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  Multimilioner Ashwell przyby³ do 
City of the Stars, luksusowy pasażer-
ski liniowiec gotowy do wyruszenia 
w rejs turystyczny dooko³a świata, 
późno, ale nie za późno.
  U boku Ashwella wesz³a po trapie 
jego piękna, nowa żona. Kapitan od-
da³ honory, d³ugo trzymaj¹c palce przy 
czapce, a m³odzi spacerowicze na na-
brze¿u wyrazili jej uznanie gwizdami.
  Ta nowa, Evy, kosztowa³a go pięć-
dziesi¹t tysiêcy dolarów, myœla³ z du-
m¹ Ashwell, śmiej¹c się równoczeœ-
nie w duchu. To drogo, bardzo drogo, 
ale by³ przekonany, ¿e jest tego warta. 
No i to drobiazg w porównaniu z tym, 
co kosztowa³a go poprzednia, która 
przecież dawa³a mu, za te pieni¹dze, 
tak ma³o przyjemności.
  Evy nosi³a siê jak królowa, z wyso-
ko podniesion¹ g³ow¹ i czaruj¹cym 
uœmiechem na ustach. By³a pod ka¿-
dym wzglêdem doskona³a, po³¹cze-
nie sztuki i techniki na najwyższym 
poziomie, tak, mo¿e nawet z odrobi-
n¹ naturalnoœci.
  Ashwell patrzy³ na ni¹ z zachwy-
tem, czu³ siê podniecony i niecierpli-
wy, jak uczniak. Evy przechyli³a lekko 
g³owê i rzuci³a mu niezg³êbione spoj-
rzenie, w³aœnie na tyle niezg³êbione, 
jak tego chcia³: przyzwolenie udaj¹ce 
przekorê.
   Wybierali siê w podró¿ poœlubn¹, 
ale w najwiêkszej tajemnicy. Pobrali 
siê poprzedniego dnia, nad wyraz dys-
kretnie. Nikt nic o tym nie wiedzia³. 
Jakkolwiek multimilioner zawsze jest 
szalenie obserwowany, jednak roz-
porz¹dza³ te¿ pewnymi œrodkami, by 
unikn¹æ zwracania na siebie uwagi.
  Podczas zaœlubin pastor – pe³en res-
pektu – wpatrywa³ siê w coœ ponad i 
poza g³owami m³odej pary. Stosowa³ 
ten trick, aby sprawiaæ wra¿enie skon-
centrowanego, ba, wrêcz natchnione-
go, nawet jeœli w toku ceremonii na-
wiedza³y go przyziemne myœli. Ma³y 
incydent doda³ zaœlubinom pieprzyka. 
Na zgodne z rytua³em pytanie pasto-
ra, czy ona chce wzi¹æ sobie tego oto 
Johna Jacoba Ashwella za ma³¿onka, 
Evy odpowiedzia³a wysokim i dŸwiê-
cznym g³osem:
- Yes, darling.
  Pastor i œwiadkowie wzdrygnêli siê 
na te s³owa i przez kilka sekund wpat-
rywali siê zdumieni w pannê mlod¹. 
Ona jednak trwa³a niewzruszona, bez 
rumieñca, jakby ca³kiem nieœwiadoma 
swego przejêzyczenia. A równoczeœ-
nie wygl¹da³a tak urzekaj¹co, ¿e nawet 
pastor wybaczy³ jej tê drobn¹ omy³kê.
  Ashwell przechadza³ siê chwilê ze 
swoj¹ m³od¹ ¿on¹ po pok³adzie. Z za-
dowoleniem dokonywa³ inspekcji p³y-
waj¹cego luksusowego hotelu, który 
przez najbli¿sze miesi¹ce mia³ siê staæ 
jego œwiatem, t³em i obramowaniem 
jego nowego szczêœcia ma³¿eñskiego.
   Sta³ z Evy przy relingu i macha³ rêk¹ 
do t³umu na dole, na przystani. Zda-
wa³o mu siê, ¿e to jego pozdrawiaj¹ i 
na jego czeœæ wiwatuj¹ ci ludzie.
  Patrzy³ na chlupoc¹c¹ zielon¹ wodê, 
pokryt¹ ró¿nokolorowymi smugami 
ropy, obserwowa³, jak holowniki wy-
dmuchuj¹ k³êby bia³ej pary i wyciskaj¹ 

z grubych lin wodê naci¹gaj¹c je przy 
holowaniu, widzia³ mewy zawieszone 
w powietrzu, czujne i ostro zarysowa-
ne na tle nieba. I czu³ siê m³odszy ni¿ 
kiedykolwiek od wielu, wielu lat.
  Obj¹³ w posiadanie swój apartament
i przekaza³ Evy pod opiekê Cory, nie-
dawno przyjetej pokojowej. Cora u-
œmiecha³a siê z macierzyñsk¹ ¿yczli-
woœci¹, a równoczeœnie trochê nie-
pewnie. Ashwell wprowadzi³ j¹ do-
k³adnie w jej obowi¹zki, ale nie pole-
ga³ w zupe³noœci na jej kwalifikacjach. 
I mo¿e to odczuwa³a.
 Mulatka Cora by³a niema, ale nie g³u-
cha. Rozumia³a, co siê do niej mówi, 
lecz nie mog³a odpowiadaæ, nawet pi-
semnie, gdy¿ nie umia³a ani pisaæ, ani 
czytaæ. By³o to zgodne z ¿yczeniami 
Ashwella, nale¿a³o do podjetych przez 
niego œrodków ostro¿noœci.
  Sam osobiœcie podda³ j¹ dok³adnemu 
badaniu, nie ufa³ w tych sprawach ni-
komu. Wiele kandydatek, gwaranto-
wanych niemów i analfabetek, przepa-
da³o, gdyż okaza³o siê, że umiej¹ mó-
wiæ i pisaæ. Umiejêtnoœæ czytania nie 
gra³a w tym wypadku ¿adnej roli. Ale 
na Corze Ashwell pod tym wzglêdem 
w zupe³noœci polega³. By³a istnym 
skarbem.
   Tak wiêc ona w³aœnie zajmowa³a 
siê w s¹siedniej kabinie toalet¹ Evy. 
Ashwell zdj¹³ marynarkê i zosta³ w ko-
szuli, po czym z czystym sumieniem 
zapali³ cygaro. Ju¿ nikt nie bêdzie mu 
gdera³ o firankach, zatruwaniu powie-
trza, koniecznoœci szanowania serca. 
By³ zadowolonym i niecierpliwym 
m³odym ¿onkosiem. Zakochany? Hm, 
nie by³ tego pewien, ale czu³ siê zna-
komicie.
   Nie w¹tpi³, ¿e Evy bêdzie idealn¹ 
¿on¹, ¿e jego rozpoczynaj¹ce siê ma³-
¿eñstwo z ni¹ bêdzie doskona³e. Ja-
kieœ korzyœci powinno siê chyba mieæ
z tego, ¿e siê jest multimilionerem. 
Musia³ na to ciê¿ko zapracowaæ, wy-
stawiaj¹c na szwank ¿o³¹dek, w¹trobê 
i serce. Pomyœleæ tylko o tych wszyst-
kich œniadankach i obiadkach, o braku 
ruchu i odprê¿enia!
  Tote¿ przysz³o mu zap³aciæ frycowe 
i odpokutowaæ za poprzednie omy³ki. 
By³ niedoœwiadczony i ³atwowierny, 
³atwiej radzi³ sobie z interesami ni¿ 
ze sprawami prywatnymi. Ale teraz 
wszystko siê wreszcie u³o¿y³o! Stary 
lis po piêædziesi¹tce, nie by³ ju¿ g³u-
piutkim szczeniakiem.
   Pogwizdywa³ cicho, puszczaj¹c kó³-
ka dymu ze swego cygara.
  Ciê¿ka to by³a sprawa z t¹ poprzed-
ni¹, z Katherine. Ze star¹ niespo¿yt¹ 
Katherine o koñskiej twarzy! Wczeœ-
nie siê z ni¹ zwi¹za³ i wcale temu nie 
przeczy³, ¿e stanowi³a dobr¹ odsko-
czniê dla jego kariery. Ale w ³ó¿ku 
stwierdzi³, ¿e ma do czynienia z desk¹
do prasowania, i to z tak¹, która robi³a 
wielkie historie ze swego poœwiêcenia.
  Katherine urodzi³a mu dwoje dzieci, 
narzekaj¹c jak mêczennica. Po czym 
skoñczy³a z poœwiêcaniem siê, zrobi³a 
ju¿ swoje i mog³a z czystym sumie-
niem domagaæ siê wynagrodzenia, 
jako ma³¿onka i jako matka. Dzieci 
wykorzystywa³a, aby mœciæ siê na oto-

czeniu, wychowawszy je na nieznoœ-
nych terrorystów, umiej¹cych w ci¹gu 
kilku minut doprowadziæ ojca do roz-
paczy, zmieniæ go w rozdygotany k³ê-
bek nerwów. Na szczêœcie by³ ju¿ wte-
dy dostatecznie bogaty, tak ¿e z rzadka 
musia³ je widywaæ, wykupywa³ siê ze 
swoich obowi¹zków ojcowskich.
  Ale z Katherine nie posz³o mu tak 
g³adko. Dobrze dba³a o to, by przez 
kilka godzin dziennie mieæ go w za-
siêgu g³osu, biadaæ nad sob¹ i obrzu-
caæ go zarzutami. Odda³a mu wszyst-
ko, poœwiêci³a siê dla niego ca³kowi-
cie – mówi³a. A on wzi¹³ to i podepta³, 
a potem odwróci³ siê do niej plecami.
  G³os mia³a piskliwy i przenikliwy. 
Ashwellowi a¿ skóra cierp³a na sam 
jego dŸwiêk, jak od smagniêcia bi-
czem. Zmuszony by³ t³umiæ w sobie 
wszystkie odpowiedzi, prze³ykaj¹c 
cisn¹ce siê na usta s³owa. Ale by³a to 
papka niestrawna, szkodliwsza ni¿ od-
pryski szk³a i ¿elazne opi³ki. Czu³, jak
po³kniête s³owa przewracaj¹ siê w nim 
i wierc¹, jak pal¹ go i z¿eraj¹. Rezulta-
ty: wrzód na ¿o³¹dku, palpitacje serca, 
zimne poty, przymusowa dieta.
  Próbowa³ zatykaæ uszy wat¹, ale od-
kry³a to i z furi¹ zmusi³a go do zanie-
chania tej metody. Æwiczy³ siê, by nie 
s³yszeæ tego, co mówi³a, i nie patrzeæ 
na ni¹. Ale i to spostrzeg³a, obsypuj¹c 
go najbardziej gorzkimi wyrzutami.
  Skar¿y³a siê czêsto na bóle g³owy, 
cierpia³a na bezsennoœæ i ³yka³a mnós-
two tabletek. Patrzy³ ze s³ab¹ nadzie-
j¹, jak za¿ywa tabletki otwieraj¹c sze-
roko usta o du¿ych końskich zêbach, 
jak po³yka je popijaj¹c wod¹, krzy-
wi¹c siê i robi¹c grdyk¹. Ale, nic je te 
leki nie szkodzi³y. Mia³a serce mocne 
jak lokomotywa.
  Ashwell, choæ multimilioner, znalaz³ 
siê w ciê¿kich opa³ach. DŸwiga³ swój 
krzy¿, choæ wystawia³o to na próbê 
jego cierpliwoœæ, czêsto a¿ d³awi³ siê 
z wœciek³oœci. Ucieka³ do swoich mi-
lionów, w nich znajdowa³ odrobinê 
pociechy. Z ¿ycia nie mia³ zbyt wiele 
radoœci. Kochanki okazywa³y siê nie 
tylko kosztowne, ale i doœæ k³opotli-
we. Stwierdzi³ te¿, ¿e i one by³y tylko 
innego rodzaju deskami do prasowa-
nia, zdradziecko miêkko wyœcie³any-
mi i ochoczo sprê¿ynuj¹cymi.
  Z ka¿d¹ z nich koñczy³o siê prêdzej 
czy póŸniej tym, ¿e œmia³y siê z nie-
go bezlitoœnie, gdy mia³ chwilowe 
trudnoœci z wykazaniem siê mêsk¹ 
si³¹. Ten zimny œmiech wdziera³ siê 
w niego i tkwi³ zadziorami w ranie, 
sprawiaj¹c ból.

  Wtedy to wpad³ na pomys³. Pomys³ 
ten a¿ siê narzuca³, by³ jakby logiczn¹ 
konsekwencj¹ jego smutnych doœwiad-
czeñ. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e musi 
na w³asn¹ rêkê postaraæ siê o kobietê, 
która by³aby idealn¹ ¿on¹ i kochank¹ 
w jednej osobie. Jako milioner mia³ 
te mo¿liwoœci, móg³ dopilnowaæ, by 
jego ¿yczenia zosta³y wykonane do 
joty. Koszty nie gra³y ¿adnej roli.
  Równoczeœnie podj¹³ kroki, aby po-
zbyæ siê Katherine. Przecie¿ chodzi³o 
mu ju¿ teraz nie o now¹ kochankê, lecz 
o now¹ ¿onê. Igra³ z myœl¹ o zbrodni 
doskona³ej, o morderstwie, którego 
nie da³oby siê wykryæ i które nie gro-
zi³oby kar¹. W wyobraŸni zabija³ Ka-
therine na przeró¿ne sposoby, zaspo-
kajaj¹c d³ugo nagromadzone uczucie 
nienawiœci. Ale w rzeczywistoœci nie 
mo¿na by³o ca³kowicie wyelimino-
waæ ryzyka, wiêc zarzuci³ te plany.
  Pozosta³ rozwód. Jedyn¹ szans¹ 
uzyskania go by³o postawiæ Katheri-
ne w obliczu skandalu, z³amaæ j¹ za 
pomoc¹ szoku. Zdemaskowanie zdra-
dy musia³o nast¹piæ u nich w domu, 
w obecnoœci œwiadków. Da³o siê to 
zaaran¿owaæ, za sowitym wynagro-
dzeniem. Zgrabn¹ dziewczynê prze-
mycono ukradkiem do ich wspólnej 
sypialni i na o³tarzu tej œwi¹tyni, w tak
znienawidzonym przez Ashwella ³ożu 
ma³¿eñskim, zainscenizowano odpo-
wiedni¹ akcjê.
  Dziewczyna wykona³a biegle strip-
tease i obna¿y³a wspania³e piersi, któ-
re Ashwell obj¹³ lekko dr¿¹cymi d³oñ-
mi. W tym momencie pe³na wspó³-
czucia najlepsza przyjació³ka Kathe-
rine wprowadzi³a j¹ do sypialni, by 
mog³a odpocz¹æ i pozbyæ siê migre-
ny. Zbyt silna, by zemdleæ na widok 
tego, co dzia³o siê w ³ó¿ku, Katherine 
wpad³a natomiast w atak histerycznej 
furii. Ashwell, mocno roznegli¿owa-
ny, i przyjació³ka musieli wytê¿yæ 
wszystkie si³y, by nie dopuœciæ do po-
bicia dziewczyny, która sta³a obna¿o-
na, wypinaj¹c swe ró¿owe owoce.
  Dosz³o do rozwodu, bardzo kosz-
townego rozwodu. Ashwell jednak 
zap³aci³ bez szemrania. I w oznaczo-
nym dniu spotka³ siê z Evy jako wol-
ny mê¿czyzna, finansowo trochê wy-
krwawiony, ale wci¹¿ jeszcze multi-
milioner, pokryty bliznami z przesz³oœ-
ci, ale mimo to w najlepszej formie. 
Gotów by³ o¿eniæ siê ponownie: tym 
razem wiedzia³, co robi. I œlub odby³ 
siê szybko, z pe³n¹ dyskrecj¹.
  Skoñczy³ paliæ cygaro w cudownej 
ciszy i spokoju. By³ zadowolony ze 

swej oceny sytuacji. Wszystko gra³o 
jak nale¿y. Pieni¹dze w po³¹czeniu z 
dalekowzrocznoœci¹ da³y œwietne re-
zultaty. Piêædziesiêcioletni lis, ha, ha!
  Rzuci³ okiem na okno. Liniowiec 
City of the Stars wychodzi³ z Manhat-
tanu, pchany swymi czterema œrubami 
napêdzanymi przez turbiny, bez wy-
si³ku i bez dr¿enia. Zêbate sylwetki 
drapaczy chmur rysowa³y siê stalowo-
szaro na niebie koloru dymu. Obok 
przesunê³a siê Bogini Wolnoœci, przy-
ciemniona patyn¹ lat, prêgowana pta-
simi odchodami, patrz¹ca pustymi 
oczyma na morze spod czegoœ, co 
przypomina³o mêczeñsk¹ ¿elazn¹ ko-
ronê. Mewy wisia³y na wietrze ni-
czym susz¹ca siê bia³a bielizna, a d³u-
godziobe samoloty nadlatywa³y nad
miasto, które teraz, z oddalenia, wy-
gl¹da³o jakby z³o¿one z samych ka-
miennych nagrobków.
  Ashwella przeszed³ lekki dreszcz, 
wywo³any wspania³oœci¹ tego wido-
ku, a mo¿e i nag³ym przeczuciem 
kruchoœci ¿ycia, zagro¿enia zag³ad¹, 
które ci¹¿y nad wszelkim stworze-
niem.
   Rozleg³ siê gong wzywaj¹cy na 
lunch. Cora wyprowadzi³a Evy, w ele-
ganckiej kreacji, a Evy uœmiechnê³a 
siê do Ashwella, albo do luksusowej 
kabiny. Wzi¹³ j¹ pod rêkê i poszli, 
przytuleni do siebie, do sali jadalnej. 
Setki oczu zwróci³y siê w ich stronê, 
gdy weszli do sali, szmer g³osów na 
chwilê przycich³ z szacunkiem, by 
potem wzmóc siê z now¹ si³¹, pobu-
dzony ich przybyciem.
  S³u¿ba zaprowadzi³a ich w uk³o-
nach do stolika, Ashwell usadowi³ 
Evy na krzeœle i sam usiad³ naprze-
ciwko. Nie musia³ jej pytaæ, czego 
sobie ¿yczy, oœwiadczy³ kelnerowi, ¿e 
pani Ashwell zachowuje dietê i nie 
¿yczy sobie nic do jedzenia ani do 
picia, dotrzymuje mu tylko towarzy-
stwa przy stole. Evy uœmiechnê³a siê 
lekko do niego, a mo¿e i do kelnera, 
i powiedzia³a cicho:
- Yes, darling.
  Wcale nie by³a nieruchoma czy 
sztywna. Obraca³a wdziêcznie g³ow¹, 
opuszcza³a j¹ i podnosi³a, mruga³a fio-
letowymi powiekami o wspania³ych, 
wygiêtych w górê rzêsach. Ashwell 
bawi³ j¹ rozmow¹, a ona odpowiada-
³a cichym, dŸwiêcznym g³osem, nie 
tylko: - Yes, darling – ale tak¿e d³u¿-
szymi i bardziej z³o¿onymi zdaniami. 
Widaæ by³o wyraŸnie, ¿e Evy nie jest 
po prostu piêkn¹ lalk¹, czaruj¹c¹ idiot-
k¹.
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