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Wiem, !e kiedy wstawa"am w#pi$tek rano, czu"am si% dobrze, by"am 
najwy!ej nieco bardziej ot%pia"a ni! zazwyczaj. Gdy wesz"am do kuch-
ni, !eby zrobi& sobie 'niadanie, zasta"am tam osowia"$ Ainsley#– po-
wiedzia"a, !e poprzedni wieczór sp%dzi"a na nieudanym przyj%ciu. 
Zaklina"a si%, !e towarzystwo sk"ada"o si% z#samych studentów stoma-
tologii, co wprawi"o j$ w#stan takiego przygn%bienia, !e musia"a upi& 
si% na pocieszenie.

– Nie masz poj%cia, ile trzeba wypi&#– opowiada"a#– !eby przebrn$& 
przez dwadzie'cia opowie'ci o# tym, co ludzie maj$ w# jamie ustnej. 
Najbardziej si% o!ywili, gdy zacz%"am opowiada&, jaki mia"am kiedy' 
ubytek w#z%bie. Dos"ownie 'linili si%. Ale, na lito'& bosk$, wi%kszo'& 
m%!czyzn interesuje si% przecie! nie tylko z%bami.

Mia"a kaca, co wprawi"o mnie w#dobry nastrój#– poczu"am si% bar-
dzo zdrowa#– wi%c nala"am jej szklank% soku pomidorowego i#!wawo 
przyrz$dzi"am Alka Selzer. S"ucha"am jej skarg, wydaj$c wspó"czuj$-
ce pomruki.

– Jakbym nie mia"a tego w#pracy…#– doda"a. Ainsley zajmuje si% 
badaniem wadliwych elektrycznych szczoteczek do z%bów w# (rmie 
produkuj$cej elektryczne szczoteczki do z%bów; takie sobie tymczaso-
we zaj%cie. Czeka na okazj%, !eby wkr%ci& si% do jednej z#tych ma"ych 
galerii sztuki, chocia! tam s"abo p"ac$: pragnie obcowa& z#artystami. 
Mówi"a, !e w#zesz"ym roku jej pasj$ byli aktorzy, póki paru nie po-
zna"a.
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– To zupe"na (ksacja. Podejrzewam, !e oni wszyscy nosz$ w#kie-
szeni te zakrzywione lustereczka i#zagl$daj$ sobie w#usta za ka!dym 
razem, kiedy wchodz$ do klozetu, !eby sprawdzi&, czy im si% nie zro-
bi"a jaka' dziurka.

W zamy'leniu przeczesa"a palcami w"osy: d"ugie i#rude, czy mo!e 
raczej kasztanowe.

– Wyobra) sobie, !e si% z#takim ca"ujesz, a#on ci od razu: „Prosz% 
szerzej”. Koszmarnie monotematyczni faceci!

– To rzeczywi'cie musia"o by& okropne#– zauwa!y"am i#ponownie 
nape"ni"am jej szklank%.#– Nie mog"a' zmieni& tematu?

Ainsley unios"a prawie nieistniej$ce brwi, których jeszcze nie zd$-
!y"a pomalowa&.

– Jasne, !e nie#– odpar"a.#– Udawa"am, !e mnie to niezmiernie in-
teresuje. No i, oczywi'cie, nie powiedzia"am im, czym si% zajmuj%. Ci 
profesjonali'ci staj$ si% strasznie dra!liwi, kiedy si% okazuje, !e kto' 
wie co' na temat ich pracy. Sama wiesz, jaki jest Peter.

Ainsley lubi robi& uszczypliwe uwagi na temat Petera, szczególnie 
wtedy, gdy nie najlepiej si% czuje. Zachowa"am si% wspania"omy'l-
nie#i#nie zareagowa"am.

– Lepiej co' zjedz przed wyj'ciem#– poradzi"am.#– Dobrze mie& 
co' w#!o"$dku.

– O rany# – narzeka"a Ainsley.# – Ja ju! nie mog%. Jeszcze jeden 
dzie* pe"en maszynek i#jam ustnych. Nie wydarzy"o si% nic ciekawe-
go od czasu, kiedy w#ubieg"ym miesi$cu jaka' kobieta odes"a"a nam 
szczoteczk%, poniewa! wypad"o z#niej w"osie. Okaza"o si%, !e u!ywa"a 
proszku do szorowania wanny.

Tak si% wci$gn%"am w#dzia"anie na rzecz Ainsley, gratuluj$c sobie 
jednocze'nie wy!szo'ci moralnej nad ni$, !e nie zauwa!y"am, jak jest 
pó)no, dopóki sama nie zwróci"a mi na to uwagi. W#(rmie produku-
j$cej elektryczne szczoteczki do z%bów nikt si% nie przejmuje, o#któ-
rej przychodzisz, ale moja (rma uwa!a si% za punktualn$. Musia"am 
zrezygnowa& z# jajka, wypi& duszkiem szklank% mleka i#zje'& zimne 
p"atki, po których, wiedzia"am o#tym dobrze, b%d% g"odna na d"ugo 
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przed przerw$ na lunch. Zjad"am kawa"ek chleba i#podczas gdy Ains-
ley przygl$da"a mi si% w#chorobliwym milczeniu, chwyci"am torebk% 
i#wybieg"am, zostawiaj$c jej zamkni%cie mieszkania.

Mieszkamy w# jednej ze starszych i# lepszych dzielnic na górnym 
pi%trze du!ego domu, w# czym', co kiedy' mog"o by& pomieszcze-
niem dla s"u!by. To znaczy, !e od drzwi frontowych dziel$ nas dwa 
 odcinki# schodów: wy!szy#– w$ski i# 'liski, oraz ni!szy#– wprawdzie 
szeroki i#wy"o!ony chodnikiem, ale za to z#obruszonymi pr%tami,#któ-
re powinny chodnik przytrzymywa&. Kiedy schodz% w# szpilkach, 
 których wymagaj$ w#biurze, musz% i'& bokiem, kurczowo trzymaj$c 
si% por%czy. Tego ranka uda"o mi si% jako' przej'& obok rz%du antycz-
nych mosi%!nych szkandeli*, wisz$cych na 'cianie wzd"u! schodów, 
unikn$& zderzenia z#naje!onym kolcami ko"owrotkiem na pó"pi%trze, 
przemkn$& obok wystrz%pionej chor$gwi pu"kowej za szk"em oraz ga-
lerii przodków w#owalnych ramach, strzeg$cych pierwszej kondygna-
cji. Odetchn%"am z#ulg$, kiedy zobaczy"am, !e w#holu nie ma nikogo. 
Na dole ruszy"am wielkimi krokami ku drzwiom, mijaj$c (kus po le-
wej, a#po prawej stó" z#p"ócienn$ serwetk$ i#okr$g"$ mosi%!n$ tac$. 
Z#prawej strony, spoza aksamitnej kotary, dobieg"y mnie odg"osy po-
rannej pokuty odprawianej na pianinie przez dziecko. S$dzi"am, !e je-
stem ju! bezpieczna.

Ale nim dotar"am do drzwi, otworzy"y si% bezszelestnie i#wtedy 
wiedzia"am, !e wpad"am. To ta z#do"u. Mia"a na r%kach nieskalane 
r%kawice ogrodowe i#trzyma"a rydel. Ciekawe, kogó! to zakopywa"a 
w#ogródku.

– Dzie* dobry, panno MacAlpin#– powiedzia"a.
– Dzie* dobry.#– Skin%"am g"ow$ i#u'miechn%"am si%. Nie mog% za-

pami%ta& jej nazwiska, Ainsley te! nie potra(. Pod tym wzgl%dem obie 
cierpimy na#– jak to mówi$#– za&mienie umys"u. Wyjrza"am na ulic% 
za jej plecami, ale nie ust%powa"a.

– Wczoraj wieczorem nie by"o mnie w#domu#– o'wiadczy"a.#– By"am 

* Szkandela#– ogrzewacz do po'cieli (przypisy pochodz$ od t"umaczki).
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na zebraniu.#– Nigdy nie mówi od razu, o#co jej chodzi. Przest$pi"am 
z#nogi na nog% i#u'miechn%"am si% znowu, w#nadziei, i! zrozumie, !e 
si% spiesz%.#– Dziecko mi powiedzia"o, !e znowu by" po!ar.

– No, niezupe"nie po!ar# – zauwa!y"am. Dziecko potraktowa"o 
wzmiank% o#sobie jako pretekst do przerwania &wicze* i#sta"o teraz 
w#aksamitnych drzwiach salonu, gapi$c si% na mnie. To ci%!kie stwo-
rzenie lat pi%tnastu albo co' ko"o tego, które pos"ano do ekskluzywnej, 
prywatnej szko"y dla dziewcz$t, gdzie musi nosi& zielon$ sukienk% 
i#odpowiedniego koloru podkolanówki, ma zapewne ca"kiem dobrze 
pouk"adane w#g"owie, ale jest co' krety*skiego w#kokardzie przycze-
pionej na czubku jej olbrzymiego cielska.

Ta z#do"u zdj%"a r%kawiczk% i#przyg"adzi"a kok.
– Ach, tak#– zacz%"a s"odko.#– Dziecko mówi, !e by"o pe"no dymu.
– Wszystko by"o w#porz$dku#– zapewni"am, tym razem bez u'mie-

chu.#– To tylko kotlety wieprzowe.
– Ach, kotlety#– powiedzia"a.#– No tak. Ale by"abym wdzi%czna, 

gdyby powiedzia"a pani pannie Tewce, !eby na przysz"o'& stara"a 
si% nie robi& tyle dymu. Boj% si%, !e to mo!e przestraszy& dziecko.#– 
 Uwa!a, !e tylko Ainsley jest odpowiedzialna za ten dym, i# pewno 
my'li, !e Ainsley wypuszcza go nosem, jak smok. Ale nigdy nie za-
trzymuje w#holu Ainsley, !eby o#tym pomówi&, tylko mnie. Podejrze-
wam, !e dosz"a do wniosku, i! Ainsley nie zas"uguje na szacunek, a#ja 
zas"uguj%. Mo!e z#powodu tego, jak si% ubieramy#– Ainsley twierdzi, 
!e wybieram ubrania jak kamu+a! albo barwy ochronne, chocia! ja 
nie widz% w#tym nic z"ego. Ona woli neonowy ró!.

Oczywi'cie autobus mi uciek"; przechodz$c przez trawnik, widzia-
"am, jak znika na mo'cie w#chmurze spalin. Kiedy sta"am pod drze-
wem#– na naszej ulicy jest du!o drzew, a#wszystkie ogromne#– czekaj$c 
na nast%pny, Ainsley wysz"a z#domu i#do"$czy"a do mnie. Jest prawdzi-
w$ artystk$, je'li chodzi o#b"yskawiczne przebieranie si%; ja nigdy nie 
potra("abym si% tak szybko wyszykowa&. Wygl$da"a znacznie zdro-
wiej#– prawdopodobnie dzi%ki makija!owi, chocia! z#ni$ nigdy nic nie 
wiadomo. Rude w"osy upi%"a na czubku g"owy jak zawsze, gdy idzie 
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do pracy. Kiedy indziej nosi je rozpuszczone. Mia"a na sobie poma-
ra*czowo-ró!ow$ sukienk% bez r%kawów, moim zdaniem, zbyt opi%-
t$ na biodrach. Dzie* zapowiada" si% gor$cy i#parny; ju! teraz czu"am 
g%stniej$cy ob"ok w"asnych oparów, który oblepia" mnie jak plastyko-
wy worek. Mo!e i#ja powinnam by"a w"o!y& sukienk% bez r%kawów.

– Z"apa"a mnie w#holu#– poinformowa"am Ainsley.#– W#sprawie 
dymu.

– Stary babsztyl#– podsumowa"a.#– Niech pilnuje w"asnego nosa.
Ainsley nie pochodzi tak jak ja z#ma"ego miasteczka i#dlatego nie 

jest przyzwyczajona do ludzkiego w'cibstwa, poza tym nie przejmuje 
si% tym a! tak bardzo. Nie zdaje sobie sprawy z#konsekwencji.

– Nie jest znowu taka stara#– zauwa!y"am, spogl$daj$c w#stron% za-
s"oni%tych okien, chocia! wiedzia"am, !e nie mo!e nas s"ysze&.#– Poza 
tym to nie ona zauwa!y"a dym, tylko dziecko. By"a na zebraniu.

– Chrze'cija*skie Stowarzyszenie Kobiet do Walki o#Wstrzemi%)-
liwo'&#– powiedzia"a Ainsley.#– Albo Królewski Zakon Cór Imperium. 
Za"o!% si%, !e nie by"a na !adnym zebraniu; schowa"a si% za t% choler-
n$ aksamitn$ kotar%, !eby'my my'la"y, !e na nie posz"a, i#!eby'my na-
prawd% co' zrobi"y. Ona czyha na jak$' orgi%.

– Och, co ty bredzisz, Ainsley#– oburzy"am si%.
Ainsley jest przekonana, !e ta z#do"u wchodzi na gór% pod nasz$ 

nieobecno'& i#oniemia"a z#przera!enia ogl$da nasze pokoje, a#nawet, 
jak Ainsley podejrzewa, przegl$da nasze listy, chocia! nie ma odwa-
gi ich otworzy&. Faktem jest, !e cz%sto otwiera drzwi naszym go'ciom, 
zanim nacisn$ dzwonek. Zapewne uwa!a, !e ma prawo by& ostro!na. 
Podczas rozmowy na temat wynaj%cia mieszkania nie ukrywa"a, ro-
bi$c dyskretne aluzje do poprzednich mieszka*ców, !e za !adn$ cen% 
nie mo!e narazi& na szwank niewinno'ci dziecka i#!e na dwóch m"o-
dych panienkach mo!na bardziej polega& ni! na dwóch m"odzie*cach.

– Robi%, co mog%# – o'wiadczy"a, wzdychaj$c i# potrz$saj$c g"o-
w$. Da"a nam do zrozumienia, !e jej m$!, którego olejny portret wisi 
nad pianinem, zostawi" mniej pieni%dzy, ni! powinien.# – Oczywi-
'cie, zdaj$ sobie panie spraw% z#tego, !e mieszkanie nie ma osobnego 
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wej'cia#– podkre'la"a wady, a#nie zalety, jakby chcia"a nas zniech%-
ci&. Powiedzia"am, !e zdajemy sobie spraw%. Ainsley nie odzywa"a si%. 
Ustali"y'my, !e ja mówi%, a#Ainsley siedzi i#robi niewinn$ min%, co jej 
'wietnie wychodzi, kiedy chce#– ma ró!owiutk$, naiwn$, dziecinn$ 
twarzyczk%, nos jak guziczek i#du!e, niebieskie oczy, którym potra( 
nada& rozmiar pi"ek pingpongowych. Nawet uda"o mi si% j$ namówi&, 
!eby na t% okazj% w"o!y"a r%kawiczki.

Ta z#do"u znowu potrz$sn%"a g"ow$.
– Gdyby nie dziecko#– powiedzia"a#– sprzeda"abym ten dom. Ale 

chc%, !eby dorasta"a w#porz$dnej dzielnicy.
Odpar"am, !e j$ rozumiem, a#ona stwierdzi"a, !e dzielnica ju! nie 

jest tak porz$dna jak kiedy'; kilka wi%kszych domów okaza"o si% zbyt 
kosztownych w#utrzymaniu i#w"a'ciciele zmuszeni byli sprzeda& je 
emigrantom (k$ciki jej ust lekko wykrzywi"y si% ku do"owi), którzy 
podzielili je na mieszkania do wynaj%cia.

– Ale to jeszcze nie dotar"o do naszej ulicy#– zapewni"a.#– Dok"ad-
nie instruuj% dziecko, którymi ulicami mo!e chodzi&, a#którymi nie.

Wyrazi"am pogl$d, !e to bardzo rozs$dne. Znacznie "atwiej by"o 
si% z#ni$ dogada& przed podpisaniem umowy. Taki niski czynsz i#dom 
tak blisko przystanku autobusowego. Prawdziwy skarb w#tym mie'cie.

– Poza tym#– doda"am, zwracaj$c si% do Ainsley#– maj$ prawo nie-
pokoi& si% dymem. Móg"by przecie! wybuchn$& po!ar. O#innych rze-
czach nigdy nic nie mówi.

– Jakich innych? Przecie! nie robimy !adnych innych rzeczy.
– No tak…#– zgodzi"am si%. Wydawa"o mi si%, !e ta z#do"u roz-

poznawa"a wszystkie butelkopodobne kszta"ty, jakie wnosi"y'my na 
gór%, chocia! ja stara"am si%, by wygl$da"y jak !ywno'&. To prawda, 
!e nigdy nam niczego specjalnie nie zabroni"a#– by"oby to zbyt wy-
ra)nym pogwa"ceniem wyznawanego przez ni$ prawa niuansów#– ale 
w"a'nie przez to odnosz% wra!enie, !e tak naprawd% wszystko jest za-
kazane.

– W spokojne noce#– wyzna"a Ainsley, kiedy podje!d!a" autobus#– 
s"ysz%, jak wgryza si% w#drewno.



19

W autobusie nie rozmawia"y'my; nie lubi% rozmawia& w#autobu-
sie, wol% ogl$da& reklamy. A#poza tym nie mamy z#Ainsley nic wspól-
nego prócz tej z#do"u. Pozna"y'my si% na krótko przed wynaj%ciem 
tego mieszkania. By"a kole!ank$ kole!anki, szukaj$c$ jak ja kogo', 
z#kim mog"aby wynaj$& mieszkanie na spó"k%, tak jak to si% zazwyczaj 
robi. Mo!e powinnam by"a skorzysta& z#komputera, chocia! w#sumie 
nie mam powodu do narzeka*. ,yjemy razem dzi%ki symbiotyczne-
mu dostosowaniu zwyczajów i#z#zachowaniem minimum tej blado-
ró!owej wrogo'ci, tak cz%sto spotykanej u#kobiet. Nasze mieszkanie 
nigdy nie jest idealnie czyste, ale dzi%ki niepisanej umowie nie do-
puszczamy do powstania kotów z#kurzu. Je!eli ja myj% naczynia po 
'niadaniu, Ainsley myje po kolacji; je!eli ja zamiatam pod"og% w#sa-
lonie, Ainsley 'ciera stó" kuchenny. Uk"ad ten przypomina hu'tawk% 
i#obydwie wiemy, !e je!eli opu'cimy jeden takt, ca"a sprawa si% za-
wali. Oczywi'cie mamy osobne sypialnie i#to, co si% w#nich dzieje, jest 
spraw$ tylko i#wy"$cznie w"a'cicielki. Na przyk"ad pod"og% w#pokoju 
Ainsley pokrywa zdradliwe grz%zawisko brudnych ubra* i#popielni-
czek porozstawianych tu i# tam jak kamienie znacz$ce przej'cie, ale 
chocia! uwa!am, !e grozi to po!arem, nigdy z#ni$ o#tym nie rozma-
wiam. Dzi%ki takim obustronnym ust%pstwom#– zak"adam, !e s$ one 
obustronne, poniewa! ja te! na pewno robi% co', czego ona nie lubi#– 
udaje nam si% zachowa& pewn$ bezkolizyjn$ równowag%.

Dotar"y'my do stacji kolejki podziemnej, gdzie kupi"am sobie 
paczk% (staszków. Zaczyna"am ju! odczuwa& g"ód. Pocz%stowa"am 
Ainsley, ale odmówi"a, wi%c zjad"am wszystkie w#drodze do miasta.

Nasze (rmy znajduj$ si% w#tej samej dzielnicy, wi%c wysiad"y'my 
na trzecim przystanku od ko*ca w#kierunku po"udniowym i#przesz"y-
'my razem do pierwszej przecznicy.

– Aha, s"uchaj#– odezwa"a si% Ainsley, kiedy skr%ca"am w#moj$ uli-
c%.#– Masz mo!e trzy dolary? Sko*czy"a si% whisky.#– Pogrzeba"am 
w#torebce i#da"am jej, nie bez pewnego poczucia krzywdy, bo wydat-
ki dzieli"y'my równo, ale konsumpcj%#– rzadko. Maj$c dziesi%& lat, 
napisa"am wypracowanie o#abstynencji na konkurs rozpisany przez 



ko'cieln$ szkó"k% niedzieln$ i#zilustrowa"am je zdj%ciami wypadków 
samochodowych, rysunkami chorej w$troby i#wykresami wp"ywu al-
koholu na uk"ad kr$!enia; i# to na pewno dlatego zawsze, kiedy pij% 
drugiego drinka, mam przed oczami znak ostrzegawczy narysowa-
ny kolorowymi kredkami i#czuj% smak letniego soku winogronowego, 
który podaj$ podczas komunii. Stawia mnie to w#trudnej sytuacji wo-
bec Petera, który lubi, gdy staram si% dotrzyma& mu kroku.

Id$c do biura, przy"apa"am si% na tym, !e zazdroszcz% Ainsley jej 
pracy. Chocia! moja jest lepiej p"atna i# ciekawsza, to jej by"a bar-
dziej tymczasowa#–Ainsley wiedzia"a, co chce robi& potem. Pracowa-
"a w#l'ni$cym, nowym budynku z#klimatyzacj$, podczas gdy mój by" 
z#burej ceg"y i#mia" ma"e okna. A#poza tym jej zaj%cie by"o nie zwyk"e. 
Ludzie, których poznaje na przyj%ciach, zawsze s$ zaskoczeni, do-
wiaduj$c si%, !e sprawdza wadliwe elektryczne szczoteczki do z%bów, 
a#ona zawsze mówi:

– Có! innego mo!na robi& z#dyplomem w#dzisiejszych czasach?
A moje zaj%cie nikogo nie dziwi. Pomy'la"am sobie tak!e, !e mam 

lepsze predyspozycje do wykonywania jej pracy ni! ona. Patrz$c na 
nasze mieszkanie, dochodz% do przekonania, !e posiadam wi%ksze 
zdolno'ci techniczne.

Gdy w#ko*cu dotar"am do biura, by"am spó)niona o#trzy kwadran-
se. Nikt tego nie skomentowa", ale wszyscy zauwa!yli.
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