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Maj 1983

Kiedy Cynthia siê ocknê³a, w domu by³o tak cicho, ¿e przy-
sz³o jej na myœl, ¿e to musi byæ sobota.

Albo coœ w tym rodzaju.
Jeœli tylko istnia³o coœ w rodzaju soboty albo innego dnia

wolnego od szko³y, niebêd¹cego sobot¹.
Jej ¿o³¹dek wci¹¿ od czasu do czasu próbowa³ zrobiæ salto,

a w g³owie mia³a coœ na podobieñstwo wielkiej bry³y cementu,
tote¿ musia³a siê zdobyæ na spory wysi³ek, ¿eby pozostaæ w po-
zycji le¿¹cej, dŸwigaj¹c siê na ³okciu.

Jezu, có¿ to takiego ciemnia³o w koszu na papiery, stoj¹cym
przy jej ³ó¿ku? Nie mog³a sobie przypomnieæ, ¿eby wymiotowa-
³a w nocy, ale dowody wystêpku przemawia³y same za siebie.

Musia³a jak najszybciej zrobiæ z tym porz¹dek, zanim wejd¹
tu rodzice. Spuœci³a nogi z ³ó¿ka, wsta³a, przez chwilê ³apa³a
równowagê, po czym chwyci³a jedn¹ rêk¹ ma³y plastikowy
kosz, a drug¹ ostro¿nie uchyli³a drzwi. W korytarzu nikogo nie
by³o. Przeœliznê³a siê wiêc przed otwartymi szeroko drzwiami
sypialni, najpierw brata, potem rodziców, wesz³a na palcach do
³azienki i po cichu zamknê³a za sob¹ drzwi na zasuwkê.

Opró¿ni³a kosz do klozetu, op³uka³a go pod prysznicem i do-
piero potem spojrza³a w lustro, na swoje podkr¹¿one i zaczer-
wienione oczy. Wiedzia³a wreszcie, jak wygl¹da czternastolatka
na kacu gigancie. Nie by³ to przyjemny widok. Ledwie mog³a
sobie przypomnieæ, co poprzedniego wieczoru Vince dawa³ jej
na spróbowanie, a co wczeœniej wykrad³ z barku rodziców. Naj-
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pierw opró¿nili kilka puszek piwa, potem pili wódkê i gin,
wreszcie dokoñczyli otwart¹ ju¿ butelkê czerwonego wina. Ona
z kolei obieca³a przynieœæ trochê rumu z zapasów ojca, ale pod
koniec imprezy stchórzy³a.

Coœ j¹ nagle uderzy³o. Coœ maj¹cego zwi¹zek z otwartymi sy-
pialniami.

Spryska³a sobie twarz zimn¹ wod¹ i wytar³a rêcznikiem.
Wziê³a kilka g³êbszych oddechów, zbieraj¹c w sobie ca³¹ odwa-
gê na wypadek, gdyby tu¿ za drzwiami ju¿ czeka³a na ni¹ matka.

Ale nie czeka³a.
Cynthia ruszy³a z powrotem do swojego pokoju o œcianach

poobklejanych plakatami grupy Kiss i innych œmiertelnie nud-
nych zespo³ów, akceptowanych przez jej rodziców. Gruby
sznurkowy dywan zak³u³ j¹ w bose stopy. Po drodze zajrza³a do
sypialni rodziców i Todda. £ó¿ka by³y pos³ane. Matka najczê-
œciej przystêpowa³a do ich s³ania dopiero przed po³udniem.
Todd nigdy nie zaprz¹ta³ sobie g³owy swoim, ona robi³a
wszystko za niego, nie zwracaj¹c mu nawet uwagi. W dodatku
teraz by³y nie tylko pos³ane, ale sprawia³y takie wra¿enie, jakby
nikt w nich nie spa³ tej nocy.

Poczu³a narastaj¹c¹ falê paniki. Czy¿by ju¿ by³a spóŸniona
do szko³y? Która to godzina?

Ze œrodka swego pokoju dojrza³a budzik stoj¹cy na nocnym sto-
liku w sypialni Todda. By³a za dziesiêæ ósma. Mia³a jeszcze prawie
pó³ godziny do chwili, kiedy zazwyczaj wychodzi³a do szko³y.

W domu panowa³a grobowa cisza.
O tej porze zawsze z kuchni dolatywa³y ju¿ odg³osy krz¹tani-

ny rodziców. Nawet jeœli ze sob¹ nie rozmawiali, co zreszt¹ by³o
nagminne, to rozlega³y siê trzaski otwieranej i zamykanej lodów-
ki, szorowanie ³opatk¹ po patelni, podzwanianie naczyñ wstawia-
nych do zlewu. Ktoœ, zazwyczaj ojciec, przerzuca³ porann¹ gaze-
tê, kwituj¹c pomrukami co bardziej irytuj¹ce wiadomoœci.

Dziwne.
Zamknê³a drzwi i wesz³a g³êbiej do pokoju. Musisz siê wzi¹æ

w garœæ, nakaza³a sobie w duchu. Powinna zejœæ na œniadanie,
jakby nic wielkiego siê nie wydarzy³o; udawaæ, ¿e nie dosz³o do
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¿adnej awantury; zachowywaæ siê tak, jakby ojciec wcale nie
musia³ jej wyci¹gaæ za kark z samochodu starszego o kilka lat
ch³opaka i wlec przez trawnik do domu.

Jej wzrok pad³ na le¿¹cy na biurku otwarty podrêcznik i for-
mularz testu kwalifikacyjnego z dziewi¹tej klasy. Poprzedniego
wieczoru przed wyjœciem z domu zd¹¿y³a odpowiedzieæ tylko
na po³owê pytañ, ³udz¹c siê nadziej¹, ¿e wstanie dzisiaj wczeœ-
niej i dokoñczy test.

Tak, powinna go teraz dokoñczyæ.
Todd zwykle o tej porze ju¿ ha³asowa³, biega³ do ³azienki

i z powrotem, puszcza³ g³oœno nagrania swojej ulubionej grupy
Led Zeppelin, krzycza³ ze szczytu schodów do matki, pytaj¹c,
gdzie po³o¿y³a jego spodnie, g³oœno beka³ czy te¿ dobija³ siê do
drzwi pokoju Cynthii, œci¹gaj¹c j¹ z ³ó¿ka.

Nie mog³a sobie przypomnieæ, ¿eby wczoraj wspomina³ coœ
o chêci wczeœniejszego wyjœcia do szko³y, ale dlaczego mia³by j¹
uprzedzaæ o czymkolwiek? Zreszt¹ czêsto chodzili oddzielnie.
Traktowa³ j¹ z pogard¹ nale¿n¹ „zasmarkanej dziewi¹toklasist-
ce”, chocia¿ bardzo siê stara³a dotrzymywaæ mu kroku we
wszystkim, co niedozwolone. Tote¿ nie mog³a siê wrêcz docze-
kaæ, kiedy bêdzie mia³a okazjê mu opowiedzieæ, jak to po raz
pierwszy spi³a siê do nieprzytomnoœci. Nie, chwileczkê, prze-
cie¿ zaraz by o wszystkim wypapla³, bo sam by³ obecnie w nie-
³asce i musia³ za wszelk¹ cenê punktowaæ, pewnie dlatego...

No, dobra, za³ó¿my, ¿e Todd faktycznie wyszed³ wczeœniej
do szko³y. Ale gdzie siê podziali rodzice?

Ojciec móg³ zaraz po wschodzie s³oñca wyjechaæ w kolejn¹
podró¿ s³u¿bow¹. Ostatecznie czêsto bra³ delegacje i nie by³oby
w tym nic niezwyk³ego. Mog³a tylko ¿a³owaæ, ¿e by³ w domu
wczorajszego wieczoru.

A matka? Powiedzmy, ¿e z jakiejœ przyczyny postanowi³a za-
wieŸæ Todda do szko³y.

Cynthia ubra³a siê, wci¹gnê³a d¿insy i sweter, po czym zro-
bi³a sobie makija¿. Stara³a siê nie przesadziæ, tylko zamaskowaæ
podkr¹¿one oczy, ¿eby matka znów nie zaczê³a pomstowaæ, ¿e
„robi siê na ladacznicê”.
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Zesz³a na dó³ i w drzwiach kuchni stanê³a jak wryta.
Na stole nie by³o pude³ek z p³atkami œniadaniowymi ani kar-

tonów z sokiem, nie by³o te¿ kawy w zaparzaczce. Nie sta³y roz-
stawione talerze, nie czeka³y na ni¹ tosty w opiekaczu, nie uj-
rza³a ani jednego kubka. W zlewie nie by³o nawet œladu po
resztkach mleka i rozmoczonych p³atkach. Wszystko tu wygl¹-
da³o dok³adnie tak, jak poprzedniego wieczoru, gdy matka upo-
ra³a siê ze sprz¹taniem po obiedzie.

Rozejrza³a siê, szukaj¹c wiadomoœci. Matka uwielbia³a zosta-
wiaæ karteczki z wiadomoœciami przed wyjœciem z domu. Robi-
³a to nawet wtedy, gdy by³a na ni¹ z³a. Najwy¿ej ogranicza³a siê
do lakonicznej informacji: „Dzisiaj jesteœ zdana na siebie” albo
„Usma¿ sobie jajecznicê, pojecha³am z Toddem” czy choæby:
„Wrócê póŸniej”. Jej nastrój te¿ ³atwo by³o odgadn¹æ, gdy za-
miast zwyk³ego „Buziaki, mama” pisa³a tylko „B, mama”.

Ale tym razem nie by³o ¿adnej wiadomoœci.
Cynthia zdoby³a siê na odwagê i zawo³a³a:
– Mamo! 
Jej g³os dla niej samej zabrzmia³ obco. Czy¿by dlatego, ¿e wy-

czuwa³o siê w nim coœ, do czego wola³a siê nie przyznawaæ?
Kiedy jej okrzyk nie przyniós³ ¿adnej reakcji, zawo³a³a:
– Tato!
I tym razem nie by³o odpowiedzi.
Dosz³a do wniosku, ¿e w³aœnie w ten sposób zosta³a ukarana.

Rozwœcieczy³a rodziców, sprawi³a im zawód, dlatego postano-
wili siê zachowywaæ, jakby nie istnia³a. Znacz¹ce milczenie i at-
mosfera jak w silosie atomowym.

W porz¹dku, by³a w stanie to znieœæ. I tak lepsze to od wrzas-
ków i pretensji z samego rana.

Mia³a pewnoœæ, ¿e jakiekolwiek œniadanie jej tylko zaszko-
dzi, tote¿ zgarnê³a ksi¹¿ki oraz zeszyty i ruszy³a do wyjœcia.

Przed drzwiami, niczym k³oda na jej drodze, le¿a³ zrolowany
i œciœniêty gumk¹ egzemplarz „The Journal Courier”.

Czubkiem buta zepchnê³a gazetê na bok, nie zaprz¹taj¹c so-
bie ni¹ g³owy, i zbieg³a na pusty podjazd, na którym nie by³o
ani dodge’a ojca, ani forda escorta, którym jeŸdzi³a matka.
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Energicznym krokiem posz³a w kierunku szko³y œredniej Mil-
ford South. Rozmyœla³a, ¿e gdy z³apie brata w szkole, mo¿e od
niego siê dowie, o co chodzi i w jak powa¿nych tarapatach siê
znalaz³a.

A podejrzewa³a, ¿e s¹ naprawdê powa¿ne.
Poprzedniego wieczoru nie wróci³a do domu o wyznaczonej

porze, to znaczy na ósm¹. Nie doœæ, ¿e by³ to dzieñ powszedni,
to jeszcze wczeœniej zadzwoni³a pani Asphodel z informacj¹, ¿e
nie zaliczy jej semestru, jeœli nie dostanie zaleg³ego wypracowa-
nia z angielskiego. Cynthia nak³ama³a wiêc, ¿e idzie do Pam, ¿e-
by razem z ni¹ pisaæ zaleg³¹ pracê, bo obieca³a kole¿ance pomóc
w gramatyce, chocia¿ jej zdaniem to g³upota i zwyk³a strata cza-
su. No i rodzice wyrazili zgodê, zastrzegaj¹c jednak, ¿e ma wró-
ciæ przed ósm¹. Próbowa³a siê jeszcze spieraæ, t³umacz¹c, ¿e
w tak krótkim czasie nie da rady skoñczyæ wypracowania, wiêc
mo¿e naprawdê nie zaliczyæ semestru, skoro im w³aœnie na tym
zale¿y. Ale ojciec by³ nieugiêty, kaza³ jej wróciæ do ósmej i ani
minuty póŸniej.

Mam to gdzieœ, pomyœla³a wtedy, wychodz¹c. Wrócê do do-
mu o godzinie, o której wrócê.

Kiedy nie pojawi³a siê kwadrans po ósmej, matka zadzwoni-
³a do domu Pam, a us³yszawszy g³os jej matki, zagadnê³a:

– Dobry wieczór, mówi Patricia Bigge, mama Cynthii. Czy
mog³abym z ni¹ rozmawiaæ?

Na co matka Pam zdo³a³a tylko wydusiæ:
– S³ucham?
No i wysz³o na jaw, ¿e Cynthii wcale tam nie by³o, bo nawet

Pam wysz³a sama wieczorem.
Wówczas jej ojciec z³apa³ fedorê, bez której nie rusza³ siê

z domu, wskoczy³ do dodge’a i zacz¹³ jeŸdziæ po okolicy, wypa-
truj¹c jej wszêdzie. Podejrzewa³, ¿e umówi³a siê z Vince’em Fle-
mingiem, siedemnastolatkiem z jedenastej klasy, który mia³ ju¿
prawo jazdy i codziennie kr¹¿y³ po mieœcie rozklekotanym czer-
wonym mustangiem z roku 1970. Clayton i Patricia Bigge nie
byli o nim najlepszego zdania. Uwa¿ali go za krn¹brnego ch³o-
paka z kiepskiej rodziny, maj¹cego tendencjê ulegania z³ym
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wp³ywom. Pewnego wieczoru Cynthia pods³ucha³a, jak rozma-
wiali o ojcu Vince’a, przekonuj¹c siê nawzajem, ¿e to ³obuz i nic-
poñ, uzna³a jednak, ¿e powtarzaj¹ tylko zas³yszane plotki.

Przez czysty przypadek ojciec zauwa¿y³ ich samochód na od-
leg³ym skraju parkingu za budynkiem poczty, w bok od Post
Road, niedaleko kina samochodowego. Mustang sta³ przy sa-
mym krawê¿niku, a ojciec zatrzyma³ wóz tu¿ przed jego mask¹,
blokuj¹c mu drogê. Cynthia domyœli³a siê, ¿e to ojciec, jak tyl-
ko zobaczy³a wysiadaj¹cego kierowcê w fedorze.

– Cholera! – syknê³a.
I tak mog³a mówiæ o szczêœciu, ¿e nie pojawi³ siê dwie minu-

ty wczeœniej, kiedy siê namiêtnie ca³owali, czy zaraz potem, gdy
Vince chwali³ siê przed ni¹ swoim nowym no¿em sprê¿ynowym,
w którym wystarczy³o tylko nacisn¹æ guzik i... Jezu! Nie wiado-
mo sk¹d pojawia³o siê b³yskawicznie piêtnastocentymetrowe
ostrze! W dodatku Vince trzyma³ nó¿ przed sob¹, uœmiechaj¹c
siê chytrze, jakby coœ ju¿ kombinowa³. Pozwoli³ nawet, ¿eby
i ona ze œmiechem zamachnê³a siê nim kilka razy w powietrzu.

– Ostro¿nie – mrukn¹³ ostrzegawczo, odbieraj¹c jej nó¿. –
Mo¿na tym narobiæ wiele szkody.

Wtedy w³aœnie Clayton Bigge podszed³ do prawych drzwi
auta i otworzy³ je gwa³townie, a¿ g³oœno zaskrzypia³y.

– Hej, tylko spokojnie, koleœ! – zawo³a³ Vince, b³yskawicz-
nie schowawszy nó¿, ale w drugim rêku trzyma³ butelkê piwa,
co by³o tak samo naganne.

– Nie jestem twoim kolesiem! – warkn¹³ ojciec, ³api¹c
Cynthiê pod rêkê i wyci¹gaj¹c z samochodu. – Bo¿e, ale ty cuch-
niesz! – rzuci³, ci¹gn¹c j¹ do swojego dodge’a.

Mia³a wtedy ochotê paœæ trupem na miejscu.
Nie odezwa³a siê ani jednym s³owem i nawet nie spojrza³a na

niego, gdy rozpocz¹³ tyradê na temat tego, ¿e przysparza coraz
wiêkszych k³opotów i jeœli w porê nie weŸmie siê w garœæ, doku-
mentnie spieprzy sobie ca³e ¿ycie, a on przecie¿ nie ma bladego
pojêcia, co sknoci³ z jej wychowaniem, skoro tylko chcia³ jej za-
pewniæ szczêœcie oraz dostatek, i tak dalej, i tak dalej, przy czym
mimo zdenerwowania prowadzi³ tak, jakby zdawa³ egzamin na
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prawo jazdy, to znaczy kurczowo trzyma³ siê dozwolonej prêd-
koœci i du¿o przed czasem w³¹cza³ kierunkowskaz, a¿ trudno
by³o w to uwierzyæ.

Gdy tylko skrêci³ na podjazd przed domem, wyskoczy³a z au-
ta, nie czekaj¹c nawet, a¿ zatrzyma je na dobre. Energicznym
krokiem ruszy³a do drzwi, usi³uj¹c nie zwracaæ uwagi na mat-
kê, która stanê³a na ganku, chyba bardziej zmartwiona ni¿
wœciek³a, i zaczê³a:

– Cynthia! Gdzieœ ty...
Minê³a j¹ bez s³owa i pobieg³a na piêtro do swojej sypialni.

Z do³u ojciec zawo³a³ jeszcze:
– Wracaj tu natychmiast! Musimy porozmawiaæ!
– Po moim trupie! – wrzasnê³a, z trzaskiem zamykaj¹c drzwi.
Przypomnia³a sobie to wszystko w drodze do szko³y. Nato-

miast pozosta³a czêœæ wieczoru majaczy³a w jej pamiêci jak gdy-
by za mg³¹.

Pamiêta³a, ¿e przez pewien czas siedzia³a na brzegu ³ó¿ka,
próbuj¹c opanowaæ zawroty g³owy. By³a zanadto zmêczona, by
odczuwaæ zak³opotanie. Postanowi³a k³amaæ w ¿ywe oczy, byle
tylko przeczekaæ do rana, od którego dzieli³o ich dobre dziesiêæ
godzin.

Mnóstwo mog³o siê jeszcze w tym czasie wydarzyæ.
W pewnym momencie, wybudzona ze snu, odnios³a wra¿e-

nie, ¿e ktoœ stoi przed drzwiami jej pokoju, jakby nie móg³ siê
zdecydowaæ, czy wejœæ do œrodka.

PóŸniej, po pewnym czasie, odnios³a to wra¿enie po raz drugi.
Nie mog³a sobie jednak przypomnieæ, czy wsta³a z ³ó¿ka, ¿e-

by zobaczyæ, kto jest przed drzwiami. Nie pamiêta³a nawet, czy
w ogóle próbowa³a siê zwlec z ³ó¿ka. Nic nie pamiêta³a.

A teraz by³a ju¿ prawie pod szko³¹.
Problem polega³ na tym, ¿e mia³a wyrzuty sumienia. Po-

przedniego wieczoru z³ama³a niemal ka¿d¹ domow¹ regu³ê, po-
czynaj¹c od k³amstwa dotycz¹cego wyjœcia do Pam. By³a to jej
najlepsza przyjació³ka, regularnie widywana w domu, spêdzaj¹-
ca z ni¹ niemal co drug¹ sobotni¹ noc. Matka naprawdê j¹ lubi-
³a, darzy³a nawet zaufaniem. Wci¹gaj¹c Pam w tê intrygê, Cyn-
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thia mia³a nadziejê zyskaæ choæ trochê na czasie, nie przypusz-
cza³a bowiem, ¿e Patricia Bigge tak szybko zatelefonuje do do-
mu jej przyjació³ki. Ale ta czêœæ planu spali³a na panewce.

Niestety, nie by³ to koniec jej zbrodni. Przede wszystkim z³a-
ma³a zakaz wyjœcia z domu. I zosta³a nakryta na parkingu w sa-
mochodzie ch³opaka. Siedemnastoletniego! W dodatku ch³opa-
ka, który podobno rok wczeœniej powybija³ okna w budynku
szko³y i mia³ na sumieniu kradzie¿ samochodu s¹siada.

Jej rodzice nie byli a¿ tacy Ÿli. Przynajmniej zazwyczaj.
Szczególnie matka. Zreszt¹ ojca te¿ nie mog³a nazwaæ z³ym, je-
œli, naturalnie, by³ w domu.

Mo¿e faktycznie Todd poprosi³ o podwiezienie do szko³y. Je-
¿eli rzeczywiœcie namówi³ matkê do porannego wyjazdu z do-
mu, to ona spod szko³y zapewne ruszy³a na zakupy. Albo sie-
dzia³a przy kawie w cukierni Howarda Johnsona. Zagl¹da³a tam
od czasu do czasu.

Pierwsza lekcja, historia, okaza³a siê dla Cynthii katorg¹. 
A druga, matematyka, by³a jeszcze gorsza. Na niczym nie mog-
³a siê skupiæ, walcz¹c z dokuczliwym bólem g³owy.

– Jak byœ odpowiedzia³a na to pytanie, Cynthio? – zwróci³
siê do niej w pewnej chwili nauczyciel.

Nawet nie mia³a odwagi spojrzeæ mu w oczy.
W czasie przerwy na lunch natknê³a siê na Pam, która rzuci-

³a gniewnie:
– Jezu, mog³abyœ mnie przynajmniej uprzedziæ, ¿e mam ciê

kryæ. Nawet na poczekaniu wymyœli³abym dla matki jak¹œ ba-
jeczkê.

– Przepraszam – odpar³a Cynthia. – Mia³aœ awanturê?
– Jak tylko wróci³am.
Wymknê³a siê ze sto³ówki i z budki na ulicy zadzwoni³a do

domu, maj¹c nadziejê, ¿e zdo³a jakoœ udobruchaæ matkê, t³uma-
cz¹c, jak bardzo jest jej przykro. Potem chcia³a poprosiæ o zgo-
dê na powrót do domu, zas³aniaj¹c siê niedyspozycj¹. Wiedzia-
³a, ¿e zatroskana matka siê zgodzi. Nie potrafi³a d³ugo siê na ni¹
wœciekaæ, wiedz¹c, ¿e córka nie czuje siê najlepiej. Zazwyczaj
szykowa³a dla niej smakowit¹ zupê.
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