
                          nr 231 - WRZESIEŃ 2016    23

  Wszyscy zwracali na ni¹ uwagę, 
przygl¹dali się mniej lub bardziej 
ukradkowo. M³odzi ludzie starali się 
z³owić jej spojrzenie, bez powodze-
nia, ale pocieszali się, gdy zwraca³a 
g³owę w ich kierunku, jej uśmiech 
wtedy móg³ odnosić się w³aśnie do 
nich, w sposób dyskretny. M³ode i nie 
takie już m³ode kobiety przygl¹da³y 
się jej krytycznie, z ostr¹ zawiści¹. 
Szuka³y w niej wad, zdecydowa³y się 
jednak w końcu piać na jej cześć pea-
ny: toż to skończona piękność! jaka 
wysmuk³a elegancja! Szeptano o niej 
wszędzie, wśród pasażerów, wśród 
kelnerów.
- Jaka ona szykowna! Kto to taki?
- Nowa żona milionera Ashwella. To 
chyba wystarczy?
- Ale czy ona nie ma w sobie czegoś 
z manekina?
-  W³ałnie! Doskona³y wieszak na 
suknie.
- Sk¹dże! Pochodzi z najlepszych sfer, 
widać to od razu. Jaka postawa! Tego 
nabywa się tylko przez wychowanie.
- Zdaje mi się, że już j¹ gdzieś wi-
dzia³em, w filmie? a może na scenie?
- Nie dziwi³bym się, gdyby pocho-
dzi³a z Europy. Trochę obcy typ uro-
dy, nieprawdaż? Może z Paryża?
- Zauważyliście, że ona nic nie je? 
Czy taka jest cena, jak¹ się p³aci za 
smuk³ość?
- Może cierpi na morsk¹ chorobę.
- Albo używa jakichś pigu³ek pięk-
ności!
-  Jacy oni w sobie zakochani, jacy 
wpatrzeni w siebie! To pewnie nowo-
żeńcy. Bo chyba s¹ ma³żeństwem?
- Ciekaw jestem, który to już raz?
- Mówisz o nim czy o niej?
- O obojgu, ma się rozumieć. Ona nie 
jest już taka m³oda, jak wygl¹da.
- Patrzcie, jak ona się do niego u-
śmiecha, pal¹c papierosa. Wygl¹da na
bardzo szczęśliw¹!
- Może myśli o milionach!
- Szczęściarz z tego Ashwella! Cie-
kaw jestem, jak d³ugo j¹ utrzyma.
- Wyglada na to, że nie chce nic ry-
zykować. A miliony się nie starzej¹.
-  Nie, ale milionerzy tak! I oni też 
maj¹ tylko jedno serce!
- Jeśli je maj¹. Może tylko pó³ serca, 
albo żadnego?
- Tylko pompę olejow¹, która utrzy-
muje w ruchu ca³y interes!
  Ashwell rad by³ z wrażenia, jakie 
wywo³a³a Evy, z zadowoleniem no-
towa³ spojrzenia i szepty, węszy³ 
w powietrzu pe³n¹ podziwu zawiść. 
Wszystko by³o tak, jak być powinno.
  Evy funkcjonowa³a znakomicie, 
utrzymywa³a się w stylu, by³a arcy-
dzie³em precyzji. Nigdy go nie za-
wiod³a, ani się nie zacię³a, przy niej 
czu³ się rzeczywiście nie tylko milio-
nerem, ale jak prawdziwy mężczyz-
na, pan i w³adca. Spacerowa³a, pro-
wadzi³a rozmowy, pali³a papierosy, 
uśmiecha³a się, rozgl¹da³a się doko³a 
dok³adnie tak, jak powinna to robić, 
zawsze dotrzymuj¹c mu taktownie to-
warzystwa. Wspaniale tańczy³a, tak 
lekka i ożywiona w jego ramionach, 
że czu³ się przy niej prawdziwym 
mistrzem tańca.
  Gdy zostawali sami, by³o im z sob¹ 
jeszcze cudowniej. S³ucha³a go za-
wsze uważnie i z uśmiechem, odpo-
wiada³a swoim: - Yes, darling! – i 
nigdy nu się nie sprzeciwia³a. Uzna³ j¹ 
za inteligentn¹ i sam czu³ się bardzo 
inteligentny, rozwija³ przed ni¹ am-
bitne plany, wpada³ na nowe genial-
ne pomys³y. A gdy chcia³, milczeli 
oboje, by³o im z sob¹ mi³o i spokoj-
nie. Gdy nabiera³ ochoty na mi³ość, 

ona by³a natychmiast gotowa, szepta-
³a i grucha³a w najczarowniejszy spo-
sób, pobudza³a go i podnieca³a. Nie 
móg³ się oprzeć wrażeniu, że jest dla 
niej jedynym mężczyzn¹, najwspa-
nialszym ze wszystkich.
  Móg³ j¹ kochać, kiedy chcia³ i jak 
chcia³. Jej gotowość by³a nieograni-
czona, a zarazem nic od niego nie 
wymaga³a. Móg³ j¹ brać w odzieży lub 
ca³kiem nag¹, w pe³nym świetle, albo 
tylko w pantoflach i pończoszkach. 
By³a na ca³ym ciele pokryta ciep³¹ 
opalenizn¹, miekka i pe³na, a mimo 
to smuk³a i jędrna, skórę mia³a jed-
wabiście g³adk¹, ch³odn¹ w upa³y, 
gor¹c¹, gdy by³o zimno. Piersi mia³a 
nieujarzmienie sprężyste i doskonale 
ukszta³towane, duże, ale nie za wiel-
kie, bujnie ciężkie, ale nie przesadnie 
macierzyńskie, by³y to wci¹ż jeszcze 
piersi dziewczęce. Sutki ich nigdy nie 
wiotcza³y, a gdy w ekstazie wgryza³ 
się w nie, jakby nie sprawia³ jej tym 
bólu. Móg³ je ca³ować, pieścić, ba, 
ssać jak osesek, do czego zawsze mia³ 
ukryt¹ sk³onność, której uleg³ raz wo-
bec Katherine, ku jej nies³ychanemu 
oburzeniu.
 Sam stosunek stanowi³ jednak punkt 
kulminacyjny. By³a gotowa na jego 
przyjęcie w³ałnie wtedy, gdy pragn¹³ 
jej najgoręcej. I zawsze w szczytowej 
formie, nigdy nie mia³a jakichś nie-
przyjemnych, przyrodzonych k³opo-
tów. Otwiera³a się dla niego jak gdyby
spontanicznie, nigdy mu nie sprawia³a 
trudności, gdy w ni¹ wchodzi³. Móg³ 
przerwać stosunek, lub kontynuować 
go, jak chcia³, nie potrzebowa³ nigdy 
się śpieszyć ani powstrzymywać or-
gazmu. Móg³ zmieniać pozycje tak, 
jak tego sobie życzy³, żadna nie wy-
wo³ywa³a w niej sprzeciwu. Miewa³a 
jeden lub kilka orgazmów, przed nim 
lub równocześnie z nim, wed³e upo-
dobania.
  Podporz¹dkowywa³a mu się we 
wszystkim, ale wcale nie by³a przy 
tym bierna. Odpowiada³a ruchami na 
ruchy, dysza³a z gorliwości, wydawa-
³a ciche okrzyki, ściska³a go mocniej 
w ramionach. Szepta³a mu s³owa mi-
³ości, p³omienne pochwa³y albo pod-
niecaj¹ce nieprzyzwoitości, czyni³a go 
bardziej męskim i lepszym kochan-
kiem, niż by³ kiedykolwiek przedtem. 
Przy Evy przechodzi³ samego siebie, 
jego potencja wzrasta³a ze wzrostem 
pewności siebie, znajdowa³ się u szczy-
tu formy. I ani serce, ani żo³¹dek już 
mu nie dolega³y.
  Po ukończeniu stosunku móg³ od-
dać się ca³kowitemu zmęczeniu, od-
poczynkowi, odzyskiwaniu si³, z Evy 
przed sob¹ albo przy sobie, ostyg³¹ 
i nieruchom¹, cich¹ i zaspokojon¹. 
Nie korzysta³a z okazji, aby w chwili 
s³abości wymuszać na nim takie czy 
inne obietnice. Pozwala³a mu trwać 
w zupe³nym spokoju, by³a przy nim, 
a równocześnie jakby nie istnia³a. Po 
prostu idea³.
  Rejs przebiega³ zgodnie z ruchem 
s³ońca. Najpierw na po³udnie, w stro-
nę s³onecznych wybrzeży i b³ękitnego
nieba Florydy przez rozleg³¹ Zatokę 
Meksykańsk¹, jej swawolne srebrzys-
te fale i p³ywaj¹ce aksamitne wyspy.
Później na zachód przez Kana³ Pa-
namski, gdzie zieleń poci się w cie-
plarnianym upale, a papugi rozkwita-
j¹ krzykliwymi kolorowymi bukieta-
mi, na Ocean Spokojny, modry jak 
przy stworzeniu świata, czerwony jak 
zachody slońca, nurzaj¹cy się noc¹
w miekkiej czerni o lśni¹cych fosfo-
rescencj¹ koronach fal, niemal żó³ty 
od odblasku chmur, jak gdyby oblany 

siark¹, albo leż¹cy p³asko jak b³ysz-
cz¹ca srebrna taca.
  Z Evy u boku Ashwell odpoczywa³ 
na pok³adowym leżaku lub spacero-
wa³. Mia³ wrażenie, że wobec wci¹ż 
zmieniaj¹cych się scenerii morza staje 
się prawie malarzem czy poet¹. By³
szczęśliwszy i swobodniejszy, m³od-
szy też, pomimo swoich lat.
  Wielu pasażerów usi³owa³o się z ni-
mi zapoznaż, z respektem się do nich 
zbliżyć. Oni jednak trzymali się z dala 
od ludzi, unikali życia towarzyskiego 
i nowych znajomości, nie dopuszczali 
nikogo do swego szczęścia we dwoje. 
Ashwell patrzy³ z rozbawieniem, jak 
mężczyźni lgn¹ do Evy spojrzeniami, 
jak kobiety j¹ naśladuj¹, coraz więcej 
kobiet w sali jadalnej przestawa³o jeść, 
g³odzi³o się z uśmiechem na ustach, 
albo zaspokaja³o swój apetyt po kry-
jomu.
 Niektórzy wielbiciele Evy nie dawali 
się jednak zbyć ani odstraszyć, stawali 
się k³opotliwi i natrętni. Zalecali się do 
niej na odleg³ość. Ashwell zaś nie mia³ 
nic przeciwko temu, dopóki nie prze-
kraczali granic przyzwoitości. Podcho-
dzili, prosz¹c Evy do tańca, chcieli się 
przedstawić, ale on odmawia³ taktow-
nie w jej imieniu. Raz jednak zdarzy³o 
się, że go ubieg³a i sama powiedzia³a 
„tak”, a wtedy zrezygnowa³ z inter-
wencji.
  Evy p³ynę³a na tanecznym parkiecie 
w ramionach swego partnera. Ashwell 
poczu³ absurdalne uczucie zazdrości i 
nie bez napięcia śledzi³ j¹ wzrokiem. 
Usmiecha³a się i rozmawia³a, przy-
puszcza³, że prowadzi towarzysk¹ 
konwersację, któr¹ w³¹cza³a zwykle 
przy takich okazjach, papl¹c niewinne 
bzdurki, niczego nie zdradzaj¹c. Ale 
gdy jej partner odprowadzi³ j¹ do sto-
lika, by³ dziwnie czerwony na twarzy,
wydawa³ się wstrz¹śnięty i podnieco-
ny. I Ashwell, us³yszawszy końcowy
urywek rozmowy, stwierdzi³ z przera-
żeniem, że Evy dosz³a do tych mi³os-
nych wynurzeń, które by³y przezna-
czone tylko dla niego. Poderwa³ się 
z krzes³a i obj¹³ j¹ w talii, wówczas 
nagle ucich³a i wysz³a za nim z sali.
  Zarówno wśród pasażerów, jak i mię-
dzy stewardami rozesz³y się szepty, 
że m³oda pani Ashwell, żona milione-
ra, jest jakaś dziwaczna. Jakby trochę
umys³owo chora, przynajmniej okre-
sami, a może narkomanka. Porusza³a 
się dziwnie, do przesady sprężyście, 
a mimo to jakby trochę sztywno, me-
chanicznie i jak lunatyczka. Wzrok 
mia³a b³yszcz¹cy, ale jak gdyby mar-
twy, nigdy też nie patrzy³a nikomu w 
oczy. Przede wszystkim zaś udziela³a 
przedziwnych odpowiedzi, jak gdyby 
nie dos³ysza³a i chcia³a to ukryć, cza-
sem zaś mówi³a w sposób sztucznie 
ożywiony, dość chaotyczny.
- Jej coś brakuje! Od razu to widzia-
³em!
- Może oni, koniec końców, nie s¹ ta-
cy bardzo szczęśliwi! Trzymaj¹ się na 
osobnoœci, ale to może tylko puszenie 
się i milionerskie fasony.
- Tu musi byæ jakaś g³ębsza przyczy-
na, oni coś ukrywaj¹, cokolwiek by to 
mog³o być.
- W tym ich szczęściu kryje się pew-
nie jakaś g³ęboka tragedia. Być milio-
nerem, to jeszcze nie wszystko!
- A może ona jest chora, choć taka 
piękna? Może ma źle w g³owie, albo 
coś w tym rodzaju?
- Jaka szkoda, tak strasznie mi jej żal! 
Ich obojga! Kto by przypuści³?
- No cóż, nigdy nic nie wiadomo. Ja-
kaś kara musi przecież spaść na takich 
ludzi.

- S³ysza³am, że ona jest ca³kiem wy-
niszczona! Pok³uta zastrzykami na 
ca³ym ciele!
- Podobno on j¹ uratowa³ z jakiegoś 
okropnego miejsca, gdzie j¹ znalaz³ i 
zakocha³ się w niej!
  Zawistny zachwyt miesza³ się z ży-
wym wspó³czuciem. Spojrzenia bieg-
n¹ce za nimi nabiera³y nowej treści, 
stawa³y się ciekawe, badawcze, g³od-
ne skandalu.
  Ashwell zauważy³ zmianę atmosfe-
ry, zaniepokoi³ się, ale nie zdawa³ 
sobie sprawy, jaki jest tego powód.
Równocześnie stwierdzi³, że jeden 
z wielbicieli Evy wykazuje szczegól-
n¹ energię i przebieg³ość w swej stra-
tegii. By³ to m³ody Wenezuelczyk, 
b³yszcz¹cy od z³ota i diamentów, ma-
minsynek z bogatej rodziny, prawdo-
podobnie naftowych magnatów. Nie 
przekracza³ granic zwyk³ego zalecania 
się na odleg³ość, ale mija³ się z nimi 
niezwykle często na spacerach, z wy-
raźn¹ intencj¹, i za każdym razem 
przesuwa³ się tuż ko³o Evy. Ociera³ 
się o ni¹, jak gdyby chcia³ oddzia³ać 
na ni¹ swym dotknięciem, lub też 
przekazać jej jakieś tajne pos³anie. 
Ashwell odczuwa³ coraz silniej uk³u-
cia zazdrości i nieufności, choć by³o 
to przecież zupe³n¹ niedorzeczności¹.
  Wieczorem Ashwell przechadza³ się 
jak zwykle samotnie po górnym po-
k³adzie, podczas gdy Cora przygoto-
wywa³a Evy na noc. Wypala³ cygaro 
na świeżym powietrzu, oddycha³ g³ę-
boko między poci¹gnięciami i wci¹-
ga³ przeponę dla gimnastyki brzucha. 
Patrzy³ na morze i czu³ się trochę ar-
tyst¹ i poet¹, czujnym obserwatorem 
zmian świat³a i gry barw. Zdarza³o 
się, że spada³y przed nim na pok³ad 
ryby lataj¹ce i leża³y tam, trzepoc¹c jak 
str¹cone ptaki, podobne do srebrno-
czarnych jaskó³ek.
 Gdy raz sta³ tak oparty o reling, nagle 
aż wzdrygn¹³ się ze zdumienia. Nie 
wierzy³ w³asnym oczom: na pok³adzie 
poniżej niego przechadza³a się Evy 
prowadzona pod rękę przez Wene-
zuelczyka. Mówi³ coś do niej cicho i 
żywo, a ona odpowiada³a melodyjnie:  
- Yes, darling! Przystanęli w k¹cie po-
k³adu, mężczyzna obj¹³ j¹ i ca³owa³ 
namiętnie.
  Ashwellowi zdawa³o się, że ziemia 
mu się usuwa spod stóp. Pragn¹³ zbiec 
na dó³ i wyrwać Evy z ramion natar-
czywego amanta, lecz jakoś się poha-

mowa³. Nic już nie rozumia³, to prze-
cież niemożliwe, to się nie mog³o stać, 
pewnie straci³ rozum. W jaki sposób
ten Wenezuelczyk dorwa³ się do Evy? 
Czyżby to niema Cora zdradzi³a, wy-
da³a Evy na ³up ognistego m³odzień-
ca?
  Nie waży³ się interweniować, ry-
zyko by³o zbyt duże. Poœpieszy³ tylko 
na dó³, do swego apartamentu, od-
szuka³ Corę i obsypa³ j¹ zarzutami.
Wygl¹da³a jak przy³apana na gor¹-
cym uczynku, świadoma swej winy, 
jej czarna twarz skurczy³a się ze zmar-
twienia, ale nie mog³a nic powiedzieć,
jej niemota by³a w każdym razie au-
tentyczna. Porusza³a ustami jak wy-
rzucona na l¹d ryba – nagle przypom-
nia³ sobie te lataj¹ce ryby górnym po-
k³adzie – podnosi³a i opuszcza³a bez-
radnie ręce. Nie móg³ z niej wydobyć 
żadnej odpowiedzi. Czyżby ten We-
nezuelczyk przekupi³ j¹, by wyda³a 
mu Evy? Czyżby zdradzi³a mu także
jej tajemnicę? To by³o przecież naj-
ważniejsze, wszystko inne można 
jeszcze naprawić, zapobiec niebez-
pieczeństwu.
  Zapukano do kabiny. Cora otwo-
rzy³a drzwi i wpuści³a Evy. Wene-
zuelczyk wycofa³ się dyskretnie, wi-
docznie nie by³ jeszcze nastawiony 
na to, by osi¹gn¹ć swój cel już tego 
wieczora.
  Ashwell podbieg³ do Evy, dotyka³ 
jej punktów kontaktowych. Ale nic 
tam nie odkry³ i nadal dręczy³a go 
niepewność. Po Evy nie by³o zreszt¹ 
widać nic szczególnego, wygl¹da³a 
jak zwykle, spokojna i opanowana.
  Zazdrość i niepewność pobudzi³y 
Ashwella do większych niż zwykle 
namiętności. Odprawiwszy Corę na 
noc, zerwa³ z Evy suknię i obj¹³ j¹ 
gwa³townie. Wypróbowa³ ca³¹ kla-
wiaturę, wszystkie wariacje w szyb-
kiej kolejności. Reagowa³a jak zwyk-
le, i zacz¹³ zapominać o swym nie-
pokoju, ogarnę³a go ż¹dza.
  Wtem rozleg³ się mechaniczny 
zgrzyt wewn¹trz Evy, coś się w niej 
zepsu³o, poczu³, że zesztywnia³a i 
ściska go coraz mocniej w ramio-
nach, coraz mocniej! Krzykn¹³, stra-
ci³ przytomność.
  Milionera Ashwella znaleziono nie-
żywego w ramionach m³odej żony, 
w której przecież nigdy nie by³o życia.

t³um. Zygmunt Łanowski


