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Cóż znaczy nazwa? To, co zwiemy różą,  
pod inną nazwą nie mniej by pachniało.

– Romeo i  Julia*

A le ja zawsze marzyłam o żółtych różach – powiedziała 
panna młoda, pochylając się do przodu. – o żółtych różach 
z białymi liliami, przewiązanych wstążką.

– żółty to bardzo pospolity kolor, Melanie – odparła pani 
Carlton, starsza z kobiet, i machnęła ręką, jakby chciała od-
prawić swoją przyszłą synową. – Smithsonowie mieli na ślu-
bie brzoskwiniowe kwiaty. Dobrane bardzo elegancko i ze sma-
kiem. – Kiwnęła na koniec głową, jakby to było jej ostatnie słowo.

Juliet gryzła koniec długopisu i  obserwowała kobiety 
dyskutujące o swoich preferencjach co do bukietu ślubne-
go. odkąd rok wcześniej założyła tę kwiaciarnię, często była 

*  W. Shakespeare, Romeo i Julia, [w:] tegoż, Tragedie i kroniki, przeł. S. Barańczak, 
Kraków 2013.
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świadkiem tego typu scen. Czasem czuła się bardziej terapeut-
ką niż kwiaciarką.

Wyjęła z ust niebieską skuwkę i zaczęła coś gryzmolić w le-
żącym przed nią notesie.

– Myślę, że żółte i brzoskwiniowe róże będą wspaniale do 
siebie pasować – powiedziała, szkicując szybko bukiet. – ro-
biliśmy tego lata podobną wiązankę na ślub państwa Hatherly, 
wyglądała cudownie. – Nachyliła się do pani Carlton, jakby 
były serdecznymi przyjaciółkami. – a wie pani, jak wybredna 
jest eleanor Hatherly.

rzucała nazwiskami tylko po to, żeby zrobić wrażenie, ale 
miała to w nosie. Choć nie pochodziła stąd, mieszkała już 
w Marylandzie na tyle długo, żeby wiedzieć, że w tych kręgach 
snobizm nadal jest na topie. Kurczę, w końcu do niedawna 
była żoną jednego z największych snobów w Shaw Haven.

Nadal jest jego żoną, poprawiła się w myślach. Przynaj-
mniej na razie. ze względu na prawo rozwodowe, które 
obowiązywało w tym stanie, musieli z Thomasem mieszkać 
osobno przez rok, zanim ich sprawa rozwodowa mogła zo-
stać zakończona. Minęło sześć miesięcy, a Juliet już zaczynała 
odliczać dni.

Melanie spojrzała na nią z błyskiem nadziei w oku.
– Brzoskwiniowo-żółty bukiet byłby idealny.
Pani Carlton poklepała ją po dłoni i uśmiechnęła się.
– Wiedziałam, że dojdziemy w tej sprawie do porozumie-

nia. Takie drobne szczegóły są bardzo ważne. Ty też się tego 
nauczysz, kiedy już zostaniesz panią Carlton.

Juliet wzięła tablet i przewinęła katalog, żeby pokazać im 
różne kompozycje, po czym pomogła kobietom zawęzić wy-
bór, aż w końcu znalazły idealną wiązankę.
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Witaj w życiu mężatki. W świecie, w którym urobisz sobie 
ręce po łokcie, żeby sprawić przyjemność mężowi, teściom 
czy nawet znajomym, a wszystkie swoje marzenia i nadzieje 
będziesz musiała odłożyć na później.

Juliet wróciła myślami do własnego ślubu. Poznała Thoma-
sa, kiedy studiowała historię sztuki na Uniwersytecie oxford 
Brookes, podczas gdy on był stypendystą rhodesa, amery-
kaninem uczącym się na bardziej prestiżowym Uniwersytecie 
oksfordzkim. Ich spotkanie było dziełem czystego przypad-
ku – ona pracowała weekendami w lokalnej kwiaciarni, usi-
łując spłacić pożyczkę studencką, i odpowiadała za dostawy 
w najbliższej okolicy. Któregoś razu, kiedy szła ścieżką w stro-
nę kolegium Christ Church, mijając studentów i turystów, 
którzy podziwiali fontannę stojącą na środku porośniętego 
trawą dziedzińca, została praktycznie stratowana przez spóź-
nionego na obiad czarującego doktoranta z ameryki.

Tamtego dnia zwalił ją z nóg dosłownie i w przenośni. Ju-
liet była równie oszołomiona jego inteligencją i wyrafinowa-
niem, jak on jej urodą i artystycznym polotem. Ich związek 
przypominał trochę wakacyjny romans – od chwili, w której 
się poznali, każdy dzień spędzali razem na piknikach w par-
ku albo na bezcelowym wałęsaniu się po arboretum. Chciał 
się o niej dowiedzieć absolutnie wszystkiego, począwszy od 
dziecięcych marzeń aż po plany na przyszłość.

a potem zaszła w ciążę.
Jednak to nie w tym momencie ich związek zaczął się sypać. 

Nadal byli w sobie szaleńczo zakochani, a różnice w pocho-
dzeniu i doświadczeniach życiowych nie znaczyły nic w po-
równaniu z wszechogarniającą namiętnością, jaką względem 
siebie odczuwali. Tak więc kiedy Thomas, jako prawdziwy 
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dżentelmen, poprosił ją o  rękę, zgodziła się bez wahania. 
W końcu byli dla siebie stworzeni, czyż nie?

Pobrali się w Londynie. Jego rodzina nie przyjechała – Ju-
liet nie wiedziała nawet, czy ją zaprosił. Jej natomiast towarzy-
szyły trzy siostry. Lucy, najstarsza z nich, od zawsze była świet-
ną organizatorką. W ciągu kilku dni od oświadczyn Thomasa 
zarezerwowała w ratuszu salę na ceremonię i urządziła przyję-
cie weselne. Kitty i Cesca, choć miały dopiero siedemnaście 
i osiemnaście lat, pomagały w dekorowaniu stołów i przygo-
towywaniu zaproszeń. zgodziły się także włożyć uszyte przez 
Juliet sukienki dla druhen.

Jej ślub, pomimo całego tego pośpiechu, naprawdę był 
bajkowy. Dwudziestoletnia Juliet nigdy nie czuła się tak pięk-
na jak wtedy, kiedy przechodziła pomiędzy kilkoma rzędami 
krzeseł, u boku swojego ojca, z ciążowym brzuszkiem ledwo 
zarysowanym pod kilkoma warstwami białej koronki, które 
miała na sobie. a kiedy Thomas odwrócił się i spojrzał na nią 
wzrokiem rozpłomienionym od uczucia, które wydawało jej 
się miłością, poczuła się, jakby stała u progu pięknego wspól-
nego życia.

ale lepiej o tym nie myśleć. Nie teraz.
– Gdzie się poznaliście? – spytała przyszłą pannę młodą.
– Na Harvardzie – odparła Melanie.
zamierzała powiedzieć coś jeszcze, ale wtedy wtrąciła się 

starsza kobieta.
– David studiował tam prawo. Proszę sobie wyobrazić na-

sze zaskoczenie, kiedy przywiózł do domu nie tylko dyplom.
Melanie zaczerwieniła się, ale nic nie powiedziała.
Juliet przełknęła głośno ślinę, starając się nie wracać myśla-

mi do tego, jak jej własna teściowa zareagowała, gdy Thomas 
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przedstawił jej swoją nowo poślubioną żonę. Byli już wtedy 
małżeństwem od dwóch tygodni i przeprowadzili się do Ma-
rylandu, do miasta, z którego Thomas pochodził i w którym 
planował podjąć pracę w rodzinnej firmie. zapewniał ją, że 
jego rodzina obdarzy ją takimi samymi uczuciami, jak on.

ale ona od początku miała wrażenie, że jest dla nich wszyst-
kich rozczarowaniem. To, co mu się tak w niej podobało w oks-
fordzie, teraz wywoływało u niego zażenowanie, pod wpływem 
którego kręcił tylko głową. Niewłaściwie się ubierała, miała 
zbyt artystyczną duszę, nie skończyła nawet studiów pierw-
szego stopnia, na miłość boską!

ale teraz to już jest przeszłość, czyż nie? albo przynajmniej 
będzie, kiedy doprowadzą rozwód do końca. Wtedy wreszcie 
będzie mogła zrobić coś ze swoim życiem, nawet jeśli już na 
zawsze będzie związana z Thomasem przez ich sześcioletnią 
córkę Poppy.

– Tak, na pewno ten – powiedziała pani Carlton, wskazu-
jąc zdjęcie na iPadzie Juliet. – a teraz wybierzmy dekorację 
stołów.

Juliet spojrzała na Melanie, która znowu pokiwała głową.
– Będziesz wyglądała cudownie  – powiedziała Juliet, 

a uśmiech młodej kobiety się rozszerzył.
Gdzieś w głębi duszy miała ochotę ostrzec Melanie, że 

z czasem wcale nie będzie lepiej. Po ślubie zacznie się praw-
dziwa gra o wpływy.

Przestań.
Może narzeczony tej dziewczyny nie jest wcale takim pa-

lantem, jakim okazał się Thomas. a może to Juliet jest już 
przewrażliwiona. 




