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Wypi!am duszkiem reszt" d#inu z$ tonikiem. Alkohol rozla! si" 
ciep!em po moich ko%czynach.

 Dopiero kiedy znalaz!am si" na zewn&trz i$zobaczy!am Toma, 
nagle zda!am sobie spraw", jak bardzo jestem na niego w'ciek!a. 
Napi"!am mi"'nie i$ zacz"!am szybko oddycha(. Poczu!am, jak 
sztywnieje mi r"ka, i$mimowolnie odwiod!am d!o%. Wiedzia!am, 
#e je'li zaraz nie wrzasn" na niego, to go spoliczkuj". Stan"!am 
wi"c pewnie i$krzykn"!am:

– Co z$tob&, do ci"#kiej cholery?
Tom popatrzy! na mnie zaskoczony.
– Nie mo#emy si" napi( jak normalna para?
Zacz&! si" rozgl&da( na boki. Zdawa!am sobie spraw", #e prze-

chodnie gapi& si" na mnie, my'l&c: „Wszystkie rude s& takie same”. 
Ale by!o ju# za pó)no, by si" tym przejmowa(.

– Marion…
– Chc" po prostu poby( z$tob& sama! Czy prosz" o$zbyt wiele? 

Dlaczego inni mog&, a$my nie?
Zapad!o d!ugie milczenie. Moja r"ka pozosta!a napr"#ona, ale 

przynajmniej rozlu)ni!am d!o%. Wiedzia!am, #e powinnam przepro-
si(, tylko ba!am si", #e je'li otworz" usta, zaczn" szlocha(.

Wtedy Tom podszed! do mnie, uj&! moj& g!ow" i$poca!owa! w$usta.

Kiedy dzi' o$tym my'l", zastanawiam si", czy nie zrobi! tego wy-
!&cznie po to, by mnie uciszy(. By unikn&( jeszcze wi"kszego pu-
blicznego upokorzenia. W$ko%cu by! policjantem – wprawdzie 
nadal na okresie próbnym, ale mimo wszystko, i$bardzo mo#liwe, 
#e nietraktowanym zbyt powa#nie przez miejscowy 'wiatek prze-
st"pczy. Wtedy jednak nic takiego nie przysz!o mi do g!owy. Do-
tyk ust Toma – tak nieoczekiwany, tak !apczywy – zaskoczy! mnie 
do tego stopnia, #e chwilowo wymaza! z$mojego umys!u wszelk& 
re*eksj". Jak&# ulg&, Patricku, by!o dla odmiany tylko c z u (, nic 
ponadto. Mówi si", #e cz!owiek rozp!ywa si" w$ poca!unku – 
i$ rzeczywi'cie tak by!o: podda!am mu si" i$ roztopi!am w$nim, 
daj&c si" porwa( uczuciu blisko'ci drugiego cia!a.
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Potem d!ugo milczeli'my. Obj"ci wpó! szli'my bulwarem 
z$wiatrem wiej&cym od morza. Bia!e grzywy fal wznosi!y si", prze-
tacza!y i$ rozprasza!y w$ ciemno'ci. Na Marine Drive 'cigali si" 
ch!opcy na motorach, daj&c mi pretekst, by trzyma( si" jeszcze 
bli#ej Toma, gdy który' mija! nas, tn&c powietrze. Nie wiedzia-
!am, dok&d idziemy, i$nawet si" nad tym nie zastanawia!am. Wy-
starcza!o mi, #e mog" si" przechadza( wieczorem z$Tomem; obok 
odwróconych do góry dnem !odzi rybackich na brzegu, dalej od 
'wiate! i$g!o'nych d)wi"ków z$mola, w$stron" Kemp Town. Nie 
doczeka!am si" kolejnego poca!unku, ale kiedy szli'my, od czasu do 
czasu opiera!am g!ow" na ramieniu Toma. Mia!am wtedy o$tobie 
wysokie mniemanie, Patricku. Podejrzewa!am nawet, #e celowo wy-
jecha!e' z$Brighton, #eby'my Tom i$ja mogli sp"dzi( troch" czasu 
sam na sam. „Zabierz Marion w$jakie' !adne miejsce – poinstruo-
wa!e' go. – I$na lito'( bosk&, poca!uj#e j&!”.

Domy'li!am si" celu spaceru dopiero, kiedy dotarli'my do 
Chichester Terrace. Szeroka, pusta uliczka ton"!a w$ciszy. Nie 
zmieni!a si" ani na jot", od kiedy wyjecha!e', nadal jest spokoj-
nym zau!kiem, w$którym do odsuni"tych od chodnika l'ni&-
cych drzwi prowadz& wy!o#one czarno-bia!ymi p!ytkami schody 
o*ankowane przysadzistymi doryckimi kolumnami. Wszystkie 
mosi"#ne ko!atki przy Chichester Terrace s& po!yskliwe i$ jed-
nakowe. Wszystkie fasady s& beznami"tnie bia!e i$poci&gni"te 
b!yszcz&cym tynkiem, a$wszystkie balustrady proste i$komplet-
ne. W$wysokich oknach wyra)nie odbijaj& si" latarnie i$'wiat!a 
przeje#d#aj&cych niekiedy samochodów. Chichester Terrace jest 
subtelna w$swej wytworno'ci, zupe!nie inna ni# krzykliwe Sussex 
Square albo Lewes Crescent.

Tom zatrzyma! si" i$si"gn&! do kieszeni.
– Czy to…
Pokiwa! g!ow&.
– Dom Patricka.
Zabrz"cza! kluczami, roze'mia! si" krótko i$da! susa.



91

Nie kaza!am mu d!ugo na siebie czeka(. Moje buty zrobi!y roz-
koszne stuk-stuk po chodniku. Kiedy Tom otworzy! drzwi, moim 
oczom ukaza! si" korytarz wy!o#ony grub&, czerwon& wyk!adzin&, 
biegn&c& a# do schodów i$wy#ej, po stopniach, wytapetowany 
motywami z!otego trójli'cia na ciemno#ó!tym tle.

– Tom, o$ co tu chodzi? – zacz"!am, ale on po!o#y! palec na 
ustach i$pokaza!, #e idziemy na gór". 

Na drugim pi"trze znów si" zatrzyma! i$ zacz&! po omacku 
szuka( w!a'ciwego klucza. Stali'my przed bia!ymi drzwiami. 
Obok nich wisia!a na 'cianie niewielka tabliczka w$z!otej ramce, 
by!o na niej napisane: „P.F. Hazlewood”. Twoje mieszkanie. I$drzwi, 
do których Tom mia! klucz.

Zasch!o mi w$ustach, a$serce wali!o jak m!otem.
– Tom – spróbowa!am jeszcze raz, ale wtedy zamek ust&pi! 

i$znale)li'my si" w$'rodku.
Zamkn&! za nami drzwi, nie zapalaj&c 'wiat!a, i$przez chwil" 

by!am przekonana, #e jednak jeste' w$domu; #e Tom krzyknie: 
„Niespodzianka!” i$wtedy wy!onisz si" zaspany z$pokoju. Oczywi-
'cie b"dziesz zaskoczony, lecz szybko dojdziesz do siebie i$odzy-
skasz t" typow& dla ciebie uprzejmo'(, powitasz nas wylewnie 
i$zaproponujesz co' do picia. A$potem b"dziesz zabawia! nas roz-
mow& do bia!ego rana, podczas gdy my, siedz&c w$osobnych fote-
lach, b"dziemy s!uchali ci" z$zachwytem. Ale nie. Jedynym d)wi"-
kiem, jaki da!o si" s!ysze( w$ ciemno'ci, by! oddech Toma. 
Poczu!am, #e Tom podchodzi bli#ej, i$ciarki przebieg!y mi po skórze.

– Nie ma go tu, prawda? – wyszepta!am.
– Nie – przyzna! Tom. – Jeste'my tylko my dwoje.
Kiedy ca!owa! mnie pierwszy raz, przycisn&! swoje usta do mo-

ich tak mocno, #e poczu!am jego z"by; tym razem zrobi! to deli-
katniej. Ju# mia!am zarzuci( mu r"ce na szyj", gdy nagle odsun&! 
si" ode mnie i$zapali! 'wiat!o.

Utkwi! we mnie bardzo powa#ne spojrzenie intensywnie nie-
bieskich oczu, patrzy! d!ugo, stoj&c w$twoim korytarzu, Patricku, a$ja 
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upaja!am si" przenikliwo'ci& jego wzroku, chcia!am po!o#y( si" 
i$zasn&( otulona nim.

Potem wyszczerzy! z"by w$u'miechu.
– Musisz obejrze( mieszkanie – powiedzia!. – Chod), opro-

wadz" ci".
Ruszy!am za nim zupe!nie otumaniona. Wci&# czu!am si" odu-

rzona jego poca!unkami i$spojrzeniem. Mimo to zapami"ta!am, 
#e by!o ciep!o. Ju# wtedy, w$tamtych czasach, mia!e' u$siebie cen-
tralne ogrzewanie. Musia!am zdj&( p!aszcz i$sweter z$angory, ina-
czej bym si" ugotowa!a. Grzejniki bucza!y i$stuka!y.

Najpierw zajrzeli'my do salonu, ma si" rozumie(. By! wi"kszy 
ni# sala lekcyjna, w$której uczy!am, i$mia! okna od pod!ogi do 
su+tu. Tom biega! po pokoju, zapalaj&c wielkie lampy, w$których 
blasku ukazywa!y si" kolejne elementy wyposa#enia: pianino 
w$rogu, zas!ana poduchami kanapa, obrazy (niektóre nawet z$w!as-
nym o'wietleniem) wisz&ce na kremowych 'cianach, kominek 
z$ szarego marmuru, kolorowy #yrandol ze szklanymi p!atkami 
kwiatów zamiast kryszta!owych !ezek. Oraz przedmiot, który Tom 
zaprezentowa! wr"cz teatralnym gestem: telewizor.

– Tom – odezwa!am si", licz&c, #e zabrzmi" odpowiednio su-
rowo. – B"dziesz musia! mi to wszystko wyt!umaczy(. 

– Niesamowite, prawda? – Zdj&! marynark" i$rzuci! j& na fotel. – 
On ma wszystko.

Jak#e by! dziecinny w$ tym swoim zachwycie i$ rozemocjo- 
nowaniu.

– Wszystko! – powtórzy!, znowu wskazuj&c telewizor.
– Jestem zdziwiona, #e ma takie rzeczy – przyzna!am. – My'la-

!am, #e jest im przeciwny.
– Uwa#a, #e nale#y trzyma( r"k" na pulsie post"pu.
– Za!o#" si", #e nie ogl&da ITV.
Odbiornik by! naprawd" !adny: orzechowy fornir, zaokr&glone 

brzegi, nad monitorem i$pod nim ozdobne woluty.
– Sk&d masz klucze? – spyta!am.
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– Napijemy si"? – Otworzy! twój barek pe!en butelek i$kielisz-
ków ustawionych w$kilku rz"dach. – D#inu? – zaproponowa!. – 
Whisky? Brandy? Koniaku?

– Tom, po co tu przyszli'my?
– A$mo#e martini?
,ci&gn"!am brwi.
– Daj spokój, Marion. Przesta% si" zachowywa( jak nauczyciel-

ka i$napij si" chocia# brandy. – Wyci&gn&! r"k" ze szklaneczk&. – 
,wietne miejsce, prawda? Nie powiesz mi, #e ci si" nie podoba.

U'miechn&! si" szeroko i$zara)liwie. Usiedli'my razem na kana-
pie i$chichocz&c, zapadli'my si" w$twoich poduchach. Kiedy w$ko%-
cu uda!o mi si" wygramoli( i$przysi&'( na brzegu, wbi!am w$Toma 
pytaj&ce spojrzenie.

– No wi"c? – odezwa!am si". – Powiesz mi, co si" dzieje?
Westchn&!.
– Nic. Naprawd". Patrick jest w$Londynie. Stale powtarza, #e 

mog" korzysta( z$mieszkania pod jego nieobecno'(.
– Cz"sto tu przychodzisz?
– Oczywi'cie – odpar! i$poci&gn&! ze szklanki. D!ugo nie odry-

wa! jej od ust. – To znaczy czasami.
Zaleg!a cisza. Postawi!am brandy na twojej !awie, tu# obok sto-

siku czasopism o$sztuce.
– Te klucze s& twoje?
Tom potwierdzi! skinieniem g!owy.
– Jak cz"sto…
– Marion. – Wszed! mi w$s!owo, nachylaj&c si", #eby poca!owa( 

mnie we w!osy. – Tak si" ciesz", #e tu jeste'. Uwierz mi, wszystko 
jest w$porz&dku. Patrick nie mia!by nic przeciwko temu.

W$jego g!osie by!o co' dziwnego, co', co nie pasowa!o do wize-
runku Toma, jaka' teatralno'(, któr& wtedy z!o#y!am na karb zde-
nerwowania. Mign"!o mi nasze odbicie w$wysokim lustrze; wygl&-
dali'my prawie jak para m!odych, kulturalnych ludzi w$otoczeniu 
gustownych artefaktów i$wysokiej jako'ci meb li, z$upodobaniem 
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popijaj&cych drinki w$ sobotni wieczór. Chc&c st!umi( poczucie,  
#e to wszystko dzieje si" w$niew!a'ciwym miejscu i$bior& w$ tym 
udzia! niew!a'ciwi ludzie, szybko doko%czy!am brandy i$poprosi-
!am Toma, #eby pokaza! mi reszt" mieszkania.

Zabra! mnie do kuchni. Mia!e' stojak na przyprawy – zapa-
mi"ta!am go, bo nigdy wcze'niej czego' takiego nie widzia!am – 
podwójny zlew i$suszark" na naczynia. ,ciany by!y wy!o#one jasno-
zielonymi kafelkami. Tom chodzi! i$wszystko nazywa!. Otworzy! 
górne drzwi wielkiej lodówki.

– Zamra#alnik – poinformowa!. – Nie chcia!aby' mie( takiego?
Odpar!am, #e owszem, chcia!abym.
– Patrick potra+ 'wietnie gotowa(, wiesz?
Wyrazi!am zaskoczenie, a$Tom dalej otwiera! szafki i$pokazy-

wa! mi ich zawarto'(, jakby w$ten sposób próbowa! udowodni(, 
#e naprawd" jeste' znakomitym kucharzem. Mia!e' miedziane 
patelnie, ceramiczne naczynia do zapiekania, zestaw stalowych 
no#y, w$tym jeden zakrzywiony – „Nazywa si" mezzaluna”, po-
wiedzia! Tom – butelki z$oliw& i$octem winnym, a$na pó!ce ksi&#-
k" Elizabeth David.

– Sam przecie# te# gotujesz – zauwa#y!am. – S!u#y!e' w$korpusie 
aprowizacyjnym.

– Ale nie tak jak Patrick. Nie wychodz" poza wo!owin" w$cie-
'cie z$t!uczonymi ziemniakami.

– Lubi" to danie.
– Jak na nauczycielk" masz prosty gust – skomentowa! Tom ze 

'miechem.
– A$pewnie – mrukn"!am, otwieraj&c lodówk". – Wystarczy mi 

porcja ryby z$frytkami. Co on tu ma?
– Powiedzia!, #e co' zostawi. Jeste' g!odna? – Tom zajrza! do 

'rodka i$wyci&gn&! talerz z$ panierowanym kurczakiem. – Masz 
ochot"? – Wzi&! skrzyde!ko i$ogryz! mi"so z$ko'ci. – Dobry – zach"-
ci!, podsuwaj&c mi naczynie. Jego usta l'ni!y od t!uszczu.

– Na pewno mo#emy? – Mia!am w&tpliwo'ci, ale moja d!o% 
sama si"ga!a po udko.
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Tom mówi! prawd" – kurczak rzeczywi'cie by! wyborny: pa-
nierka lekka i$chrupi&ca, a$samo mi"so t!uste i$wyraziste.

– Pycha! – zachwyca! si" Tom z$ szale%stwem w$ oczach. Po-
ch!ania! kolejne kawa!ki, nawet na chwil" nie przestaj&c si" roz-
p!ywa( nad elegancj& twojej kuchni, smakowito'ci& twojego kur-
czaka, delikatno'ci& twojej brandy.

– Zjedzmy wszystko – rzuci!.
Stali'my wi"c w$twojej kuchni, pa!aszowali'my twoje jedzenie, 

pili'my twój alkohol i$ 'miej&c si" do siebie, oblizywali'my za-
t!uszczone palce.

Kiedy sko%czyli'my, Tom wzi&! mnie za r"k" i$zaprowadzi! do na-
st"pnego pomieszczenia. Poniewa# by!am po kilku drinkach, do- 
zna!am osobliwego wra#enia, #e gdy si" poruszam, otoczenie za mn& 
nie nad&#a. Nie poszli'my do twojej sypialni, Patricku (mimo #e 
bardzo bym chcia!a napisa(, #e to zrobili'my). Udali'my si" do nie-
wielkiego bia!ego pokoju go'cinnego, w$którym sta!y pojedyncze 
!ó#ko z$narzut& w$pierwiosnki, w&ski kominek z$wisz&cym nad nim 
zwyk!ym lustrem i$pusta szafa, w$której metalowe wieszaki uderza!y 
o$siebie, gdy przechodzili'my obok. Proste, praktyczne cztery 'ciany.

Nadal trzymaj&c si" za r"ce, stan"li'my przy !ó#ku, ale uciekali-
'my od niego wzrokiem. Tom bardzo zblad! i$zrobi! powa#n& mi-
n"; jego spojrzenie nie by!o ju# dzikie i$rozbiegane. Pomy'la!am 
o$tym, jak wygl&da! na pla#y – w$wodzie wydawa! si" taki pot"#ny, 
zdrowy i$radosny. Przypomnia!o mi si", #e wyobra#a!am go sobie 
jako Neptuna, i$ teraz o$ma!o mu tego nie wyzna!am, ale po-
wstrzyma!o mnie to, co ujrza!am w$jego oczach.

– A$wi"c… – powiedzia!.
– Wi"c…
– Chcesz si" jeszcze napi(?
– Nie, dzi"kuj".
Zacz"!am dygota(.
– Zimno ci? – spyta!, otaczaj&c mnie ramieniem. – Pó)no ju#. 

Je'li wola!aby' wróci(…
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– Nie chc" wraca(.
Poca!owa! mnie w$g!ow", a$gdy jego palce muska!y mój poli-

czek, poczu!am, #e dr#&. Obróci!am si" do niego i$dotkn"li'my 
si" czubkami nosów.

– Marion – wyszepta!. – Jeszcze nigdy tego nie robi!em.
Zdziwi!o mnie to wyznanie, a$nawet pomy'la!am, #e by( mo#e 

Tom udaje niewinnego ze wzgl"du na mnie, bym nie czu!a si" tak 
)le z$w!asnym brakiem do'wiadczenia. Naprawd" z$nikim dot&d 
nie by!? Nawet w czasach wojska?

Kiedy teraz to pisz" i$przypominam sobie moment, w$którym 
ujawni! mi swoj& s!abo'(, moje serce ponownie nape!nia si" mi!o-
'ci& do niego. I$nie ma znaczenia, co zatai! – wa#ne, #e zdoby! si" 
na wyznanie czysto'ci.

Oczywi'cie nie mia!am najmniejszego poj"cia, w$ jaki sposób 
zareagowa( na takie zwierzenie, dlatego chyba dosy( d!ugo po 
prostu stali'my zetkni"ci nosami, jak zamienieni w$dwa z!&czone 
s!upy soli.

W$ko%cu usiad!am na !ó#ku, skrzy#owa!am nogi i$powie-
dzia!am:

– W$porz&dku. Przecie# nie musimy nic robi(, prawda? – Li-
czy!am, rzecz jasna, #e te s!owa pobudz& go do dzia!ania.

Ale Tom podszed! do okna, w!o#y! r"ce do kieszeni i$wbi! spoj-
rzenie w$ciemno'(.

– Mogliby'my si" jeszcze napi( – podsun"!am.
Cisza.
– Wspaniale si" bawi!am – zapewni!am.
Cisza.
– Masz ochot" na brandy?
Cisza.
Westchn"!am.
– Chyba rzeczywi'cie robi si" pó)no. Lepiej ju# pójd".
Wtedy Tom popatrzy! na mnie, zagryz! warg" i$ zrobi! min", 

jakby mia! si" rozp!aka(.
– Co ci" trapi? – spyta!am.



W$odpowiedzi ukl"kn&! przy mnie, obj&! mnie i$po!o#y! g!ow" 
na mojej piersi. Przycisn&! tak mocno, #e o$ma!o nie przewróci-
!am si" na !ó#ko.

– Tom, o$co chodzi? – powtórzy!am, ale nadal nie otwiera! ust.
Przytuli!am jego g!ow" do swojej piersi i$zacz"!am g!aska( go po 

w!osach, wsuwaj&c palce g!"boko mi"dzy loki, dotykaj&c skóry.
S!owo daj", Patricku, #e jaka' cz"'( mnie mia!a ochot" chwyci( 

go za t" czupryn", zedrze( mu z$grzbietu koszul" i$rzuci( si" na 
niego. Ale nie zrobi!am tego.

Przysiad! na pi"tach i$podniós! zarumienion& twarz.
– Chcia!em, #eby' czu!a si" dobrze – powiedzia!.
– Czuj" si". Naprawd".
Milcza! przez d!u#sz& chwil".
– I$chcia!em, #eby' wiedzia!a… co j a  czuj".
– To znaczy, Tom?
– Chc", by' zosta!a moj& #on&.
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