm. Niech pomyĂlÚ: moĝe taki, ĝe jesteĂ nieziemsko seksowny?
Odwróciïam siÚ gwaïtownie w stronÚ drzwi i przez ramiÚ rzuciïam:
— Przyszïam posprzÈtaÊ. Przepraszam najmocniej. WrócÚ póěniej.
I potykajÈc siÚ, wybiegïam tak szybko, ĝe zapomniaïam o rozrzuconych na podïodze detergentach. Przez chwilÚ myĂlaïam nawet,
ĝe zapomniaïam równieĝ o Teddym, ale na szczÚĂcie wybiegï razem
ze mnÈ.
Widziaïam go przez zaledwie kilka sekund, ale juĝ rozumiaïam
wczorajsze uĂmieszki Chrissy. To byï facet z prawdziwego zdarzenia,
bosko przystojny, z klasycznie mÚskÈ, mocno ciosanÈ twarzÈ ozdobionÈ idealnie przyciÚtym zarostem. Do tego byï naprawdÚ wysoki
i prawdopodobnie byï najbardziej mÚskim spoĂród mÚĝczyzn, z jakimi
zdarzyïo mi siÚ zetknÈÊ od bardzo dawna.
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Byï równieĝ niesympatyczny. Tak, co do tego równieĝ nie byïo
wÈtpliwoĂci. Ale jaki gorÈcy! Ciemne wïosy, wyrzeěbiona sylwetka…
wyglÈdaï na trzydzieĂci parÚ lat.
Gdy wróciïam do domu, zastaïam mamÚ w kuchni, gdzie robiïa
sobie kanapkÚ.
— CoĂ siÚ staïo? — spytaïa. — WyglÈdasz na poruszonÈ.
RzeczywiĂcie byïam lekko zdyszana.
— WïaĂnie siÚ wygïupiïam przed nowym lokatorem. Przed domkiem nie byïo jego samochodu, wiÚc pomyĂlaïam, ĝe mogÚ wejĂÊ
posprzÈtaÊ. — Przerwaïam i z zamkniÚtymi oczami wziÚïam gïÚboki wdech na uspokojenie. — Wyszedï z ïazienki, póïnagi. ¥miertelnie go przestraszyïam. I zamiast siÚ wycofaÊ, zamarïam. Staïam
tam i siÚ gapiïam. Niezbyt mu siÚ to spodobaïo.
Teddy staï obok mnie z wywieszonym jÚzykiem, jakby i on dopiero
próbowaï otrzÈsnÈÊ siÚ po tym zajĂciu.
Mama odïoĝyïa nóĝ, którym smarowaïa kromkÚ masïem, i zaczÚïa
siÚ ĂmiaÊ — po raz pierwszy od dïuĝszego czasu. I choÊ Ămiaïa siÚ
moim kosztem, musiaïam siÚ uĂmiechnÈÊ. Uznaïam niemal, ĝe
warto byïo zrobiÊ z siebie kretynkÚ, aby znów usïyszeÊ jej Ămiech.
Niemal.
Gdy wieczorem otworzyïam drzwi, ĝeby wyjĂÊ z Teddym, na schodach znalazïam wiaderko, które zostawiïam w domku nad wodÈ.
W Ărodku byïy wszystkie detergenty. Noah byÊ moĝe byï dupkiem, ale
jak siÚ okazuje, szarmanckim.
***

Przez kilka nastÚpnych dni nie miaïam ĝadnych niespodziewanych
interakcji z Noahem. Kaĝdego popoïudnia, zanim weszïam, aby posprzÈtaÊ, gïoĂno pukaïam do jego drzwi, aby siÚ upewniÊ, ĝe nie ma
go w domu.
JednÈ z rzeczy, które lubiïam najbardziej w te wieczory, gdy nie
pracowaïam, byïo pïywanie w jeziorze o zachodzie sïoñca. To ceniïam
chyba najbardziej w naszej lokalizacji. Nie znaïam lepszego miejsca,
aby oczyĂciÊ myĂli, niĝ woda.
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Jezioro byïo równieĝ mojÈ siïowniÈ. Nigdy nie polubiïam biegania
czy aerobiku. Za to w wodzie miaïam wraĝenie, ĝe jestem lekka jak
piórko i wszystko jest moĝliwe. Dlatego opracowaïam wïasny, wodny
program treningowy. mwiczenia obejmowaïy podskoki z przysiadem
pod wodÈ oraz opÚtany taniec z wymachiwaniem ramionami. Bez
ïadu i skïadu — robiïam po prostu, co tylko chciaïam. Cokolwiek
stymulowaïo wyrzut endorfin w moim ciele.
Tego wieczora miaïam wolne, wiÚc znów byïam w wodzie. Ze sïuchawkami w uszach koïysaïam siÚ w rytm starego, dobrego hip-hopu,
robiÈc, co mi siÚ ĝywnie podobaïo. Nagle dostrzegïam jakiĂ ksztaït
poĂpiesznie zmierzajÈcy w moim kierunku. Nim siÚ zorientowaïam,
jego rÚce dotknÚïy moich pleców.
Serce zaczÚïo mi waliÊ jak mïotem.
Dopiero po kilku sekundach dotarïo do mnie, ĝe to byï Noah.
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