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Rozdzia  1

Francesca

— Powinna  spojrze  na tego tatu ka, który teraz stoi przy rejestracji —
wyszepta a Lorelai, wchodz c do mojej klasy. — Najseksowniejszy
DILF, jakiego widzia am przez pi  lat pracy tutaj.

Uwielbia am j , ale moja asystentka by a straszliw  flirciar
i nadu ywa a okre lenia DILF — Daddy I’d Like to Fuck, czyli tatu ,
którego chcia abym przelecie . Czasami si  zastanawia am, czy chce
kszta towa  ycie dzieci poprzez to, czego ich nauczy, czy te  ra-
czej planuje uwie  którego  z ojców i w ten sposób zmieni  ycie
ich dziecka na zawsze. Jej zachowanie by o tym bardziej niesto-
sowne, e znajdowa y my si  w surowej, religijnej instytucji, w któ-
rej ksi a i zakonnice zawsze kr cili si  po korytarzach. Ona jednak
zupe nie si  tym nie przejmowa a.

— Dzisiaj mam wa niejsze rzeczy do roboty ni  ogl danie o-
natych facetów, Lor. aden z tych stolików nie zosta  w a ciwie
ustawiony, a zosta o nam dziesi  minut do otwarcia drzwi.

By  pierwszy dzie  zaj  w prywatnej szkole katolickiej, w której
pracowa am jako nauczycielka pierwszej klasy. Szko a St. Matthew’s
znajdowa a si  na przedmie ciach Bostonu i by a elitarn  instytucj ,
w której kszta cili si  ch opcy i dziewczynki z ca ego stanu. To znaczy
ci, których rodzice byli w stanie pozwoli  sobie na czesne, wynosz ce
dwadzie cia tysi cy dolarów rocznie. W odró nieniu od pewnej mo-
jej wspó pracowniczki traktowa am swoj  prac  bardzo powa nie.

Kup książkę Poleć książkę
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Wi kszo  moich przyjació ek nauczycielek obawia a si  ko ca
wakacji, ja jednak uwielbia am pierwszy dzie  szko y: rze kie je-
sienne powietrze, zapach nowych ubra , wchodzenie z powrotem
w sta y rytm pracy.

— Mówi  serio, ten ojciec to zupe nie inny poziom seksowno ci
— upiera a si  Lorelai, ustawiaj c jedno z krzese  w odpowiedniej
pozycji. — Kojarzysz na przyk ad takie idealne w osy, jakie maj
niektóre gwiazdy filmowe? G ste, l ni ce, które a  chcia oby si
przeczesywa  palcami? Jak ten kole  z Bia ych ko nierzyków, jak
mu tam?

Odstawi am na miejsce kolejne krzes o.
— Matt Bomer.
— No w a nie! Ma takie w osy. Poza tym nie wygl da wcale jak

on, ale jest tak samo przystojny. Wysoki, umi niony, adnie pachnie.
I ma naprawd  s odkiego synka. Dzieciak ma kr cone w osy i okulary.
Mo e nawet b dzie w twojej klasie, bo wygl da na ma ego.

Nie pozna am jeszcze moich nowych uczniów. Wcze niej odby o
si  spotkanie zapoznawcze, jednak nie by am na nim, bo ju  wcze-
niej mia am zarezerwowany ten termin na lub mojej matki

w Antigua. Zast powa a mnie jedna z kole anek. W zwi zku z tym
czu am si  dzisiaj bardziej zdenerwowana ni  zwykle podczas roz-
pocz cia roku szkolnego.

Próbowa am sprawi , aby Lorelai skupi a si  na zadaniu, które
nas teraz czeka o.

— Czy mo esz pouk ada  na ka dym stoliku te pakiety powital-
ne, prosz ?

Dzisiaj nic nie sz o po mojej my li. Gdy ustawia am pojemniczki
na stolikach, wyla am troch  bia ej farby na moj  czarn  spódnic .
Wpad am na wietny pomys , e zaczniemy od zaproszenia dzieci
do namalowania portretu nowego przyjaciela. S dzi am, e b dzie
to dobry sposób na prze amanie lodów i poznanie si . Oczywi cie
mia o to nast pi  po porannej modlitwie, która by a obowi zkowa
i stanowi a pierwszy punkt programu przed rozpocz ciem zaj .

Kup książkę Poleć książkę
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Gdy otworzy am drzwi, zacz li przez nie wchodzi  rodzice wraz
z dzie mi. Ze wzgl du na to, e nie by o mnie na spotkaniu integra-
cyjnym, teraz musia am po wi ci  du o czasu na powitania i przed-
stawianie si .

Zrozumienie indywidualnych potrzeb i osobowo ci uczniów zaw-
sze troch  trwa o, ale stara am si  zapozna  ze wszystkimi mo liwie
jak najszybciej.

Gdy wreszcie rodzice i dzieci rozproszyli si  po klasie i mia am
chwil  na nabranie oddechu, skierowa am si  w stron  biurka, aby
ykn  wody, i w tym momencie znajomy g os za mn  sprawi , e

dreszcz przeszed  mi po plecach.
— Frankie.
Poczu am, jak w oski na mojej szyi je  si , i moje cia o znieru-

chomia o. Ten znajomy baryton wstrz sn  mn  do g bi. Tylko jed-
na osoba na ca ym wiecie nazywa a mnie w ten sposób i nie s y-
sza am tego przezwiska od lat.

Nie potrafi am wyja ni , sk d ten cz owiek wzi  si  tutaj. Miesz-
ka  w Waszyngtonie, czy te  w Wirginii.

W ka dym razie nie móg  znajdowa  si  tutaj.
Przygotowa am si  na najgorsze i zmusi am, aby si  odwróci

i spojrze  na niego.
Uderzenie gor ca rozpali o mi twarz i mia am wra enie, e nogi

zaraz si  ugn  pode mn .
Mack.
Mackenzie Morrison nie tylko sta  przede mn  we w asnej oso-

bie, ale na dodatek wygl da  jeszcze lepiej, ni  go zapami ta am.
Jakby przez ten czas wszystko w nim sta o si  jeszcze lepsze: mi -
nie jeszcze bardziej zarysowane, mocna szcz ka jeszcze bardziej

kanciasta, co podkre la  krótki jasny zarost.
Jego b yszcz ce oczy wpatrywa y si  we mnie z determinacj ,

która sprawi a, e poczu am si  nieswojo. Najwyra niej to spotkanie
nie mia o na niego takiego samego wp ywu jak na mnie. Ja nie mo-
g am wydoby  z siebie g osu, jakby narz dy mowy mi zdr twia y, on
jednak wydawa  si  gotowy na t  chwil .

Kup książkę Poleć książkę

http://septem.pl/page54976~rt/daddyc
http://septem.pl/page54976~rf/daddyc


Daddy Cool

8

— Wygl dasz, jakby  w a nie zobaczy a ducha.
— Równie dobrze móg by  nim by  — wymamrota am pod nosem.
— Spodziewa em si  takiej reakcji.
— Jezu — wyszepta am.
Nie powinni my wzywa  imienia Bo ego nadaremno, szczegól-

nie tutaj, jednak w tym momencie nie pami ta am nawet, jak si
nazywam, nie mówi c o którymkolwiek z dziesi ciu przykaza .

Uzna am, e lepiej b dzie nie patrze  mu w oczy ani chwili d u-
ej, i mój wzrok pow drowa  do jego du ych, po y kowanych d oni.

Wci  pami ta am, jakie to uczucie sple  moje palce z jego palcami.
Nagle u wiadomi am sobie, e to Mack musia  by  tym seksow-

nym tatu kiem, o którym opowiada a Lorelai. Chyba po raz pierwszy
w yciu nie przesadza a, mówi c o tym, jaki ten kto  jest przystojny.

— Popatrz na mnie, Frankie — powiedzia  rozkazuj cym tonem.
Gdy nie pos ucha am, powtórzy : — Popatrz na mnie.

Unios am g ow , Patrzenie na niego by o dla mnie autentycznie
bolesne i przywraca o mi wspomnienia, do których nie chcia am wra-
ca . Jedno by o pewne: ten doros y m czyzna, który sta  przede mn ,
by  o wiele bardziej pewny siebie ni  ten m ody ch opak, który mia
zy w oczach, gdy widzia am go po raz ostatni.

— Nie rozumiem. Jak to mo liwe? Co robisz w mojej szkole?
Zbli y  si  powoli. Mia am wra enie, e czuj  jego ciep o, rozpa-

laj ce moj  skór .
— Teraz tu mieszkamy, w Massachusetts.
Mieszkamy tutaj.
My, czyli kto dok adnie?
Serce wali o mi w piersi z dziwn  mieszank  l ku i podniecenia,

którego nie potrafi am do ko ca zrozumie .
Trybiki w mojej g owie obraca y si  w zawrotnym tempie. Przy-

pomnia am sobie, e na li cie uczniów widzia am imi  i nazwisko
Jonah Morrison. Nazwisko nieco mnie wystraszy o, ale nigdy w yciu
nie pomy la abym, e to syn Macka.

Kup książkę Poleć książkę

http://septem.pl/page54976~rt/daddyc
http://septem.pl/page54976~rf/daddyc


Rozdzia  1

9

— Moses nie mówi , e mieszkasz w Bostonie.
— Wiem. Wyja ni em mu, e chc  sam powiedzie  ci o mojej

przeprowadzce.
Zrobi am krok w ty , nieco przyt oczona blisko ci  jego cia a

i wiadomo ci , e nadal pachnie tak samo i e ten zapach nadal
wywo uje tak  sam  reakcj  mojego cia a jak niegdy .

Mój wzrok pow drowa  w g b klasy, gdzie drog  eliminacji uda o
mi si  rozpozna  synka Macka.

Jego syn.
O mój Bo e.
Mack zorientowa  si  chyba, gdzie patrz , i da  mi chwil , abym

to wszystko przetrawi a. Czu am, e patrzy na mnie, gdy obserwo-
wa am jego dziecko.

Jonah by  do  szczup y. Przez jego grube okulary widzia am, e
ma orzechowe oczy po tacie, jednak poza tym bardziej przypomi-
na  matk . Jego kr cone w osy mia y ciemniejszy odcie  br zu ni
u Macka.

Znowu spojrza am w oczy Macka i zapyta am:
— Jak to si  sta o, e twój syn trafi  do mojej klasy?
— Czy gdybym ci powiedzia , e to przypadek, uwierzy aby ?
— Nie.
— No có , to nie przypadek — przyzna  szybko.
— Dlaczego? Dlaczego to robisz? Dlaczego mnie nie uprzedzi e ?
— Czy to by cokolwiek u atwi o?
— Nie — wyszepta am.
— Przyszli my na dzie  integracyjny, ale ciebie nie by o. Mia em

nadziej , e to si  stanie wtedy, a nie w pierwszy dzie  szko y.
Nie wiedzia am, czy u ywaj c liczby mnogiej, mówi  o sobie i synu,

czy o sobie i onie. A mo e to by a tylko dziewczyna? Czy w ogóle
byli jeszcze razem? Nie mia am poj cia.

Serce zacz o mi wali  jeszcze szybciej na my l o tym, e b d
musia a pozna  matk  Jonaha, Torrie.

— Gdzie jego matka?

Kup książkę Poleć książkę
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— Musi by  w pracy wcze nie rano. Ja b d  przyje d a  po nie-
go rano i zawozi  go do szko y ka dego dnia, poniewa  i tak pracuj
z domu.

Tego ju  by o dla mnie za wiele. Zacz am si  odsuwa .
— Przepraszam ci , musz  teraz zaj  si  uczniami.
Dzieci rozmawia y ze sob , powoduj c straszny ha as, zupe nie

nie wiadome tego, co si  dzia o pomi dzy Mackiem i mn .
Przesun  si  tu  za mn .
— Wiem, e to dla ciebie szok.
— Serio? — odparowa am, po czym odwróci am si , aby znowu

na niego spojrze .
— Pozwól tylko, e przedstawi  ci  Jonahowi. Potem wyjd . —

Podszed  do ch opca, który siedzia  i bawi  si  swoim pude kiem
z lunchem. Nigdy nie spotka am Torrie osobi cie, ale widzia am
zdj cia i wiedzia am, e ma mieszane pochodzenie etniczne i jest
pi kna. Skóra Jonaha by a oliwkowa, gdzie  wpó  drogi mi dzy kar-
nacj  Torrie i Macka.

— Jonah, to twoja nauczycielka, Frankie.
— Pani O’Hara — poprawi am szybko. — Francesca O’Hara.

Mi o mi ci  pozna , Jonah.
Ch opiec nie chcia  na mnie spojrze  i zacz  si  wierci .
Mack najwyra niej by  za enowany zachowaniem swojego syna

i podniós  g os.
— Jonah! Frankie mówi do ciebie — powiedzia , ignoruj c moj

pro b , aby u ywa  w stosunku do mnie bardziej formalnych zwrotów.
Dzieciak zaczerwieni  si  jak burak.
— Cze  — powiedzia  w ko cu, niech tnie podnosz c g ow ,

aby na mnie spojrze .
— Mi o mi ci  pozna . Witaj w St. Matthew’s.
Tak naprawd  jestem bardziej przera ona ni  ty.
Mack by  jedynym rodzicem, który pozosta  jeszcze w klasie.

Byli my ju  spó nieni.

Kup książkę Poleć książkę
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Lorelai nie mog a oderwa  od nas wzroku. Na jej twarzy pojawi
si  u mieszek i bezg o nie powiedzia a „DILF”, tak jakbym jeszcze
nie wiedzia a, e to o Macku mówi a wcze niej. Nast pnie jej spoj-
rzenie pow drowa o w kierunku jego ty ka i pokaza a mi uniesione
do góry kciuki. By  zwrócony do niej plecami, wi c nie mia  o tym
poj cia.

— Pani Brown — zwróci am si  do niej. — Czy mo e pani po-
prowadzi  porann  modlitw , a ja w tym czasie odprowadz  pana
Morrisona do wyj cia?

— Jasne. — Mrugn a, a potem znowu bezg o nie wymamrota a:
— Jasny gwint.

Serce wali o mi jak m otem, gdy Mack wyszed  za mn  z klasy.
Gdy zwróci am si  do niego, zauwa y am, e wyraz zmartwienia

na jego twarzy zast pi  dotychczasow  pewno  siebie.
— Je li chodzi o mojego syna… to on… atwo si  denerwuje…

Naprawd  odczuwa du y niepokój. Martwi  si  o niego.
Pozwoli am mu mówi  dalej.
— Tylko tobie mog em zaufa , je li chodzi o opiek  nad nim,

Frankie. Jego matka ca y czas pracuje. A ja sam nie wiem, co robi .
Wiem, e to by o sto lat temu, gdy byli my sobie bliscy, i wiem, e
teraz czujesz si  przyt oczona. Wiem, e spieprzy em wszystko, co
by o mi dzy nami, ale nigdy ci  nie zapomnia em. Nie by o dnia,
ebym o tobie nie my la . Gdy Torrie dosta a przeniesienie do Bo-

stonu, wiedzia em, e to znak. Moses powiedzia  mi, gdzie pracu-
jesz, i gdy dowiedzia em si , e prowadzisz pierwsz  klas , uzna em
to za najwi kszy mo liwy znak. Zrobi em wszystko, co mog em,
aby znalaz  si  w tej klasie.

Powoli wypu ci am oddech. Patrzy am na niego, nic nie mówi c.
Mack rozejrza  si  dooko a, aby si  upewni , e nikt na nas nie

patrzy.
— Teraz nie mog  ci wszystkiego wyja ni . To nie czas ani

miejsce na to. Naprawd  nie chc  wpakowa  ci  w adne k opoty.
— Jego wzrok pow drowa  ku mojej czarnej o ówkowej spódnicy,

Kup książkę Poleć książkę
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na któr  wcze niej wyla am bia  farb . U miechn  si . — Widz ,
e nadal masz nawyk wylewania na siebie podejrzanych bia ych

substancji.
Spojrza am w dó , przypominaj c sobie, jak mia  si  ze mnie

z tego samego powodu, gdy po raz pierwszy si  spotkali my. Twarz
mnie pali a.

— Widz , e przynajmniej jeste  troch  mniej wulgarny, je li
chodzi o terminologi . To pewnie wiek.

— Nie, nadal mam kompletnie niedojrza e poczucie humoru, ale
teraz naprawd  nie jest dobry moment, aby to zademonstrowa .

— To prawda. — U miechn am si  z niech ci .
Mrugn .
To niesamowite, jak prosty ruch jego powieki móg  wywo a  tak

ró norodne reakcje w moim ciele. Moja fizyczna reakcja na niego
zupe nie si  nie zmieni a. Nie mia am poj cia, jak przetrwam ten rok.

— Musz  wraca  — powiedzia am.
Ignoruj c to, zapyta :
— Co si  sta o z twoimi okularami?
— Laserowa korekcja wzroku. Ju  ich nie potrzebuj .
— Wow. Nie s dzi em, e si  odwa ysz.
— Tak, i by o zupe nie bezbole nie. Widzia am, e Jonah nosi

grube okulary.
— Ma podobnie kiepski wzrok jak ty kiedy , wi c musi je nosi .

Oczywi cie nie wybiera odjechanych turkusowych czy fioletowych
oprawek, jak ty mia a  w zwyczaju. Ale i tak ilekro  spogl dam na
jego okulary, przypominasz mi si  ty. — U miechn  si . — Zreszt
wiele rzeczy mi o tobie przypomina.

Jego spojrzenie znowu sprawi o, e poczu am si  niekomforto-
wo, wi c odwróci am si , aby otworzy  drzwi. Zatrzyma am si  na
chwil , gdy odezwa  si  za mn  niskim g osem.

— Dobrze ci  znowu widzie , Frankie.

* * *

Kup książkę Poleć książkę
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— Opowiedz mi, jak min  ci dzie , kochanie — powiedzia  Victor
z pe nymi ustami.

Mieszka am z moim ch opakiem, Victorem, w Beacon Hill w Bo-
stonie. Jego dwukondygnacyjne mieszkanie w domu z br zowego
piaskowca mia o wi cej pokoi, ni  mogliby my wykorzysta .

Vic by  profesorem antropologii na Boston University, mojej alma
mater. Poznali my si  dwa lata wcze niej poprzez wspólnych przyja-
ció  z uczelni. By  ode mnie starszy o siedemna cie lat i by  jedynym
starszym m czyzn , z jakim si  kiedykolwiek umawia am. Troszczy
si  o mnie, zapewnia  mi poczucie bezpiecze stwa i dawa  mi wszyst-
ko, czego potrzebowa am. Patrz c z zewn trz, mo na by o uzna , e
naprawd  mia am idealne ycie.

S o ce zachodzi o i przez okna wpada a wieczorna bryza oraz przy-
t umione d wi ki z ruchliwej Cambridge Street w dole. Spojrza am
na ciemne drewno, z którego wykonane by y robione na wymiar pó ki
w naszej jadalni, i wreszcie odpowiedzia am na jego pytanie.

— Szczerze mówi c, czu am si  dzisiaj bardzo przyt oczona. To,
e nie uczestniczy am w dniu integracyjnym, by o b dem. Mam

w klasie dwadzie cioro sze cioro dzieci, a niektóre z nich maj  szcze-
gólne potrzeby.

— Przykro mi. To nie w porz dku z ich strony — powiedzia
Victor, po czym wybra  kalafior z mieszanki warzyw i ugryz  ze sma-
kiem. Zawsze zjada  mieszane warzywa kolejno gatunkami.

— Wiesz, ka de kolejne dziecko to dodatkowy dochód dla szko y.
Tyle, e nie p ac  wi cej nauczycielom, aby wynagrodzi  nasz  do-
datkow  prac .

— Wiesz, e nie musisz si  martwi  o pieni dze, prawda? Nie
pozwól, aby ci  to stresowa o.

— Wiem i nie o to chodzi. Po prostu czuj , e ten rok b dzie
wyzwaniem.

Przyjrza  si  mojej twarzy.
— Co  ci  jeszcze gryzie.
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Nie mog am mu powiedzie . Po prostu nie mog am mu powie-
dzie  o Macku. Nigdy nawet o nim nie wspomnia am. Po có  mia-
abym to robi ? Wola abym zapomnie  o tym, co si  sta o, zreszt

to by o ju  kilka lat temu. Mimo e jaka  cz  mnie mia a ochot
wypali : „A tak przy okazji, cz owiek, który kiedy  z ama  mi serce,
pojawi  si  ni st d, ni zow d w szkole”, postanowi am jednak za-
chowa  t  informacj  dla siebie.

— Mam ucznia, który cierpi na do  powa ne zaburzenia l kowe.
Unika innych dzieci, od czasu do czasu miewa ataki paniki i pró-
buje wyj  z klasy.

Ca y dzie  po wi ci am obsesyjnej obserwacji syna Macka.
Poniewa  nie zosta  uznany za dziecko z zaburzeniami rozwojo-
wymi, jego potrzeby nie kwalifikowa y go do szczególnego trakto-
wania. Szko a nie specjalizowa a si  w pracy z dzie mi z zaburze-
niami l kowymi, podobnie jak ja, nie licz c tego, e mia am osobiste
do wiadczenia w walce z nimi. Rozumia am, dlaczego Mack uzna ,
e b d  dobrym wyborem dla Jonaha. Gdy poznali my si  przed laty,

mia am podobnego rodzaju problemy.
Przez reszt  kolacji w milczeniu rozmy la am o tym, co zasz o

tego dnia. To, e zobaczy am Macka, by o dla mnie szokiem i nie
mog am przesta  o nim my le .

Victor poszed  na gór  z kieliszeczkiem koniaku, aby si  odpr y
i sko czy  sprawdza  prace swoich studentów. Planowa am przy-

czy  si  do niego pó niej, aby razem z nim obejrze  wiadomo ci
o jedenastej. Najcz ciej ka dy wieczór sp dzali my w ten sposób.

Gdy mój telefon zadzwoni  o dziewi tej trzydzie ci, serce pod-
skoczy o mi w piersi. Nikt generalnie nie dzwoni  do mnie w rodku
tygodnia o takiej porze. Nie zna am numeru, jednak intuicja pod-
powiedzia a mi, e to on.
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