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GEORGIA

MOJ¿ESZA ZNALEZIONO zawiniÚtego w rÚcznik w koszu na pranie w pralni Quick Wash, gdy miaï zaledwie kilka godzin i byï bliski
Ămierci. Pewna kobieta usïyszaïa jego pïacz i wziÚïa go, przytuliïa,
okryïa pïaszczem i wezwaïa pomoc. Nie miaïa pojÚcia, kim jest jego
matka i czy wróci. Wiedziaïa tylko, ĝe byï niechciany, ĝe umieraï i ĝe
jeĂli jak najszybciej nie trafi do szpitala, bÚdzie po nim.
Nazwano go dzieckiem cracku. Mama powiedziaïa mi, ĝe crack to
rodzaj kokainy i ĝe tak nazywa siÚ dzieci, które rodzÈ siÚ z uzaleĝnieniem od tego narkotyku, gdyĝ ich matki braïy w okresie ciÈĝy. Dzieci
cracku sÈ zazwyczaj mniejsze niĝ inne dzieci, bo z reguïy rodzÈ siÚ
przedwczeĂnie, a stan zdrowia ich mam pozostawia wiele do ĝyczenia. Kokaina wpïywa na fizjologiÚ mózgu, przez co czÚsto majÈ ADHD
i zaburzenia kontroli impulsów. Czasem cierpiÈ teĝ na róĝne ataki
i schorzenia psychiczne. BywajÈ nadwraĝliwe i mogÈ doĂwiadczaÊ
halucynacji. Przypuszczano, ĝe Mojĝesz bÚdzie dotkniÚty przynajmniej czÚĂciÈ tych dolegliwoĂci, a moĝe nawet wszystkimi.
Jego historia trafiïa do przedpoïudniowego dziennika. Byïa to
Ăwietna i budzÈca ĝywe emocje opowieĂÊ: noworodek porzucony
w koszu na pranie w obskurnej pralni w niebezpiecznych okolicach
West Valley City. Mama powiedziaïa, ĝe dobrze pamiÚta tÚ historiÚ
i wzruszajÈce zdjÚcia ze szpitala, które przedstawiaïy walczÈce o ĝycie
dziecko z podïÈczonÈ do ĝoïÈdka rurkÈ do karmienia i malutkÈ niebieskÈ czapeczkÈ na gïówce. Jego matkÚ znaleziono trzy dni póěniej,
chociaĝ nikt nie miaï zamiaru oddaÊ jej dziecka. Nie byïo zresztÈ takiej
moĝliwoĂci. Kobieta, która porzuciïa dziecko w pralni, zostaïa uznana
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za martwÈ, przypuszczalnie wskutek przedawkowania. Pogotowie
przywiozïo jÈ do tego samego szpitala, w którym jej dziecko kilka piÚter
wyĝej walczyïo o ĝycie. JÈ teĝ ktoĂ znalazï, chociaĝ nie w pralni.
Jej wspóïlokatorka, zatrzymana jeszcze tego samego dnia za prostytucjÚ i posiadanie narkotyków, powiedziaïa policji wszystko, co
wiedziaïa o kobiecie i jej porzuconym dziecku, liczÈc na ïagodniejsze
potraktowanie. Sekcja zwïok wykazaïa, ĝe kobieta faktycznie niedawno urodziïa, a wykonane póěniej badania DNA potwierdziïy, ĝe byïa
matkÈ chïopca. Cóĝ za szczÚĂcie dla malca.
W prasie tytuïowano go „dzieckiem z kosza”, a personel szpitala
nazywaï go „maïym Mojĝeszem”. Ale w przeciwieñstwie do biblijnego imiennika maïy Mojĝesz nie zostaï znaleziony przez córkÚ faraona. Nie wychowywaï siÚ w païacu. Nie miaï siostry, która patrzaïa
zza trzcin, ĝeby siÚ upewniÊ, ĝe jego kosz zostanie wyïowiony z Nilu.
Nie oznacza to jednak, ĝe w ogóle nie miaï ĝadnej rodziny. Mama
powiedziaïa mi, ĝe wybuchïa lokalna sensacja, gdy siÚ okazaïo, ĝe
zmarïa matka byïa „dziewczynÈ z sÈsiedztwa”. Nazywaïa siÚ Jennifer
Wright i kaĝde lato spÚdzaïa z babciÈ, która mieszkaïa na tej samej
ulicy co my. Babcia wciÈĝ tam mieszkaïa, rodzice Jennifer rezydowali w sÈsiednim mieĂcie, a jej rodzeñstwo, które wyprowadziïo siÚ
juĝ z rodzinnego domu, wielu mieszkañców nadal kojarzyïo. Maïy
Mojĝesz miaï wiÚc jakÈĂ rodzinÚ, chociaĝ nie moĝna powiedzieÊ,
ĝeby którykolwiek z jej czïonków paliï siÚ do zajmowania chorym
dzieckiem, które wedle wszelkich przypuszczeñ miaïo siÚ borykaÊ
z licznymi problemami. Jennifer Wright zïamaïa ich serca i doprowadziïa do tego, ĝe wszyscy byli wycieñczeni i rozbici. Mama powiedziaïa mi, ĝe tak to wyglÈda, gdy ktoĂ bierze. Dlatego nikt nie byï
specjalnie zaskoczony, kiedy siÚ okazaïo, ĝe zmarïa zostawiïa po sobie
dziecko cracku. Mama mówiïa, ĝe wczeĂniej Jennifer byïa zupeïnie
normalnÈ dziewczynÈ. adnÈ, miïÈ, inteligentnÈ, uïoĝonÈ. Ale nie na
tyle inteligentnÈ, ĝeby trzymaÊ siÚ z dala od metamfetaminy, kokainy
i wszelkich innych substancji, których staïa siÚ niewolnicÈ. Wyobraĝaïam sobie, ĝe Mojĝesz, jako dziecko cracku, musi mieÊ gigantyczne
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pÚkniÚcie wzdïuĝ caïego ciaïa*. Wiedziaïam, ĝe nie chodzi o to znaczenie, ale taki obraz utkwiï mi w pamiÚci. Moĝe wïaĂnie to, ĝe byï
pÚkniÚty, od samego poczÈtku mnie do niego przyciÈgaïo.
Mama opowiadaïa, ĝe caïe miasto Ăledziïo historiÚ maïego Mojĝesza
Wrighta. Kaĝdy oglÈdaï reportaĝe, a tylko po to, ĝeby poczuÊ siÚ
waĝnym, zmyĂlaï to, czego nie wiedziaï, i udawaï, ĝe ma dostÚp do
ukrywanych informacji. Ale ja nie miaïam okazji poznaÊ maïego
Mojĝesza, bo maïy Mojĝesz dorósï i staï siÚ tylko Mojĝeszem, przerzucanym miÚdzy róĝnymi czïonkami rodziny Jennifer Wright.
Kaĝdy zajmowaï siÚ nim przez chwilÚ, a gdy nie mógï go juĝ znieĂÊ,
przekazywaï go kolejnemu wujkowi, kolejnej cioci lub dziadkom.
W kaĝdym razie sensacja zwiÈzana z jego znalezieniem skoñczyïa
siÚ, zanim przyszïam na Ăwiat. Kiedy go poznaïam, a mama opowiedziaïa mi o nim, ĝeby pomóc mi go „zrozumieÊ i byÊ dla niego miïÈ”,
jego historia byïa juĝ przestarzaïym newsem i nikt nie chciaï juĝ
mieÊ z Mojĝeszem do czynienia. Ludzie kochajÈ maïe dzieci, nawet
chore. Nawet dzieci cracku. Ale maïe dzieci rosnÈ i stajÈ siÚ nastolatkami, a nikt nie chce siÚ kïopotaÊ rozbitymi nastolatkami.
A Mojĝesz byï rozbity.
Do czasu, gdy go poznaïam, wiedziaïam juĝ wszystko o rozbitych
nastolatkach. Moi rodzice byli rodzinÈ zastÚpczÈ dla wielu takich
dzieciaków. Przez caïe moje ĝycie przyjmowali pod dach kolejne.
Miaïam dwie starsze siostry i starszego brata, którzy opuĂcili nasz
dom, zanim skoñczyïam szeĂÊ lat. Byïam poniekÈd wpadkÈ i koniec
koñców dorastaïam z nastolatkami, którzy nie byli moim rodzeñstwem
i którzy na zmianÚ pojawiali siÚ w moim ĝyciu i z niego znikali.
To w pewnym sensie wyjaĂnia, dlaczego moi rodzice odbyli przy naszym kuchennym stole kilka rozmów o Mojĝeszu z Kathleen Wright,
babciÈ Jennifer i jego prababciÈ. Usïyszaïam wtedy mnóstwo rzeczy,
których przypuszczalnie nie powinnam sïyszeÊ. Szczególnie tamtego lata.
*

Crack to po angielsku „pÚkniÚcie” — przyp. tïum.
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Starsza pani zabieraïa Mojĝesza na staïe do siebie. Za miesiÈc
koñczyï osiemnaĂcie lat i wszyscy mieli go serdecznie doĂÊ. Lecz
Mojĝesz od najmïodszych lat spÚdzaï z niÈ kaĝde lato i byïa przekonana, ĝe bez problemu siÚ dogadajÈ, gdy pozostali dadzÈ im spokój
i pozwolÈ robiÊ swoje. Nie wyglÈdaïa na zmartwionÈ faktem, ĝe kiedy
Mojĝesz skoñczy osiemnaĂcie lat, jej stuknie osiemdziesiÈtka.
Wiedziaïam, kim byï, i pamiÚtaïam go z letnich wakacji, chociaĝ
nigdy siÚ z nim nie bawiïam. To nie byïo duĝe miasto i dzieci znaïy siÚ
nawzajem. Kathleen Wright przyprowadzaïa go do koĂcioïa przez
te kilka niedziel, gdy mieszkaï u niej. Spotykaïam go teĝ na szkóïce
niedzielnej, na której wszyscy z zainteresowaniem obserwowali, jak
nauczycielka próbuje skïoniÊ go do jakiegokolwiek uczestnictwa. Nigdy
jej siÚ to nie udaïo. Mojĝesz siedziaï na swoim metalowym rozkïadanym krzeseïku, jakby byï do niego przyklejony, wykrÚcaï rÚce na
kolanach i bïÈdziï wzrokiem po sali. Gdy tylko lekcja siÚ koñczyïa,
pierwszy ruszaï w stronÚ drzwi, na sïoñce, i nie czekajÈc na babciÚ,
biegï do domu. Próbowaïam go dogoniÊ, ale zawsze udawaïo mu siÚ
wstaÊ i dobiec do drzwi przede mnÈ. Ale i tak go goniïam.
Czasem Mojĝesz wybieraï siÚ z babciÈ na przejaĝdĝkÚ rowerowÈ
lub spacer. Niemal codziennie babcia wyciÈgaïa go nad jezioro Nephi,
czego zawsze mu zazdroĂciïam. Ja miaïam szczÚĂcie, jeĂli udaïo mi
siÚ wykÈpaÊ w jeziorze kilka razy w ciÈgu caïego lata. Gdy rozpaczliwie
pragnÚïam popïywaÊ, jechaïam rowerem nad staw rybacki w kanionie
Chicken Creek. Rodzice zabraniali mi tam pïywaÊ, bo woda byïa
w nim zimna, gïÚboka i mÚtna, wrÚcz niebezpieczna. Wolaïam
jednak utonÈÊ, niĝ w ogóle nie pïywaÊ. Chociaĝ jak na razie nie
utonÚïam.
Rok wczeĂniej Mojĝesz w ogóle nie pojawiï siÚ w Levan. Pojawiï
siÚ dopiero po dwóch latach, chociaĝ Kathleen juĝ od dawna domagaïa siÚ, ĝeby zostaï z niÈ na staïe. Wedïug rodziny jednak babcia
nie daïaby sobie z nim rady. Usïyszaïa od nich, ĝe Mojĝesz jest „zbyt
wybuchowy, porywczy i temperamentny”. Najwyraěniej jednak sami
mieli go doĂÊ i siÚ poddali, bo ostatecznie wylÈdowaï w Levan.
12
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Oboje zaczynaliĂmy ostatniÈ klasÚ szkoïy Ăredniej, chociaĝ ja byïam
we wïaĂciwym wieku, a on byï o rok starszy. Oboje byliĂmy wakacyjnymi dzieÊmi — Mojĝesz skoñczyï osiemnaĂcie lat drugiego lipca,
a ja siedemnaĂcie dwudziestego ósmego sierpnia. Ale Mojĝesz nie
wyglÈdaï na osiemnastolatka. W ciÈgu tych dwóch lat nieobecnoĂci
znacznie wyrósï. Byï wysoki, miaï szerokie ramiona i wyraěnie zarysowane, ĝylaste miÚĂnie, okrywajÈce caïe jego szczupïe ciaïo. Jasne
oczy, wystajÈce koĂci policzkowe i kanciasta szczÚka sprawiaïy, ĝe
przypominaï bardziej egipskiego ksiÚcia niĝ czïonka gangu, którym
zgodnie z plotkami podobno byï.
Uczestnictwo w lekcjach sprawiaïo mu trudnoĂci, bo miaï problemy z koncentracjÈ i usiedzeniem na miejscu. Wedïug jego rodziny
zdarzaïy mu siÚ ataki i halucynacje, które próbowano opanowaÊ za
pomocÈ róĝnych medykamentów. Sïyszaïam, jak jego babcia mówiïa
mojej mamie, ĝe owszem, jest humorzasty i irytujÈcy, ma trudnoĂci
z zasypianiem i czÚsto siÚ wyïÈcza, ale poza tym jest niezwykle inteligentny, wrÚcz bïyskotliwy, i potrafi malowaÊ tak, jak jeszcze
nigdy wczeĂniej nie widziaïa. Ale pod wpïywem leków, które miaïy
uïatwiÊ mu skupienie i usiedzenie na miejscu, staï siÚ powolny i niemrawy, a jego dzieïa wyglÈdaïy mrocznie i przeraĝajÈco. Kathleen
Wright powiedziaïa mojej matce, ĝe odstawia mu tabletki.
— Te leki zmieniajÈ go w zombie — mówiïa. — WolÚ podjÈÊ ryzyko
zajÚcia siÚ dzieciakiem, który nie umie usiedzieÊ na miejscu i nie
potrafi przestaÊ malowaÊ. W moich czasach nie byïo to nic zïego.
PomyĂlaïam wtedy, ĝe zombie brzmi nieco bezpieczniej. Mimo
caïej swej urody Mojĝesz Wright wyglÈdaï przeraĝajÈco. Ze swoim
szczupïym ciaïem, brÈzowÈ skórÈ i tymi niezwykïymi, jasnymi oczami
przypominaï mi dzikiego kota. Opïywowego, niebezpiecznego, cichego.
Zombie przynajmniej porusza siÚ powoli. Dziki kot skacze. Przebywanie w towarzystwie Mojĝesza byïo jak zaprzyjaěnianie siÚ z panterÈ,
wiÚc podziwiaïam jego prababciÚ za to, ĝe go przyjmuje do siebie.
Wykazaïa siÚ wiÚkszÈ odwagÈ niĝ ktokolwiek inny.
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Jako jedna z trzech dziewczyn w moim wieku na caïe miasteczko byïam samotna czÚĂciej, niĝ bym sobie tego ĝyczyïa, szczególnie
ĝe ani jedna, ani druga rówieĂniczka nie przepadaïy za koñmi i rodeo w takim stopniu jak ja. KolegowaïyĂmy siÚ na tyle, ĝeby mówiÊ
sobie „czeĂÊ” i siadaÊ razem w koĂciele, ale nie na tyle, ĝeby spotykaÊ
siÚ czÚĂciej i razem zabijaÊ czas w nudne letnie dni.
To lato byïo wyjÈtkowo gorÈce. Dobrze to pamiÚtam. Poprzedzaïa
je rekordowo sucha wiosna, po której przez caïe lato nieustannie
wybuchaïy poĝary. Farmerzy modlili siÚ o deszcz, a szargajÈcy nerwy
skwar sprawiaï, ĝe wszyscy byli nabuzowani i na krawÚdzi wybuchu. Doszïo teĝ do zaginiÚÊ w okolicznych hrabstwach Ărodkowego
Utah. Chodziïo o dwie dziewczyny z dwóch róĝnych hrabstw. Jedna
z nich podobno uciekïa z chïopakiem, a druga miaïa beznadziejnÈ
sytuacjÚ w domu. Ludzie zakïadali, ĝe wszystko skoñczy siÚ dobrze,
lecz w ostatnich dziesiÚciu czy piÚtnastu latach zdarzyïy siÚ podobne przypadki, których nie udaïo siÚ wyjaĂniÊ, wiÚc wszyscy rodzice byli wyjÈtkowo nerwowi w tej kwestii i nieco uwaĝniej pilnowali swoich pociech. Moi rodzice takĝe.
Wszystko to wzbudziïo we mnie zniecierpliwienie i ĝal. Miaïam
strasznÈ ochotÚ coĂ zrobiÊ i nie mogïam siÚ doczekaÊ koñca szkoïy
i poczÈtku nowego ĝycia. mwiczyïam siÚ w barrel racingu* i chciaïam ruszyÊ swojÈ póïciÚĝarówkÈ z przyczepÈ na konie w trasÚ po
wszystkich okolicznych zawodach. Marzyïam o wolnoĂci z moimi
koñmi, kolejnych zwyciÚstwach i otwartej drodze przed sobÈ. PragnÚïam tego z caïego serca. Ale miaïam siedemnaĂcie lat, a rodzice
obsesyjnie zamartwiali siÚ tymi zaginiÚciami, wiÚc nie chcieli mnie
puĂciÊ samej, a nie mogli ze mnÈ pojechaÊ. Obiecali, ĝe wymyĂlimy coĂ, gdy skoñczÚ szkoïÚ i bÚdÚ juĝ miaïa osiemnaĂcie lat. Ale
koniec szkoïy byï tak odlegïy, a lato rozciÈgaïo siÚ przede mnÈ niczym
*

Barrel racing — dyscyplina jeědziecka, której celem jest jak najszybsze
przejechanie trasy dookoïa beczek, w USA czÚsto uprawiana przez kobiety
— przyp. tïum.
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wyjaïowiona pustynia. Moĝe o to chodziïo. Moĝe dlatego rzuciïam
siÚ na to ze zbyt duĝym zapaïem i zdecydowaïam siÚ na coĂ, czego
nie byïam w stanie ogarnÈÊ.
Niezaleĝnie od przyczyny, gdy Mojĝesz przybyï do Levan, byï jak
woda — zimny, gïÚboki, nieprzewidywalny i, jak staw w kanionie,
niebezpieczny, bo nie daïo siÚ zobaczyÊ, co kryje siÚ pod powierzchniÈ. A ja zachowaïam siÚ tak jak zwykle: wbrew zakazom rzuciïam
siÚ na gïówkÚ. Tyle ĝe tym razem utonÚïam.

— NA CO SI} GAPISZ? — powiedziaïam ostro do Mojĝesza, obdarzajÈc go w koñcu tym, czego wedïug mnie pragnÈï, czyli swojÈ uwagÈ.
Wszystkie przygarniÚte przez moich rodziców dzieciaki pragnÚïy
uwagi, jakby byïa powietrzem, którego potrzebowaïy, aby siÚ nie
udusiÊ. Nienawidziïam tego. Nie tego, ĝe potrzebowaïy jej od moich
rodziców, lecz tego, ĝe zdawaïy siÚ potrzebowaÊ jej takĝe ode mnie.
Nie lubiïam, gdy ktoĂ zakïócaï mi mojÈ samotnoĂÊ z koñmi. Konie
siÚ o nic nie dopraszaïy, a wszyscy inni nieustannie czegoĂ ode mnie
chcieli i myĂlaïam, ĝe od tego oszalejÚ. A teraz w stodole zjawiï siÚ
Mojĝesz, który gapiï siÚ na mnie i przeszkadzaï mi w spÚdzaniu czasu
z Sackettem i Luckym, moimi koñmi, wysysajÈc z pomieszczenia caïy
tlen jak kaĝde trudne dziecko.
Kathleen Wright spytaïa moich rodziców, czy nie mieliby nic
przeciwko, ĝeby Mojĝesz spaliï nieco swojej obudzonej po odstawieniu leków energii na naszej maïej farmie. Stwierdziïa, ĝe mógïby
sprzÈtaÊ odchody, pieliÊ ogródek, kosiÊ trawÚ, karmiÊ kurczaki. Cokolwiek, co trzeba zrobiÊ, byle miaï jakieĂ zajÚcie przez lato. Najlepiej aĝ do rozpoczÚcia szkoïy, jeĂli to wszystko wypali. Te czynnoĂci
naleĝaïy wczeĂniej do moich obowiÈzków, wiÚc cieszyïam siÚ z jego
pomocy, jeĂli miaïa oznaczaÊ, ĝe ja nie bÚdÚ musiaïa tego robiÊ.
Ale mój ojciec znalazï dla Mojĝesza inne prace, które ten wykonywaï
15
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z takim zapaïem, ĝe wkrótce ojcu skoñczyïy siÚ pomysïy. NiemoĝliwoĂciÈ byïo zapewniÊ Mojĝeszowi zajÚcie na caïe lato.
Najwyraěniej na liĂcie jego obowiÈzków mój ojciec uwzglÚdniï
takĝe sprzÈtanie stodoïy i Mojĝesz od rana jak opÚtany ukïadaï bele
siana, zamiataï, czyĂciï i porzÈdkowaï. Sama nie wiedziaïam, czy jego
obecnoĂÊ mi tu odpowiada, czy nie. Szczególnie gdy nagle po prostu
stanÈï z rÚkami po bokach i siÚ gapiï. Nie na mnie. Patrzaï przez
moje ramiÚ dalej, a jego ĝóïtozielone zwierzÚce oczy byïy wielkie jak
spodki. Staï kompletnie bez ruchu, czego nigdy wczeĂniej u niego
nie zaobserwowaïam, ani razu. Nie zareagowaï na moje pytanie,
lecz jego palce siÚ poruszyïy, zaciskajÈc siÚ tak, jakby chciaï poprawiÊ krÈĝenie krwi. Tak robiïam, kiedy czekaïam na autobus i nie
miaïam rÚkawiczek. Ale teraz byï lipiec i panowaï niemiïosierny skwar,
wiÚc nie sÈdzÚ, ĝeby byïo mu zimno w palce.
— MOJ¿ESZ! — krzyknÚïam, próbujÈc wyrwaÊ go z tego transu.
Baïam siÚ, ĝe jeĂli tego nie zrobiÚ, dostanie jakiegoĂ ataku i zacznie
siÚ wiÊ na ziemi w drgawkach, a ja bÚdÚ musiaïa robiÊ mu sztuczne
oddychanie czy coĂ. MyĂl o przyïoĝeniu ust do jego ust wywoïaïa
dziwne doznanie w moim brzuchu. Zastanawiaïam siÚ, czy potrafiïabym przycisnÈÊ wargi do jego warg, nawet jeĂli chodziïoby tylko
o wdmuchniÚcie w niego powietrza. Nie byï brzydki. Juĝ raz kiedyĂ
czuïam to zabawne poruszenie w trzewiach, które w zasadzie nie
byïo nieprzyjemne. Mojĝesz wcale nie byï brzydki. Raczej w nietypowy sposób piÚkny — wyglÈdaï inaczej, szczególnie przez te swoje
dziwaczne wilcze oczy. Musiaïam przyznaÊ, ĝe dziwnoĂÊ mu pasowaïa. WyglÈdaï spoko. Szkoda, ĝe byï rozbity.
Moi rodzice wykorzystywali konie w terapii trudnych dzieci. To
oni opracowali ten doĂÊ znany program, który byï caïkowicie niewerbalny, bo konie przecieĝ nie mówiÈ. CoĂ takiego mówili na prezentacjach, ĝeby rozĂmieszyÊ i rozluěniÊ widowniÚ. Konie nie potrafiÈ mówiÊ, ale dzieci takĝe czasem nie potrafiÈ, a hipoterapia —
wymyĂlny termin oznaczajÈcy nawiÈzywanie wiÚzi z koniem i radzenie sobie ze swoimi problemami poprzez obserwacjÚ tego zwierzÚcia
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— byïa dla moich rodziców ěródïem utrzymania. Prócz tego mój ojciec pracowaï jako weterynarz. Ja teĝ chciaïam byÊ weterynarzem,
gdy dorosnÚ. Nasze konie byïy dobrze wyszkolone i przyzwyczajone
do dzieci. Wiedziaïy, ĝe majÈ staÊ bez ruchu, gdy dziecko podchodzi
i gdy jest blisko. Miaïy wprost anielskÈ cierpliwoĂÊ. Pozwalaïy obcej
osobie zaïoĝyÊ uzdÚ, a nawet pociÈgnÈÊ za wargÚ, ĝeby wïoĝyÊ wÚdzidïo. A dzieci reagowaïy w sposób, który doroĂli opisywali sïowami
w rodzaju „cud” i „przeïom”, kiedy przyjÚte przez moich rodziców
problematyczne dziecko wracaïo na ïono rodziny lub ruszaïo wïasnÈ
ĂcieĝkÈ.
Mojĝesz krÚciï siÚ tu przez ostatnie dwa tygodnie. Pracowaï, pieliï
chwasty, jadï — do licha, ile on jadï — i generalnie dziaïaï mi na
nerwy, bo byï strasznie niepokojÈcy. Nie robiï nic zïego. Po prostu
w jego obecnoĂci byïam roztrzÚsiona. Nie mówiï do mnie, co jak sobie wmawiaïam, byïo jego jedynÈ zaletÈ. To i jego zimne oczy. I miÚĂnie. WzdrygnÚïam siÚ, czujÈc lekkÈ odrazÚ do siebie. Byï dziwny.
Co ja sobie myĂlaïam?
— JeědziïeĂ kiedyĂ na koniu? — spytaïam, ĝeby siÚ oderwaÊ od
tych myĂli.
Mojĝesz wyglÈdaï, jakby wyrwaï siÚ ze snu na jawie, który zmuszaï
go do stania bez ruchu i wpatrywania siÚ w pustkÚ.
Na chwilÚ skupiï spojrzenie na mnie, ale nie odpowiedziaï, wiÚc
powtórzyïam pytanie.
PotrzÈsnÈï gïowÈ.
— Nie? A byïeĂ kiedykolwiek blisko konia?
Ponownie potrzÈsnÈï gïowÈ.
— Chodě. Podejdě bliĝej — powiedziaïam, wskazujÈc podbródkiem
konia. MyĂlaïam, ĝe moĝe pomogÚ Mojĝeszowi odrobinÈ hipoterapii,
jak mama i tato. Im to wychodziïo. Uznaïam, ĝe mogÚ zrobiÊ to, co
oni. ¿e w ten sposób wyleczÚ jego rozbity mózg.
Mojĝesz zrobiï krok w tyï, jakby siÚ przestraszyï. OdkÈd pracowaï
na farmie, jeszcze nigdy nie zbliĝyï siÚ do zwierzÚcia. Nigdy. On je
tylko obserwowaï. Tak jak mnie. I nic nie mówiï.
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— No, Ămiaïo. Sackett to najlepszy koñ Ăwiata. Przynajmniej go
trochÚ poklep.
— PrzestraszÚ go — odpowiedziaï.
WzdrygnÚïam siÚ po raz kolejny, gdy pierwszy raz usïyszaïam
jego gïos. Nie byï dwutonowy, jak u mojego przybranego brata Bobby’ego i wielu innych chïopców, których gïos sprawiaï wraĝenie, jakby
przeskakiwaï miÚdzy stopniami w drodze do piwnicy, skrzypiÈc i zmieniajÈc siÚ w poszukiwaniu ostatecznej barwy. Gïos Mojĝesza byï gïÚboki, ciepïy i tak miÚkki, ĝe muskaï moje serce, wpïywajÈc do mojego
wnÚtrza.
— Nie przestraszysz. Sackett niczym siÚ nie ekscytuje. Nic go nie
przeraĝa i nie denerwuje. Mógïby tak staÊ przez caïy dzieñ i pozwoliïby ci siÚ uĂciskaÊ, gdybyĂ zechciaï to zrobiÊ. Lucky mógïby ugryěÊ
ciÚ w rÚkÚ i kopnÈÊ w twarz. Ale nie Sackett.
Lucky byï koniem, o którego zabiegaïam przez dïugie miesiÈce.
KtoĂ daï go mojemu ojcu w ramach zapïaty za usïugi, na które nie
byïo go staÊ. Ojciec nie miaï czasu na humory Lucky’ego, wiÚc daï go
mnie ze sïowami:
— BÈdě ostroĝna.
ZaĂmiaïam siÚ. Nigdy nie byïam ostroĝna.
Teĝ siÚ zaĂmiaï, lecz potem mnie ostrzegï:
— MówiÚ powaĝnie, George. Nie bez powodu nazwano go Lucky,
czyli „szczÚĂciarz”. BÚdziesz miaïa szczÚĂcie, jeĂli w ogóle pozwoli
ci siÚ kiedyĂ dosiÈĂÊ.
— ZwierzÚta mnie nie lubiÈ — gïos Mojĝesza byï tak sïaby, ĝe
nie wiedziaïam, czy dobrze go zrozumiaïam.
OtrzÈsnÚïam siÚ z myĂli o Luckym i poklepaïam mojego wiernego
towarzysza, który byï ze mnÈ, odkÈd potrafiïam usiedzieÊ w siodle.
— Sackett lubi wszystkich.
— Mnie nie polubi. A moĝe nie chodzi o mnie. Moĝe chodzi o nich.
Rozejrzaïam siÚ zdezorientowana. W stodole nie byïo nikogo poza
Sackettem, Mojĝeszem i mnÈ.

18

Kup książkę

Poleć książkę

I
— O jakich „nich”? — spytaïam. — Nikogo tu nie ma poza nami,
czïowieku.
Mojĝesz nie odpowiedziaï.
Patrzaïam wiÚc na niego z uniesionymi pytajÈco brwiami i czekaïam. KlepnÚïam Sacketta w nos i bok szyi, a on nawet nie drgnÈï.
— Widzisz? Jest jak posÈg. Wprost emanuje miïoĂciÈ. Chodě.
Mojĝesz zrobiï krok do przodu i niepewnie uniósï dïoñ w stronÚ
konia, który zarĝaï nerwowo.
Mojĝesz natychmiast opuĂciï dïoñ i siÚ wycofaï.
ParsknÚïam Ămiechem.
— Co, do licha?
Moĝe powinnam posïuchaÊ Mojĝesza, gdy mówiï, ĝe zwierzÚta
go nie lubiÈ. Ale tego nie zrobiïam. Chyba mu nie wierzyïam. Nie
ostatni raz.
— Chyba nie zamierzasz stchórzyÊ, co? — spytaïam prowokacyjnie. — Dotknij go. Nie zrobi ci krzywdy.
Mojĝesz podniósï swoje zïotozielone oczy na mnie, zastanowiï siÚ
nad tym, co powiedziaïam, po czym ponownie wyciÈgnÈï dïoñ i rozprostowujÈc palce, zrobiï krok naprzód.
A Sackett po prostu stanÈï dÚba, jakby zbyt dïugo przebywaï
z Luckym. To byïo zupeïnie niepodobne do tego konia, którego znaïam caïe ĝycie i który nie wierzgnÈï ani razu przez te wszystkie lata,
kiedy obdarzaïam go swojÈ miïoĂciÈ. Nie miaïam szans krzyknÈÊ, ani
nawet zïapaÊ go za uzdÚ. Dostaïam z kopyta w twarz i poleciaïam na
ziemiÚ jak worek mÈki.
Krew piekïa mnie w oczach, gdy otworzyïam je i zobaczyïam krokwie starej stodoïy. Leĝaïam na plecach, a gïowa bolaïa mnie tak,
jakbym zostaïa kopniÚta przez konia. Nagle uĂwiadomiïam sobie, ĝe
naprawdÚ zostaïam kopniÚta przez konia. Przez Sacketta. Szok byï
niemal wiÚkszy od bólu.
— Georgia?
Skupiïam zaïzawione oczy na twarzy, która nagle zamajaczyïa nade
mnÈ, zasïaniajÈc mi widok krzyĝujÈcych siÚ krokwi i drobin kurzu
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tañczÈcych w smugach Ăwiatïa sïonecznego przedzierajÈcego siÚ
przez szczeliny w Ăcianach.
Mojĝesz trzymaï mojÈ gïowÚ na kolanach, przyciskajÈc swój podkoszulek do mojego czoïa. Mimo zamroczenia zauwaĝyïam jego nagie ramiona i tors oraz poczuïam miÚkkoĂÊ skóry jego brzucha na
policzku.
— MuszÚ sprowadziÊ pomoc, okej?
PrzesunÈï siÚ i poïoĝyï mi gïowÚ na ziemi, nie odrywajÈc swojego
podkoszulka od mojego zakrwawionego czoïa. Staraïam siÚ nie zwracaÊ uwagi na iloĂÊ krwi na materiale.
— Nie! Czekaj! Gdzie Sackett? — spytaïam, próbujÈc siÚ podnieĂÊ.
Mojĝesz przycisnÈï mnie z powrotem na ziemiÚ i spojrzaï w stronÚ
drzwi, jakby nie miaï pojÚcia, co zrobiÊ.
— On… uciekï — odpowiedziaï powoli.
Przypomniaïo mi siÚ, ĝe Sackett nie byï przywiÈzany. Nigdy nie
musiaïam go wiÈzaÊ. Nie potrafiïam sobie wyobraziÊ, co musiaïo
strzeliÊ mu do gïowy, ĝeby miaï wierzgnÈÊ tylnymi nogami i wyrwaÊ
siÚ ze stodoïy. Spojrzaïam na Mojĝesza.
— Jak kiepsko to wyglÈda? — próbowaïam zabrzmieÊ jak Clint
Eastwood lub ktoĂ, kto potrafi znieĂÊ powaĝnÈ ranÚ gïowy i nie straciÊ zimnej krwi. Ale mój gïos lekko drĝaï.
Mojĝesz przeïknÈï ĂlinÚ ze wspóïczuciem, a jego jabïko Adama
poruszyïo siÚ w górÚ i w dóï opalonej krtani. Jego dïonie takĝe drĝaïy.
Byï równie wstrzÈĂniÚty jak ja. Nie daïo siÚ tego ukryÊ.
— Nie wiem. Rana nie jest duĝa. Ale mocno krwawi.
— ZwierzÚta naprawdÚ ciÚ nie lubiÈ, co? — szepnÚïam.
Mojĝesz nie udawaï, ĝe nie rozumie. PotrzÈsnÈï gïowÈ.
— RobiÈ siÚ przy mnie nerwowe. Wszystkie zwierzÚta. Nie tylko
Sackett.
Ja teĝ byïam przy nim nerwowa. Ale nerwowa w pozytywnym znaczeniu. Nerwowa w sposób, który mnie fascynowaï. I chociaĝ gïowa
mi pÚkaïa, a oczy zalewaïy siÚ krwiÈ, chciaïam, ĝeby zostaï. Chciaïam,
ĝeby opowiedziaï mi wszystkie swoje sekrety.
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Mojĝesz jakby wyczuï tÚ nagïÈ zmianÚ we mnie, bo znienacka
siÚ zerwaï i wybiegï, zostawiajÈc mnie ze swoim podkoszulkiem
przyciĂniÚtym do skroni i nienasyconym zainteresowaniem tym
nowym w okolicy dzieciakiem. ChwilÚ póěniej zobaczyïam, ĝe wraca.
Za nim truchtaïa moja mama, a nieco dalej jego babcia. Na twarzy
jego babci malowaï siÚ wyraz przeraĝenia, zresztÈ podobnie jak na
twarzy mojej mamy. WidzÈc ich zaniepokojenie, zaczÚïam siÚ zastanawiaÊ, czy moja rana nie jest czasem gorsza, niĝ mi siÚ wydawaïo.
DoĂwiadczyïam przebïysku kobiecej próĝnoĂci, co byïo dla mnie
czymĂ zupeïnie nowym. Czy bÚdÚ miaïa wielkÈ bliznÚ na caïe czoïo?
Tydzieñ temu uznaïabym to za odlotowe. Nagle jednak poczuïam,
ĝe nie chcÚ blizn. Chciaïam, ĝeby Mojĝesz uwaĝaï mnie za piÚknÈ.
Staï z tyïu w znacznej odlegïoĂci, pozwalajÈc dorosïym na przejmowanie siÚ i bieganie wokóï mnie. Kiedy siÚ okazaïo, ĝe prawdopodobnie obÚdzie siÚ bez kosztownej wyprawy na ostry dyĝur, a rana
zostaïa zamkniÚta kilkoma samoprzylepnymi bandaĝami, Mojĝesz
zniknÈï. Hipoterapia jednak nie nadawaïa siÚ do wyleczenia jego
pÚkniÚÊ, lecz obiecaïam sobie, ĝe znajdÚ sposób na przeciĂniÚcie siÚ
przez te pÚkniÚcia, nawet jeĂli miaïaby to byÊ ostatnia rzecz, jakÈ
zrobiÚ. Moje lato wïaĂnie zmieniïo siÚ w tropikalny las deszczowy.
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