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„Toxique”
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2 • Tony

Tak jak zawsze Tony wstaje o!wpó" do siódmej. West #pi dalej, troch$ 
poj$kuj%c. Prawdopodobnie krzyczy we #nie; d&wi$ki w!snach s% za-
wsze g"o#niejsze. Tony przygl%da si$ jego twarzy we #nie, kanciastej 
'uchwie teraz z"agodnia"ej, nieziemsko b"$kitnym oczom pustelni-
ka, delikatnie zamkni$tym. Cieszy si$, 'e on jeszcze 'yje; kobiety 'yj% 
d"u'ej od m$'czyzn. Oni maj% s"abe serca, czasem po prostu prze-
wracaj% si$ i!chocia' ona i!West nie s% starzy!– zupe"nie nie!– to jed-
nak cz$sto kobiety w!jej wieku budz% si$ rano i!znajduj% obok siebie 
martwego m$'czyzn$. Tony nie uwa'a tej my#li za niezdrow%.

Cieszy si$ te' w!bardziej ogólnym sensie. Cieszy si$, 'e West jest 
w!ogóle na tej ziemi i w!tym domu, 'e co noc k"adzie si$ spa( obok 
niej, a!nie gdzie indziej. Pomimo wszystko, pomimo Zeni, on jest tu 
nadal. To wydaje si$ cudem. Którego# dnia sama nie b$dzie w!stanie 
w!to uwierzy(.

Po cichu, tak aby go nie zbudzi(, szuka okularów na nocnym sto-
liku i!wy#lizguje si$ z!"ó'ka. Nak"ada szlafrok, bawe"niane skarpety, 
na nie podkolanówki z!we"ny i!tak opatulone stopy upycha jeszcze 
w!papucie. Zawsze ma zimne nogi, to oznaka niskiego ci#nienia. Pa-
pucie s% w!kszta"cie szopów, dawno temu dosta"a je w!prezencie od 
Roz, a!dlaczego, najlepiej wie sama Roz. S% dok"adnie takie same jak 
te, które Roz w! tamtym czasie da"a swym o#mioletnim bli&niacz-
kom; maj% nawet taki sam rozmiar. Teraz szopy s% ju' nieco postrz$-
pione, a!jednemu brakuje oka, ale Tony nigdy nie potra)"a niczego 
wyrzuci(.
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Z opatulonymi stopami udaje si$ skrycie do pracowni na drugim 
ko*cu holu. Ka'dego ranka sp$dza tam godzin$; uwa'a, 'e dzi$ki 
temu koncentruje my#li. Pracownia wychodzi na wschodni% stron$, 
wi$c "apie troch$ s"o*ca, je'eli akurat jest. Dzisiaj jest.

W pracowni s% nowe zielone zas"ony w!palmy i!egzotyczne owoce, 
do tego fotel z!poduszkami z!takim samym deseniem. Wzór pomog-
"a jej wybra( Roz; namówi"a j% do zap"acenia ceny, która by"a wy'sza 
ni' ta, na któr% zdecydowa"aby si$ Tony, gdyby by"a sama. „S"uchaj, 
kochanie!– mówi"a Roz.!– To jest okazja! A!przede wszystkim to b$-
dzie znajdowa( si$ w!miejscu, w!którym my#lisz! To twoje #rodowi-
sko mentalne! Wyrzu( te nudne i!stare niebieskie 'aglówki! Jeste# to 
sobie winna”. S% takie dni, kiedy Tony jest pod wra'eniem powojów 
i!pomara*czowego mango czy cokolwiek to jest, ale dekoracja wn$-
trza j% onie#miela i!nie mo'e si$ oprze( znawstwu Roz.

Swobodniej czuje si$ z!pozosta"ymi elementami wystroju pracow-
ni. Ksi%'ki i!gazety le'% posk"adane w!stosy na dywanie; na #cianie 
wisi reprodukcja Bitwy pod Trafalgarem i! jeszcze jedna! – przed-
stawiaj%ca Laur$ Secord w!nieprawdopodobnej bieli, prowadz%c% 
sw% mityczn% krow$ przez linie Amerykanów, by ostrzec Brytyjczy-
ków w!wojnie 1812 roku. Sterty wojennych pami$tników z!zagi$ty-
mi rogami, zbiory listów i!zbr%zowia"e woluminy reporta'y!z!frontu 
dawno zapomnianych dziennikarzy upchni$te s% w!oliwkowej bi-
blioteczce obok kilku egzemplarzy dwóch wydanych ksi%'ek Tony: 
Pi!" zasadzek i!Cztery przegrane procesy. „Drobiazgowo przestu-
diowane szczegó"y, od#wie'aj%co nowa interpretacja”!– chwal% re-
cenzenci na ok"adkach ksi%'ek. „Sensacyjno#(, zbyt  rozbudowane 
dygresje, obsesyjne szczegó"y”! – oceniaj% recenzje niezacytowa-
ne.!Tony o!sowich oczach i!el)m nosie, o!twarzy m"odszej ni' te-
raz, wyba"usza oczy z!tylnej strony ok"adki, marszcz%c lekko brwi, 
by!wygl%da( jak osoba wa'na.

Poza biurkiem ma w!pracowni desk$ kre#larsk% z!wysokim obro-
towym sto"kiem, który sprawia, 'e jest wy'sza. Na tej desce spraw-
dza prace semestralne studentów; lubi wspi%( si$ wysoko na sto"ek 
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i!machaj%c krótkimi nogami, poprawia( te prace na pochy"ej desce, 
z! odpowiedniej odleg"o#ci, zupe"nie jakby malowa"a. Prawda jest 
taka, 'e robi si$ dalekowidzem, chocia' zawsze by"o odwrotnie. Pi-
sane jej s% okulary dwuogniskowe.

Poprawia prace lew% r$k%, u'ywaj%c ró'nokolorowych o"ówków, 
które trzyma mi$dzy palcami prawej d"oni zupe"nie jak p$dzle: czer-
wonego u'ywa do uwag negatywnych, niebieskiego do pozytyw-
nych, pomara*czowego do b"$dów ortogra)cznych, a! )o"kowego 
w!kwestiach spornych. Czasami zmienia r$k$. Kiedy sko*czy spraw-
dza( jedn% prac$, zrzuca j% na pod"og$, powoduj%c wywo"uj%cy za-
dowolenie podmuch. By pokona( nud$, nieraz g"o#no czyta kilka 
zda* wspak. „Hcaigolonhcet hcyc%zcindowaz"ópsw o!akuan ot ein-
jow o!akuan”. Jakie' to prawdziwe. Powtarza"a to sobie wiele razy.

Dzisiaj poprawia szybko, dzisiaj jest zsynchronizowana. Lewa 
r$ka wie, co robi prawa. Jej dwie po"owy nak"adaj% si$; jest tylko 
ma"y pó"cie*, przesuni$cie o!ma"y k%t.

R

Tony poprawia prace semestralne do za pi$tna#cie ósma. S"o*ce za-
lewa pokój oz"ocony przez 'ó"te li#cie przed oknem; w!górze prze-
latuje odrzutowiec; ulic% zbli'a si$ #mieciarka, ha"asuj%c niby czo"g. 
Tony s"yszy j%, pospiesznie ze#lizguje si$ w!kapciach po schodach, 
wpada do kuchni, wyci%ga z!kub"a plastikowy worek, zakr$ca go do-
oko"a, biegnie do drzwi frontowych i! pokonuje stopnie werandy, 
podci%gn%wszy po"y szlafroka. +eby dogoni( ci$'arówk$, musi prze-
biec tylko krótki odcinek. M$'czy&ni u#miechaj% si$ do niej; widy-
wali j% ju' wcze#niej w!szlafroku. ,mieciami ma si$ zajmowa( West, 
ale zapomina.

Wraca do kuchni i!robi herbat$; rozgrzewa imbryk, odmierza do-
k"adnie li#cie, sprawdza czas zaparzania na zegarku o!du'ych cy-
frach. Przyrz%dzania herbaty nauczy"a j% matka; to jedna z!niewielu 
u'ytecznych rzeczy, jakich nauczy"a Tony. Umie parzy( herbat$, od-
k%d sko*czy"a dziewi$( lat. Pami$ta, jak sta"a na kuchennym tabo-
recie, odmierza"a i!nalewa"a herbat$, uwa'nie balansuj%c, zanosi"a 



)li'ank$ na gór$, gdzie matka le'a"a w!po#cieli, zaokr%glona ha"da, 
bia"a niczym #nie'na zaspa. „Jak mi"o. Postaw tutaj”. Pó&niej znajdo-
wa"a )li'ank$ zimn% i!nadal pe"n%.

Precz, matko, my#li Tony. „Oktam, zcerp”. Wygania j%, nie po raz 
pierwszy.

West zawsze pije herbat$, któr% robi Tony. Zawsze przyjmuje to, 
co ona o)aruje. Kiedy Tony idzie na gór$ z!)li'ank% dla niego, on 
stoi przy oknie i!patrzy na zaniedbany i!opuszczony jesienny ogród. 
(Oboje zobowi%zuj% si$ zasadzi( co#, teraz, pó&niej, a!'adne z!nich 
tego nie robi). West ju' si$ ubra" w!d'insy i!gruby dres z!napisem 
„Scales and Tails” i! 'ó"wiem. To symbol pewnej organizacji trosz-
cz%cej si$ o!ocalenie p"azów i! gadów, która!– jak sobie wyobra'a 
Tony!– nie ma jeszcze zbyt wielu zwolenników. Tyle jest dzisiaj in-
nych rzeczy, które trzeba ocali(.

– Prosz$, twoja herbata!– mówi.
West zgina si$ w!kilku miejscach, niczym wielb"%d przy siadaniu, 

aby j% poca"owa(. Ona wspina si$ na palce.
– Przepraszam za #mieci!– mówi West.
– W porz%dku!– odpowiada Tony!– nie by"y ci$'kie. Jedno jajko 

czy dwa?
Kiedy#, podczas porannego wy#cigu ze #mieciami, zaczepi"a nog% 

o!po"$ szlafroka i!run$"a g"ow% w!dó" ze stopni przed drzwiami. Na 
szcz$#cie wyl%dowa"a na worku, tylko 'e worek p$k". Nie wspomina-
"a o!tym Westowi. Zawsze z!nim uwa'a. Wie, jak bardzo jest kruchy, 
jak "atwo si$ za"amuje.
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3

Tony gotuje jajka i!my#li o!Zeni. Przeczucie? Nie, wcale. Cz$sto my#li 
o!Zeni, cz$#ciej ni' kiedy Zenia 'y"a. Martwa Zenia stanowi mniejsze 
zagro'enie, nie trzeba jej odgania(, spycha( gdzie# mi$dzy paj$czyny 
w!k%cie, gdzie Tony trzyma swoje cienie.

Chocia' nawet imi$ Zeni wystarczy, by wywo"a( stare uczucia 
w#ciek"o#ci, poni'enia i! zawstydzaj%cego bólu, albo przynajmniej 
ich echo. Prawda jest taka, 'e w!pewnych porach!– wcze#nie rano, 
w!#rodku nocy!– Tony nie mo'e uwierzy(, 'e Zenia faktycznie nie 
'yje. Mimo swego racjonalnego podej#cia do 'ycia, Tony ci%gle spo-
dziewa si$, 'e ona przyjdzie, wejdzie przez niezamkni$te na klucz 
drzwi, wespnie si$ przez niedbale uchylone okno. Wydaje si$ nie-
mo'liwe, by ona po prostu przesta"a istnie( i!by nic nie zosta"o. By"o 
jej zbyt wiele; ca"a ta z"o#liwa witalno#( musia"a dok%d# si$ przenie#(.

Tony wk"ada dwa kawa"ki chleba do opiekacza i!szpera w!szafce 
w!poszukiwaniu d'emu. Zenia oczywi#cie nie 'yje. Znikn$"a i!prze-
pad"a na zawsze. Jak kamie*. Za ka'dym razem, gdy Tony tak my#li, 
powietrze wype"nia jej p"uca, a!potem uchodzi z!d"ugim westchnie-
niem ulgi.

Ceremonia pogrzebowa Zeni odby"a si$ pi$( lat temu albo cztery 
i!pó". By" marzec. Tony doskonale pami$ta ten dzie*, mokry i!sza-
ry, pó&niej zacz%" jeszcze pada( #nieg z!deszczem. Wtedy najbardziej 
dziwi"o j% to, 'e przysz"o tak ma"o ludzi: g"ównie m$'czy&ni z!posta-
wionymi ko"nierzami p"aszczy. Unikali pierwszego rz$du, staraj%c 
si$ kry( jeden za drugim, 'eby nikt ich nie zobaczy".
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W#ród tych m$'czyzn nie by"o zbieg"ego m$'a Roz, Mitcha!– jak 
Tony zauwa'y"a z!o'ywieniem i!pewnym rozczarowaniem, chocia' 
cieszy"a si$ ze wzgl$du na Roz. Wyczuwa"a, jak Roz wyci%ga g"ow$ 
i!przebiega wzrokiem po twarzach; musia"a si$ go tu spodziewa( i!co 
wtedy? Wtedy by"aby scena.

Charis te' si$ rozgl%da"a, ale w!mniej natr$tny sposób. Gdyby 
w#ród tych m$'czyzn by" Billy, Tony nie potra)"aby go rozpozna(, 
poniewa' nigdy go nie spotka"a. Pojawi" si$ i!znikn%" w!przerwie, 
kiedy nie kontaktowa"a si$ z!Charis. Wprawdzie Charis pokaza"a jej 
zdj$cie, ale by"o niedobre!– Billy mia" uci$t% g"ow$, w!dodatku nosi" 
wtedy brod$. Z!biegiem czasu m$'czyznom bardziej ni' kobietom 
zmienia"y si$ twarze albo bardziej potra)li je zmienia(, tak jak chcie-
li. Zapuszczali zarost albo golili go.

Tony nie zna"a nikogo na zdj$ciu, oprócz Roz i!Charis, oczywi-
#cie. Musia"y to zobaczy( za wszelk% cen$, powiedzia"a Roz. Chcia"y 
zobaczy( koniec Zeni, upewni( si$, 'e jest teraz w!pe"ni (wyra'e-
nie Tony) unieszkodliwiona. Charis okre#la"a to s"owem: „spokojna”, 
Roz!– „kaput”.

R

Ceremonii brakowa"o porz%dku. Wydawa"a si$ jakby przypadkowo 
sklecona, poprowadzona w!kaplicy pogrzebowej z!oci$'a"%, napu-
szon% niezdarno#ci%, która przepe"ni"aby Zeni$ pogard%. By"o kil-
ka wi%zanek kwiatów, bia"e chryzantemy. Tony zastanawia"a si$, kto 
móg" je przys"a(. Ona sama nie przynios"a 'adnych kwiatów.

M$'czyzna w! granatowym garniturze, który przedstawi" si$ 
jako adwokat Zeni!– ten sam, który zadzwoni" do Tony z!informa-
cj% o!pogrzebie!– przeczyta" krótki list wychwalaj%cy zalety Zeni. 
Na pierwszym miejscu postawi" odwag$, chocia' Tony nie uwa'a"a 
#mierci Zeni za szczególnie odwa'n%. Zenia wylecia"a w!powietrze 
podczas jakiej# napa#ci terrorystycznej w!Libanie; nie by"a celem, po 
prostu znalaz"a si$ w!tym miejscu. Niewinny przechodzie*, powie-
dzia" adwokat. Tony sceptycznie odnios"a si$ do obu tych s"ów: „nie-
winny” nigdy nie by" ulubionym przymiotnikiem Zeni w!stosunku 
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do w"asnej osoby, a!przechodzenie obok nigdy nie by"o jej typowym 
zaj$ciem. Adwokat nie powiedzia" jednak, co faktycznie tam robi"a, 
na bezimiennej ulicy w!Bejrucie. Zamiast tego stwierdzi", 'e d"ugo 
b$dziemy j% pami$ta(.

– Cholera, pewnie, 'e b$dziemy!– szepn$"a Roz do Tony.!– A!przez 
odwag$ rozumia" wielkie cycki.

Tony uzna"a, 'e brak w!tym smaku, gdy' wielko#( cycków Zeni 
z!pewno#ci% nie stanowi istotnej ju' kwestii. Wed"ug niej Roz czasa-
mi posuwa si$ za daleko.

Zenia obecna by"a jedynie duchem, jak powiedzia" adwokat, a!tak-
'e w!postaci prochów, które teraz zostan% przeniesione na  Mount 
Pleasant Cemetery i!tam pogrzebane. Rzeczywi#cie u'y" s"owa „po-
grzebane”. Wol% Zeni by"o, zgodnie z! testamentem, aby jej prochy 
zosta"y pogrzebane pod drzewem.

Pogrzebanie by"o tak niepodobne do Zeni. Tak samo drzewo. 
W"a#ciwie to niepodobne do Zeni by"o sporz%dzenie testamentu czy 
w!ogóle posiadanie adwokata. Có', nigdy nic nie wiadomo, ludzie 
si$ zmieniaj%. Na przyk"ad, dlaczego Zenia umie#ci"a je trzy na li#cie 
osób, które nale'y poinformowa( w!razie jej #mierci? Czy to skrucha? 
A!mo'e jeszcze jeden 'art? Je#li tak, to Tony nie rozumia"a jego sensu.

Adwokat tak'e nie potra)" pomóc. Mia" jedynie list$ nazwisk 
albo tylko tak twierdzi". Tony nie spodziewa"a si$, aby móg" w!kwe-
stii Zeni cokolwiek wyja#ni(. Je'eli ju', to powinno by( odwrotnie.

– Czy nie by"a pani jej przyjació"k%?!– zapyta" oskar'ycielskim to-
nem.

– Tak!– odpowiedzia"a Tony!– ale to by"o dawno temu.
– Zenia mia"a wspania"% pami$(!– odpar" prawnik i!westchn%". 

Tony s"ysza"a ju' kiedy# takie westchni$cia.
R

To Roz nalega"a, aby uda( si$ na cmentarz po ceremonii. Zawioz"a je 
swoim samochodem, tym du'ym.

– Chc$ zobaczy(, gdzie j% chowaj%, 'ebym mog"a wyprowadza( 
tam psy!– powiedzia"a.!– Naucz$ je sika( na to drzewo.
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– Drzewo tutaj nie jest winne!– odezwa"a si$ oburzona Charis.!– 
Nie ma w!tobie mi"osierdzia.

Roz za#mia"a si$.
– Racja, kochana. Robi$ to dla was!
– Roz, ale ty nie masz psa!– rzek"a Tony.!– Ciekawe, co to za drzewo.
– To kupi$, tylko w!tym celu!– odpar"a Roz.
– Morwa!– wyja#ni"a Charis.!– Stoi w!kruchcie i!ma tabliczk$.
– Nie rozumiem, jak ono b$dzie rosn%(!– powiedzia"a Tony.!– Jest 

za zimno.
– B$dzie!– o#wiadczy"a Charis!– je'eli nie pu#ci"o jeszcze p%ków.
– Mam nadziej$, 'e uschnie!– rzek"a Roz.!– O, nie! Ona nie zas"u-

guje na drzewo.
Prochy Zeni umieszczono w!szczelnie zamkni$tym, metalowym 

pojemniku, prawdziwa mina l%dowa. Tony widywa"a ju' takie po-
jemniki; przygn$bia"y j%. Brakowa"o im majestatu trumien. Uwa'a-
"a, 'e ludzie wewn%trz nich s% skondensowani jak mleko.

My#la"a, 'e nast%pi rozsypanie prochów, doczesnych szcz%tków, 
jak je nazywa" adwokat, ale pojemnika nie otwarto i!prochy nie zo-
sta"y rozrzucone. (Pó&niej, po ceremonii, Tony mia"a czas, by zasta-
nawia( si$, co naprawd$ by"o w!tym pojemniku. Piasek chyba albo 
co# odra'aj%cego jak psie kupy lub zu'yte kondomy. To by"by typo-
wy gest Zeni w!czasie, kiedy Tony j% pozna"a).

Stali kr$giem w!drobnej, zimnej m'awce, pojemnik zosta" zako-
pany, nad nim zasadzona morwa. Przykryto wszystko ziemi%. Nie 
pad"y 'adne ostateczne s"owa, 'adne s"owa po'egnania. M'awka za-
cz$"a marzn%(, m$'czy&ni w!p"aszczach zawahali si$, potem powoli 
odeszli do zaparkowanych samochodów.

– Mam niepokoj%ce wra'enie, 'e o!czym# zapomnia"y#my!– po-
wiedzia"a Tony, gdy odchodzi"y.

– Có', nie by"o 'adnych #piewów!– odezwa"a si$ Charis.
– Na przyk"ad o!czym?!– podj$"a Roz.!– O!wbiciu jej ko"ka w!serce?
– Mo'e Tony chodzi"o o!to, 'e by"a ludzk% istot%!– zastanawia"a 

si$ Charis.
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– Ludzk% istot%, na m% pup$!!– zawo"a"a Roz.!– Je'eli ona by"a 
ludzk% istot%, to ja jestem królow% Anglii.

Tony chodzi"o o!co# mniej dobrotliwego. My#la"a, 'e od tysi$cy lat, 
kiedy umierali ludzie!– szczególnie ci pot$'ni, wzbudzaj%cy strach!– 
ci, którzy pozostawali przy 'yciu, przechodzili udr$k$. Podrzynali 
gard"a swym najlepszym koniom, zakopywali 'ywcem niewolników 
i!ulubione 'ony, wylewali na ziemi$ krew. Nie by"a to 'a"oba, ale za-
do#(uczynienie. Chcieli pokaza( sw% dobr% wol$ bez wzgl$du na to, 
jak udawane to by"y czyny, poniewa' wiedzieli, 'e duch zmar"ego b$-
dzie im zazdro#ci( 'ycia.

Mo'e powinnam pos"a( kwiaty, pomy#la"a Tony. Kwiaty by nie 
wystarczy"y, nie Zeni. Wyszydzi"aby je. Potrzeba by"o misy krwi. 
Misy krwi, bólu, jakiej# #mierci. Wtedy mo'e zosta"aby w!grobie.

Tony nie powiedzia"a Westowi o!pogrzebie. Móg"by pój#( i!roz-
klei( si$ albo nie poszed"by, a!wtedy czu"by si$ winny lub by"by z"y, 
'e posz"a bez niego. Wiedzia" jednak, 'e Zenia nie 'yje; czyta" w!ga-
zecie!– ma"a, prostok%tna, ukryta gdzie# w!#rodku notatka: „#mier( 
Kanadyjki w!ataku terrorystycznym”. Kiedy byli m"odzi, „atak” koja-
rzy" si$ z!zabaw%. West nic nie powiedzia" Tony, ale ona znalaz"a stro-
n$ z!wyci$tym artyku"em. By"a mi$dzy nimi cicha umowa, aby nigdy 
nie wspomina( Zeni.

R

Tony podaje jajka w!ceramicznych podstawkach w!kszta"cie kurek, 
które kupi"a we Francji kilka lat temu. Francuzi lubi% wyrabia( naczy-
nia w!kszta"cie tego, co b$dzie w!nich podawane; kiedy przychodzi 
do jedzenia, niczego nie owijaj% w!bawe"n$. Ich karty da* przypomi-
naj% nocny koszmar wegeterianina!– serca czego# tam, mó'd'ek cze-
go# innego. Tony docenia tak% bezpo#rednio#(. Ma francusk% pater$ 
do ryb, tak'e w!kszta"cie ryby.

W zasadzie zakupy to nie jej specjalno#(, ale ma s"abo#( do pa-
mi%tek. Te podstawki do jaj kupi"a w! pobli'u pola bitwy, gdzie 
rzymski genera" Mariusz star" sto tysi$cy Teutonów! – albo dwie-
#cie tysi$cy, w!zale'no#ci od tego, kto prowadzi" kronik$!– na wiek 
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przed narodzeniem Chrystusa. Wystawiwszy na przyn$t$ ma"y kon-
tyngent swych si" przed wojska wroga, sprowadzi" je w! wybrane 
przez siebie miejsce rzezi. Po bitwie trzysta tysi$cy Teutonów zosta"o 
sprzedanych do niewoli, a!dziewi$(dziesi%t tysi$cy pozosta"ych zrzu-
cono!– lub te' nie!– w!przepa#( z!góry ,wi$tej Wiktorii, za namow% 
prawdopodobnie syryjskiej prorokini imieniem!– lub te' nie!– Mar-
ta. Mówiono, 'e nosi"a purpurowe szaty.

Ten szczegó" ubioru przekazywany by" przez wieki ze szczegól-
nym przekonaniem, pomimo niejasno#ci innych fragmentów opo-
wiadania. Sama bitwa jednak'e z!ca"% pewno#ci% zosta"a stoczona. 
Tony zbada"a teren; p"aska równina otoczona z!trzech stron górami. 
Niedobre miejsce na walk$ w!defensywie. Pobliskie miasto nosi na-
zw$ Pourrières, a!to za spraw% odoru gnij%cych cia".

Tony nigdy nie wspomina (i! nigdy nie wspomnia"a) Westowi 
o! skojarzeniach zwi%zanych z! tymi podstawkami do jajek. By"by 
przera'ony: nie tyle gnij%cymi Teutonami, ile ni%. Kiedy# nadmieni-
"a, 'e potra) zrozumie( tych starych królów, którzy u'ywali czaszek 
swych wrogów do picia wina. To by" b"%d; West chce my#le( o!niej 
jako o!mi"ej i!dobrej. I!lito#ciwej oczywi#cie.

Tony zrobi"a kaw$, sama zmieliwszy ziarenka; podaje j% ze #mie-
tank%, na przekór cholesterolowi. Pr$dzej czy pó&niej, kiedy ich arte-
rie zamul% si$, b$d% musieli zrezygnowa( ze #mietany, ale jeszcze nie 
teraz. West siedzi i!je jajko; jest tym zaabsorbowany niczym szcz$#-
liwe dziecko. Jaskrawe, podstawowe kolory!– czerwone kubki, 'ó"ty 
obrus, pomara*czowe talerze!– stwarzaj% w!kuchni wra'enie placu 
zabaw. Jego siwe w"osy to prawdziwy fuks, nieobliczalna transfor-
macja, która spad"a na niego podczas nocy. Kiedy go pozna"a, by" 
blondynem.

– Dobre jajko!– mówi. Takie drobiazgi jak dobre jajka sprawiaj% 
mu rozkosz, takie drobiazgi jak niedobre jajka przygn$biaj% go. -a-
two go zaspokoi(, ale trudno obroni(.

West, Tony powtarza w! my#lach. Od czasu do czasu powta-
rza jego imi$, bezg"o#nie, jak zakl$cie. Kiedy# nie by" Westem. 



Kiedy#!– trzydzie#ci, trzydzie#ci dwa lata temu?!– by" Stewartem, 
dopóki nie powiedzia" jej, jak bardzo nie znosi, kiedy nazywaj% go 
„Stew”*; przeczyta"a wi$c jego imi$ wspak i!od tamtej chwili jest We-
stem. Troch$ przy tym oszuka"a; prawd$ mówi%c, to powinno wyj#( 
„Wets”**. Tak w"a#nie jest, kiedy si$ kogo# kocha, my#li Tony. Troch$ 
si$ oszukuje.

– Co masz dzisiaj w!planie?!– pyta West.
– Chcesz jeszcze grzank$?!– pyta Tony. On kiwa g"ow%, ona wstaje 

i!podchodzi do opiekacza; po drodze zatrzymuje si$, aby poca"owa( 
go w!g"ow$, wdychaj%c znajomy zapach w"osów i!szamponu. Rzed-
n% mu w"osy; wkrótce b$dzie mia" tonsur$ niczym mnich. Przez t$ 
chwil$ jest wy'sza od niego; niecz$sto zdarza jej si$ taki widok z!góry.

Nie ma potrzeby mówi( Westowi, z!kim b$dzie je#( lunch. On nie 
lubi ani Roz, ani Charis. Denerwuj% go. Czuje!– i!s"usznie!– 'e wie-
dz% o!nim zbyt wiele.

– Nic szczególnego!– odpowiada Tony.

* Stew (ang.)!– imi$ m$skie; gulasz. (Wszystkie przypisy pochodz% od t"umacza).
** Wets!– po angielsku znaczy „on moczy”.
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