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MieszkajÆc z wrogiem

Rozdziañ 1.
Wypadïam z kancelarii prawniczej i ruszyïam pÚdem na drugÈ stronÚ
ulicy, omal nie wpadajÈc przy okazji pod samochód. Przez wszystkie
te lata tak bardzo staraïam siÚ o nim nie myĂleÊ. A teraz potrafiïam
myĂleÊ wyïÈcznie o nim.
Justin.
O Boĝe.
Justin.
Mój umysï zalaïy urywane wspomnienia zwiÈzane z jego osobÈ:
jego ciemnoblond wïosy, jego Ămiech, děwiÚk jego gitary, gïÚboki smutek i rozczarowanie malujÈce siÚ w jego cudownych oczach, kiedy
widziaïam go po raz ostatni dobre dziewiÚÊ lat temu.
Zakïadaïam, ĝe nigdy wiÚcej go nie zobaczÚ, nie wspominajÈc juĝ
o tym, bym miaïa byÊ wraz z nim wspóïwïaĂcicielkÈ jakiegoĂ domu.
¿ycie pod jednym dachem z Justinem Banksem nie wchodziïo w grÚ,
nawet gdyby byï to ukïad wyïÈcznie na jedno lato. ChoÊ moĝe lepiej
zaznaczyÊ, ĝe nie byïo cienia szansy, by Justin Banks zechciaï dzieliÊ
ten dom akurat ze mnÈ. Jednak czy nam siÚ to podobaïo, czy nie,
znajdujÈcy siÚ w Newport dom przy plaĝy naleĝaï teraz do nas. Nie do
mnie. Nie do niego. Do nas. Póï na póï.
Co teĝ mogïo strzeliÊ babci do gïowy?
Zawsze wiedziaïam, ĝe miaïa do niego sïaboĂÊ, ale nie mogïam
przewidzieÊ skali jej szczodroĂci. Mimo ĝe nie byï z nami w ĝaden sposób spokrewniony, zawsze traktowaïa go jak swojego wnuka.
WyjÚïam komórkÚ i wyszukaïam na liĂcie kontaktów namiary
Tracy. Kiedy odebraïa, z moich ust wyrwaïo siÚ westchnienie ulgi.
— Gdzie jesteĂ? — zapytaïam.
— Na East Side. A czemu?
— Moĝemy siÚ spotkaÊ? Strasznie potrzebujÚ z kimĂ pogadaÊ.
— Wszystko w porzÈdku?
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Nagle zabrakïo mi sïów, ale od razu mojÈ gïowÚ ponownie wypeïniïy myĂli zwiÈzane z Justinem. Poczuïam dïawienie w piersi. Nienawidziï mnie. Tak dïugo go unikaïam, ale wiedziaïam, ĝe teraz bÚdÚ
musiaïa stanÈÊ z nim twarzÈ w twarz.
Z zadumy wyrwaï mnie gïos Tracy.
— Amelia? JesteĂ tam?
— Tak. Wszystko w porzÈdku. Yyy… mówiïaĂ, ĝe gdzie jesteĂ?
— Spotkajmy siÚ w knajpie z falafelami przy Thayer Street. Zjemy
wczeĂniejszÈ kolacjÚ i pogadamy o wszystkim, co ciÚ drÚczy.
— OK. Do zobaczenia o dziesiÈtej.
Tracy i ja przyjaěniïyĂmy siÚ od relatywnie niedïugiego czasu, wiÚc
posiadaïa skromnÈ wiedzÚ na temat wydarzeñ z mojego dzieciñstwa
i okresu dorastania. Obydwie byïyĂmy nauczycielkami w miejscowej
szkole w Providence. Dzisiejszego dnia wziÚïam urlop na ĝyczenie,
by spotkaÊ siÚ z prawnikiem mojej babci.
WnÚtrze restauracji z bliskowschodnim jedzeniem przesycaïa woñ
kuminu i suszonej miÚty. Tracy pomachaïa do mnie ze stojÈcego
w kÈcie sali boksu. Na stole staï juĝ przed niÈ plastikowy pojemnik
wypeïniony kebabami z miÚsem z kurczaka posmarowanymi pastÈ
sezamowÈ.
— Nic nie zamówisz? — zapytaïa z peïnymi ustami. Wargi miaïa
z jednej strony wysmarowane sosem jogurtowym.
— Nie. Nie jestem gïodna. Moĝe póěniej wezmÚ coĂ na wynos.
Po prostu potrzebowaïam pogadaÊ.
— Powiesz mi, o co, do diabïa, chodzi?
Czuïam suchoĂÊ w gardle.
— W sumie to muszÚ siÚ najpierw napiÊ. Poczekaj. — Po drodze
do stojÈcej przy kontuarze lodówki towarzyszyïo mi wraĝenie, jakby
caïe pomieszczenie falowaïo.
Kupiïam butelkÚ wody, wróciïam do stolika, po czym usiadïam
i odetchnÚïam gïÚboko.
— Usïyszaïam dziĂ w kancelarii coĂ naprawdÚ szalonego.
— OK…
4

Kup książkę

Poleć książkę

MieszkajÆc z wrogiem
— Wiesz przecieĝ, ĝe musiaïam tam iĂÊ, bo miesiÈc temu umarïa
moja babcia…
— Tak.
— No wiÚc wïaĂnie widziaïam siÚ z prawnikiem, ĝeby przedyskutowaÊ kwestiÚ spadku po niej. Okazuje siÚ, ĝe zostawiïa mi caïÈ swojÈ
biĝuteriÚ… oraz poïowÚ domku letniego na wyspie Aquidneck.
— Co? Chodzi o ten piÚkny dom z obrazka stojÈcego na twoim
biurku?
— Tak. Dokïadnie ten. JeědziliĂmy tam ciÈgle w wakacje, kiedy
byïam mïodsza, ale ostatnimi czasy byï komuĂ wynajÚty. Ten budynek byï wïasnoĂciÈ rodziny babci od caïych pokoleñ. Ma swoje lata,
ale jest piÚkny i leĝy tuĝ nad wodÈ.
— To fantastycznie, Amelio. Dlaczego wydajesz siÚ taka zdenerwowana?
— No bo… drugÈ poïowÚ domku babcia zapisaïa niejakiemu Justinowi Banksowi.
— Kto to taki?
Jedyny mÚĝczyzna, którego kiedykolwiek kochaïam.
— To byï chïopak, z którym dorastaïam. Babcia opiekowaïa siÚ
nim, kiedy jego rodzice byli w pracy. Dom Justina znajdowaï siÚ z jednej strony, mój z drugiej, a dom babci leĝaï poĂrodku.
— Czyli byï dla ciebie jak brat?
Chciaïabym.
— Przez wiele lat byliĂmy sobie nawzajem bliscy.
— Twoja mina sugeruje, ĝe coĂ siÚ w tym temacie zmieniïo.
— Zgadza siÚ.
— Co siÚ staïo?
Odgrzewanie tej starej historii byïo zdecydowanie ponad moje siïy.
Ten dzieñ juĝ i tak mnie przerastaï. Musiaïam przedstawiÊ mojej
przyjacióïce skróconÈ wersjÚ.
— Generalnie to rzecz w tym, iĝ wyszïo na jaw, ĝe coĂ przede mnÈ
ukrywaï. A mnie szlag trafiï. Wolaïabym nie wchodziÊ w szczegóïy.
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Powiem tylko, ĝe miaïam wtedy piÚtnaĂcie lat i byïo mi naprawdÚ
trudno ze wzglÚdu na burzÚ hormonalnÈ i moje zawiïe relacje z matkÈ.
PodjÚïam pochopnÈ decyzjÚ o wyprowadzce i zamieszkaïam u ojca. —
StarajÈc siÚ odegnaÊ bolesne wspomnienia, dodaïam: — Zostawiïam
w Providence caïe moje ówczesne ĝycie i przeniosïam siÚ do New
Hampshire.
Tracy, caïe szczÚĂcie, nie dopytywaïa, o jaki sekret poszïo. Nie
o tym chciaïam tego dnia rozmawiaÊ. Przecieĝ moim celem nie byïo
rozdrapywanie starych ran, chodziïo o to, by wspólnie wymyĂliÊ, co
powinnam teraz zrobiÊ.
— Czyli, krótko mówiÈc, uciekïaĂ od caïej sytuacji, zamiast siÚ
z niÈ zmierzyÊ.
— Tak. Uciekïam od swoich problemów… i od Justina.
— I od tamtej pory ani razu z nim nie rozmawiaïaĂ?
— Po moim wyjeědzie przez kilka miesiÚcy nie mieliĂmy ze sobÈ
w ogóle ĝadnego kontaktu. Obwiniaïam siÚ, ĝe beznadziejnie zareagowaïam na caïÈ tÚ sytuacjÚ. Kiedy w koñcu ochïonÚïam, próbowaïam siÚ z nim spotkaÊ, ĝeby przeprosiÊ, ale byïo juĝ za póěno. Nie
chciaï mnie ani widzieÊ, ani ze mnÈ rozmawiaÊ. I trudno go za to
winiÊ. — Nasze drogi caïkowicie siÚ rozeszïy, ale najwyraěniej w dalszym ciÈgu utrzymywaï kontakty z babciÈ. Byïa dla niego jak druga
matka.
— Wiesz, co teraz porabia?
— Nie, nigdy nie próbowaïam szukaÊ o nim ĝadnych informacji.
Zawsze byïam zbyt wystraszona tym, czego mogïabym siÚ dowiedzieÊ.
— W takim razie musimy to szybko nadrobiÊ. — Tracy odïoĝyïa
widelec i siÚgnÚïa do torebki, szukajÈc swojej komórki.
— Chwilunia… Co zamierzasz zrobiÊ?
— Przecieĝ wiesz, ĝe uwaĝam siÚ za speca od Ăledzenia ludzi
w necie. — Na jej twarzy pojawiï siÚ uĂmiech. — SprawdzÚ go na
Facebooku. Justin Banks… Tak siÚ nazywa, prawda? I mieszka
w Nowym Jorku?
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— Nie patrzÚ. Nie jestem w stanie na to patrzeÊ. A poza tym sÈ
pewnie setki facetów o tym imieniu i nazwisku. Maïo prawdopodobne,
ĝeby ci siÚ udaïo go znaleěÊ — powiedziaïam, zakrywajÈc oczy.
— Jak wyglÈda?
— Kiedy widziaïam go po raz ostatni, miaï szesnaĂcie lat, wiÚc
jestem pewna, ĝe siÚ zmieniï. Ale miaï wïosy ciemnoblond.
Byï naprawdÚ ïadniutki. CiÈgle pamiÚtam jego twarz, jakby to
byïo wczoraj. Nie umiaïabym jej zapomnieÊ.
Tracy zaczÚïa czytaÊ na gïos informacje na temat róĝnych Justinów Banksów, które podrzucaï jej Facebook. ¿aden z przytaczanych
przez niÈ opisów nie brzmiaï znajomo, dopóki nie powiedziaïa:
— Justin Banks, Nowy Jork, muzyk w zespole Just In Time Acoustic Guitar.
Poczuïam ukïucie w sercu, starajÈc siÚ pohamowaÊ ïzy, które, ku
mojemu zaskoczeniu, zaszkliïy mi siÚ w oczach. Byïam wytrÈcona
z równowagi tym gwaïtownym przypïywem emocji. Miaïam wraĝenie,
jakby Justin wïaĂnie wróciï z zaĂwiatów.
— Jak powiedziaïaĂ? ¿e co robi?
— Gra w zespole Just In Time Acoustic Guitars. To ten?
Nie byïam w stanie wykrztusiÊ ani sïowa, wiÚc milczaïam, przypominajÈc sobie tÚ nazwÚ. Dokïadnie takiego pseudonimu uĝywaï juĝ
jako dziecko, kiedy graï na gitarze, stojÈc na rogu naszej ulicy.
Just In Time.
— To on — przyznaïam w koñcu.
— O Boĝe, Amelia.
Serce zaïomotaïo mi w piersi.
— Co?
— On jest… cudowny. Absolutnie cudowny.
— Jezu. Nie mów mi takich rzeczy — odparïam, kryjÈc twarz
w dïoniach.
— Sama zobacz.
— Nie mogÚ.
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Zanim zdÈĝyïam ponownie odmówiÊ, Tracy podsunÚïa mi swojÈ
komórkÚ pod sam nos. WziÚïam jÈ od niej drĝÈcymi rÚkami.
Sïodki Jezu.
Po co w ogóle to oglÈdaïam?
Z tego, co byïo widaÊ na zdjÚciu, daïo siÚ poznaÊ, ĝe byï piÚkny —
taki, jakim go zapamiÚtaïam, choÊ jednoczeĂnie wyraěnie siÚ zmieniï.
Dorósï. Miaï na gïowie szarÈ czapkÚ, a jego brodÚ i policzki pokrywaï
lekki zarost, którego nigdy nie byï w stanie wyhodowaÊ w czasach,
kiedy siÚ znaliĂmy. Profilowe zdjÚcie przedstawiaïo go pochylonego
nad gitarÈ, jakby wïaĂnie zamierzaï zaĂpiewaÊ coĂ do mikrofonu.
Widok jego twarzy, na której malowaï siÚ wyraz napiÚcia, sprawiï, ĝe
przeszyï mnie dreszcz. Kiedy spróbowaïam kliknÈÊ na jego galeriÚ,
by zobaczyÊ inne zdjÚcia, okazaïo siÚ, ĝe ustawiï swoje konto jako
prywatne, uniemoĝliwiajÈc dalsze przeglÈdanie.
Tracy wyciÈgnÚïa rÚkÚ po swojÈ komórkÚ.
— Jest muzykiem?
— Chyba tak — odparïam, oddajÈc jej telefon.
KiedyĂ pisaï piosenki dla mnie.
— Skontaktujesz siÚ z nim?
— Nie.
— Dlaczego nie?
— Chyba nie wiedziaïabym, co mu powiedzieÊ. BÚdzie, co ma byÊ.
W koñcu bÚdÚ musiaïa siÚ z nim rozmówiÊ. Ale nie zamierzam robiÊ
pierwszego kroku.
— A tak w ogóle, to na czym polega ta wspólna wïasnoĂÊ domu?
— Prawnik daï mi pÚk kluczy i powiedziaï, ĝe drugi komplet zostaï
wysïany do Justina. W akcie wïasnoĂci bÚdÈ figurowaïy zarówno jego,
jak i moje dane. Babcia zostawiïa teĝ pewnÈ sumÚ przeznaczonÈ na
remonty i utrzymanie budynku w okresie poza sezonem. Podejrzewam, ĝe Justin otrzymaï dokïadnie takie same informacje.
— Chyba nie chcesz sprzedaÊ tego domu, prawda?
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— Nie ma mowy. Tyle tam przeĝyïam, a poza tym tak wiele znaczyï dla babci. SpÚdzÚ tam najbliĝsze lato, a potem moĝe go wynajmÚ,
jeĂli Justin wyrazi zgodÚ.
— Czyli nie masz pojÚcia, jakie sÈ jego plany wzglÚdem poïowy
budynku, która mu przypadïa? Po prostu pojedziesz tam za kilka
tygodni i dopiero na miejscu przekonasz siÚ, czy on tam jest, czy go
tam nie ma?
— Mniej wiÚcej.
— Ciekawie siÚ to zapowiada.

***

CzternaĈcie lat wczeĈniej
Chïopiec, którego babcia zaczÚïa pilnowaÊ tego lata, siedziaï przed jej
domem. Nie mogïam pozwoliÊ, ĝeby mnie teraz zobaczyï, biorÈc pod
uwagÚ to, jak wyglÈdaïam. ZerkajÈc przez zasïony z okna mojej
sypialni, byïam zadowolona, ĝe mogÚ na niego patrzeÊ, nie zdradzajÈc mu, ĝe tu jestem.
Niewiele o nim wiedziaïam. Miaï na imiÚ Justin. Miaï mniej wiÚcej dziesiÚÊ lat, tak jak ja, moĝe jedenaĂcie. WïaĂnie zamieszkaï na
Rhode Island po przeprowadzce z Cincinnati. Jego rodzicom nie brakowaïo pieniÚdzy; musieli byÊ zamoĝni, skoro byïo ich staÊ na kupno
duĝego wiktoriañskiego budynku sÈsiadujÈcego z domem mojej babci.
Obydwoje pracowali w ĂródmieĂciu Providence i pïacili babci, ĝeby
miaïa na Justina oko po szkole.
Wreszcie mogïam zobaczyÊ, jak wyglÈda. Miaï potargane wïosy
koloru ciemnoblond i ewidentnie staraï siÚ opanowaÊ grÚ na gitarze.
Staïam przy oknie przez prawie caïÈ godzinÚ, obserwujÈc, jak trÈca
struny swojego instrumentu.
Wtem, ni stÈd, ni zowÈd, wyrwaïo mi siÚ kichniÚcie. Chïopiec
poderwaï gïowÚ, wbijajÈc wzrok w szybÚ. Zanim zdÈĝyïam siÚ schyliÊ,
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nasze spojrzenia skrzyĝowaïy siÚ na kilka krótkich sekund. Serce tïukïo mi jak oszalaïe, bo teraz juĝ wiedziaï, ĝe go obserwowaïam.
— Hej. DokÈd uciekïaĂ? — dobiegïo mnie jego pytanie.
Nie odpowiedziaïam ani sïowem, przycupniÚta pod parapetem.
— Amelia… Wiem, ĝe tam jesteĂ.
Zna moje imiÚ?
— Dlaczego siÚ przede mnÈ ukrywasz?
Podniosïam siÚ powoli, obrócona plecami do szyby.
— Oko mi ucieka.
— Ucieka ci oko? Masz na myĂli, ĝe coĂ ci wpada w oko?
— Jak to „wpada w oko”?
— WïaĂciwie to sam nie wiem. Mama ciÈgle powtarza, ĝe tacie
ktoĂ wpada w oko.
— Kiedy mówiÚ, ĝe oko mi ucieka, to znaczy, ĝe mam zeza.
— JesteĂ zezowata? — WybuchnÈï Ămiechem. — O kurde, ale
ekstra. Pokaĝ!
— Uwaĝasz, ĝe to fajnie, kiedy oko ucieka ci do Ărodka?
— Tak. Teĝ bym tak chciaï! No bo moĝna siÚ wtedy gapiÊ na
ludzi, a oni nawet nie wiedzÈ, ĝe ich obserwujesz.
O maïo nie zachichotaïam, sïyszÈc jego teoriÚ.
— Ale z moim nie jest tak ěle… póki co.
— No dalej. ObróÊ siÚ. ChcÚ je zobaczyÊ.
— Nie.
— ProszÚ.
Nie wiedziaïam, co mnie naszïo, ale zdecydowaïam, ĝe mu siÚ
pokaĝÚ. Nie mogïam tego unikaÊ w nieskoñczonoĂÊ.
WzdrygnÈï siÚ, kiedy zobaczyï mojÈ twarz.
— Co ci siÚ staïo w drugie oko?
— Jest na swoim miejscu. — Pokazaïam palcem na swoje prawe
oko. — Jest tylko zasïoniÚte plastrem.
— Dlaczego ten plaster ma taki sam kolor, jak twoja skóra?
Z ulicy wyglÈda to tak, jakbyĂ nie miaïa jednego oka. Maïo nie
popuĂciïem ze strachu.
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— Oko jest zasïoniÚte plastrem. Mój okulista kaĝe mi go nosiÊ
przez cztery dni w tygodniu. Dzisiaj jest pierwszy dzieñ. Teraz rozumiesz, dlaczego nie chciaïam, ĝebyĂ mnie zobaczyï!
— Nie ma siÚ czego wstydziÊ. W pierwszej chwili po prostu zgïupiaïem, bo nie spodziewaïem siÚ takiego widoku. Czyli lekarz kazaï
ci przykryÊ zeza? Chciaïbym go zobaczyÊ.
— Nie, plaster przykrywa moje dobre oko. Okulista twierdzi, ĝe
jeĂli nie bÚdÚ uĝywaïa tego sprawnego, to wtedy to, które ucieka,
nabierze siïy i za jakiĂ czas siÚ wyprostuje.
— Ach… kapujÚ. To co, moĝesz juĝ wyjĂÊ na dwór? Skoro juĝ nie
musisz siÚ przede mnÈ ukrywaÊ?
— Nie. Nie chcÚ, ĝeby inni mnie oglÈdali.
— To co zrobisz jutro, kiedy bÚdziesz musiaïa wróciÊ do szkoïy?
— Nie wiem.
— Czyli zamierzasz siedzieÊ przez caïy dzieñ w domu?
— Owszem, na razie tak.
Justin nic nie odpowiedziaï. Po prostu odïoĝyï gitarÚ i pobiegï do
swojego domu.
Moĝe jednak naprawdÚ napÚdziïam mu stracha.
PiÚÊ minut póěniej przybiegï z powrotem przed dom babci. Kiedy
podniósï gïowÚ i popatrzyï w moje okno, nie mogïam uwierzyÊ wïasnym oczom (wïaĂciwie to oku), ĝe to, co widzÚ, dzieje siÚ naprawdÚ.
Justin zakryï sobie prawe oko ogromnym czarnym kawaïkiem materiaïu i wyglÈdaï teraz jak jakiĂ pirat. Usiadï na ziemi, podniósï swojÈ
gitarÚ i zaczÈï na niej brzdÈkaÊ. A potem, ku mojemu zaskoczeniu,
zaczÈï ĂpiewaÊ piosenkÚ. Byïa to jego wïasna wersja kawaïka „Brown
Eyed Girl” (dziewczyna o brÈzowych oczach), tylko dziÚki zmianie
tekstu jego bohaterkÈ byïa jednooka dziewczyna. To wïaĂnie w tym
momencie dotarïo do mnie, ĝe Justin Banks jest równie szalony, co
uroczy.
Gdy skoñczyï ĂpiewaÊ, wyciÈgnÈï z kieszeni czarny flamaster.
— Twój plaster teĝ pokolorujÚ. Wyjdziesz do mnie w koñcu?
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Moje serce wypeïniïo nowe, ciepïe uczucie, którego dotÈd nie znaïam. Kiedy wracam myĂlÈ do tamtej chwili, uĂwiadamiam sobie, ĝe
to chyba wïaĂnie wtedy zaczÚïa siÚ moja przyjaěñ z Justinem Banksem. Tego samego dnia nadaï mi teĝ przezwisko, które towarzyszyïo
mi przez caïy okres dorastania: Plasterek.
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