
osie jest zaskoczona, że korepetytor to mężczyzna, 
a do tego młody i olśniewająco przystojny. Zasta
nawia się, czy nie wrócić do tego okropnie współ

czesnego budynku i nie powiedzieć chudzinie za biur
kiem, że ona nie potrzebuje na dziś korepetycji, chce 
wrócić do pokoju hotelowego i pić oranżadę z wódką. 

Korepetytor podaje rękę na powitanie, a ona jest 
zaskoczona ciepłem jego dłoni — jej od wielu dni jest 
zimno. Cofa rękę, jakby się oparzyła. 

- Więc uczysz francuskiego — zwraca się do niej po 
francusku. 

- Oui. Ale minęło wiele czasu, od kiedy rozma
wiałam po francusku z kimś innym niż amerykańskie 
nastolatki. 

Nie wspomina, że minęło wiele czasu, od kiedy 
w ogóle z kimkolwiek rozmawiała. 

s 
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Postanowiła wynająć korepetytora dopiero wczoraj, 
gdy zdała sobie sprawę, że po trzech dniach pobytu 
w Paryżu powiedziała zaledwie kilka słów — zamawia
jąc croissanta lub kieliszek wina albo prosząc pokojów
kę o dodatkowy ręcznik. Nagle perspektywa całego 
dnia rozmów budzi w niej przerażenie. Nie czuje się 
do tego zdolna. 

- Przyjechałaś do Paryża z powodów zawodowych 
czy dla przyjemności? 

To trudne pytanie. Ani zawodowo, ani dla przyjem
ności. Rzuciła pracę trzy tygodnie temu, po śmierci 
mężczyzny, którego kochała. 

- Przyjechałam tu, żeby kupić buty — odpowiada 
w końcu. 

On patrzy na jej stopy. Josie włożyła czerwone 
trampki Converse, te same co zwykle. Jej uczniowie 
uwielbiali je. Podobnie dawni partnerzy, bez wyjątku 
luzacy. Ale Simon chciał, by miała czółenka z ośmio-
centymetrowymi obcasami, sandałki z paseczkami, 
czerwone szpilki. Dlatego kupił im bilety lotnicze do 
Paryża. 

- Pójdziemy na zakupy — mówi jej korepetytor. 
- Nie, ja... 
- Nie ma sensu siedzieć w klasie. Paryż jest naszą 

klasą. 
Rozgląda się dokoła, a ona przyciska dłoń do 

brzucha — czując gwałtowne skurcze. Nie chce dostać 
mdłości tak jak wczoraj w metrze. Kolejny powód, dla 
którego powinna wrócić do pokoju hotelowego pod 
dawno niewietrzone kołdry. 
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- Pojedziemy autobusem — postanawia korepety
tor. — Więcej zobaczymy i będziemy mieć sporo tema
tów do rozmowy. 

Jego entuzjazm ją dobija. 
- Nie przedstawiłem się, jestem Nicolas. Mów mi 

Nico. 
- Josie. 
- Josie — powtarza Nico, uśmiechając się, jakby 

właśnie odkrył coś cudownego. — Chodźmy kupić buty. 

* * * 

W autobusie Josie zatapia się we wspomnieniach. 
Sześć miesięcy temu stała na szkolnej scenie, pracu
jąc z jednym z uczniów nad jego rolą w sztuce, której 
premiera się zbliżała. Podniosła wzrok, gdy drzwi do 
sali otworzyły się i zamknęły, wpuszczając błysk świa
tła i ledwie widoczną sylwetkę wysokiego mężczyzny 
w czarnym garniturze. Srebrzyste włosy. A potem zno
wu zrobiło się ciemno. 

Spojrzała ponownie na ucznia. 
- Proszę bardzo. Spróbuj jeszcze raz — powiedziała 

łagodnie. 
Ale chłopiec patrzył w mrok widowni. Teraz już 

nie powie swojego tekstu inaczej niż szeptem. Wziąć 
nieśmiałego młodego człowieka, postawić go na scenie 
i co dalej? Odkryje swoją wewnętrzną siłę i przeobra
zi się na oczach rówieśników? Czego się spodziewała, 
obsadzając Brady'ego w głównej roli? Myślała, że go 
ocali. Ale Brady, choć może jest uroczy, słodki i bystry, 
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nie potrafi głośno wypowiedzieć swoich kwestii ani 
ucałować z głośnym cmoknięciem ust ślicznej Glynnis 
Gilmore. 

- Tata — powiedział chłopiec. 
Josie popatrzyła w ciemność. Ten mężczyzna gdzieś 

tam siedzi. A niech go szlag! 
- Zapomnij o swoim tacie. Mamy jeszcze piętnaście 

minut. 
- Nie mogę tego zrobić przy nim. — Brady spojrzał 

na nią przerażony. 
Josie podeszła do chłopca. Stał przy udającej ka

mień ścianie z papier michę tak, jakby ta go podtrzy
mywała — będzie musiała mu pokazać, co ma robić na 
scenie, żeby wyglądał, jakby się na niej urodził, a nie 
krył pomiędzy rekwizytami. 

- Może tu być w dniu premiery — powiedziała ci
cho. — Tak samo jak mnóstwo innych ludzi. Musisz 
zapomnieć o tamtej przestrzeni. To ta tutaj się liczy. 

Skinął głową. Długie proste włosy opadły mu na 
twarz — jak osobista kurtyna. Był chłopcem, jakiego by 
pokochała w liceum. Może właśnie dlatego go wybrała. 
Ma dwadzieścia siedem lat, a ciągle zachowuje się jak 
nastolatka. 

- Spróbuj jeszcze raz. Mów do mnie. 
Wytrzymał jej spojrzenie. Wziął głęboki oddech. 

I wyszeptał: 
- Nie mogę tego powiedzieć do pani. Nie mogę 

tego powiedzieć do nikogo. 
„Kochaj mnie. Kochaj mnie. Mów to raz za razem -

powie mu później. — Mów to tak, jakbyś nakazywał 
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jej to robić, jakbyś zmuszał ją do posłuszeństwa". Ale 
wtedy, w obecności jego ojca na widowni, wyszeptała: 

- Idź do domu. Popracujemy nad tym jutro. 

* * * 

- Mój syn uważa, że jest pani cudowna. — Mężczyzna 
patrzył na nią zielonymi oczyma, a ona spoglądała na 
jego usta, a potem na trójkątne wycięcie szarego swetra 
pod czarnym garniturem. Srebrzyste kędzierzawe wło
sy opadające na kark. Nie miała gdzie patrzeć... 

- Uważam, że jest całkiem niezły. 
- Uczy pani francuskiego i prowadzi kółko teatralne? 
- Uczę francuskiego i kręcę się po teatrze. 
Uśmiechnął się. Był przystojny. Brady również 

może któregoś dnia tak wyglądać. Ale ten wielki męż
czyzna nigdy nie mógł być nieśmiały ani słodki. Czy to 
dlatego Brady nie potrafił poradzić sobie z występem 
na scenie? 

- Simon. — Wyciągnął do niej rękę. 
- Josie. — Poczuła, jakby za pomocą dłoni przekazy

wali sobie tajemnicę. 
- Czy on sobie poradzi? — spytał Simon, wskazu

jąc gestem na scenę. Brady poszedł po książki i kurtkę. 
Stali niedaleko wyjścia. Josie zapomniała włączyć re
flektory. Ciemna sala, zapach drewna niedawno zbu
dowanej sceny, rzędy pustych siedzeń — czuła się tak, 
jakby robili coś niedozwolonego. 

- Tak — skłamała. 
- Zatem jest pani naprawdę dobra. 
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- Tato! — zawołał Brady, wbiegając po schodach. 
- Miło mi było pana poznać. 
- Proszę zaczekać. 
Nie mogła czekać. Ledwo oddychała. 

- Życzę wam miłego wieczoru. — I szybko opuściła 
salę. 

„Kochaj mnie". Była w szoku. Jak powiedziała póź
niej swojej przyjaciółce Whitney — opierała się o ścianę 
w korytarzu, przyciskając scenariusz do piersi. Ojciec 
jakiegoś dzieciaka. Jeden szelmowski uśmiech, a ona 
straciła głowę. 

- Nawet o tym nie myśl — powiedziała Whitney. 
- O niczym innym nie mogę myśleć — wyznała tam

tego wieczoru, rozmawiając z nią przez telefon. — Rzu
cę szkołę i przyłączę się do Korpusu Pokoju. 

- Nic nie zrobiłaś — przypomniała jej przyjaciółka. 
- On dziś zadzwoni — Josie była tego pewna. 

* * * 

- Nie mam dobrego powodu, żeby dzwonić — po
wiedział. 

- Nie mam dobrego powodu, żeby rozmawiać — od
powiedziała. 

Przez chwilę milczeli. Josie była już w łóżku od go
dziny i ciągle wracała myślą do niego, do jego słów, 
oczu, ust, szyi widocznej w wycięciu swetra, aż poczuła 
się wyczerpana, jakby ją pobito. Gdy rozległ się dzwo
nek telefonu, błyskawicznie podniosła słuchawkę. 

- I nie robię tego. — Z jego głosu przebijała zaska
kująca niepewność. — Nie dzwonię do kobiet, szczegół-
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nie tych, które uczą mojego syna, do domu późnym 
wieczorem. 

- Jest pan żonaty. 
- Jestem żonaty. 
- Przyłączam się do Korpusu Pokoju. Postanowiłam 

dziś wieczorem. 
- Mogę cię zobaczyć, zanim wyruszysz? 
Mogła powiedzieć: nie. Mogła powiedzieć: Stracę 

pracę. Stracę siebie. Ale powiedziała: Tak. Tak. 

- Jak zostałaś nauczycielką francuskiego? — pyta 
korepetytor. 

Nico. Zapomina jego imię, gdy tylko przestaje 
o nim myśleć. On nieustannie mówi, autobus z łos
kotem toczy się po ruchliwych ulicach, pasażerowie 
wsiadają i wysiadają, przepychają się koło nich, zapach 
kiełbasek wypełnia stęchłe powietrze, a co jakiś czas 
przestaje mówić i czeka, aż ona coś powie. Wszyst
ko było kiedyś takie proste, przypomina sobie Josie, 
i świetnie mi wychodziło. 

- Moi rodzicie nie mieli wiele pieniędzy — Josie 
odpowiada po francusku i jest zdziwiona, że to wca
le nie jest trudne, jakby łatwiej było jej teraz znaleźć 
obce słowa od angielskich. — Nigdy nie podróżowali
śmy. Czytałam powieść o młodej dziewczynie w Pary
żu i chciałam nią być. Więc zaczęłam się uczyć fran
cuskiego, jakbym mówiąc nowym językiem, mogła 
prowadzić inne życie. 

- Udało się? 
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Patrzy na niego. 
- Nie. Ale może spróbuję jeszcze raz. 
- Czy to twoja pierwsza wizyta w Paryżu? 
- Tak — kłamie. Spędziła tu przedostatni rok stu

diów. Nie ma zresztą o czym opowiadać, bo mogłaby 
tylko mówić o chłopakach, o seksie, haszyszu i kacach. 

- Przyjechałaś sama? 
- Nie — znowu kłamie. — Moja przyjaciółka Whit-

ney odwiedza dziś galerie sztuki. — Nigdy wcześniej nie 
oszukiwała, a teraz z jej ust wychodzi jedno kłamstwo 
za drugim. Whitney nienawidzi Paryża i galerii sztuki, 
a teraz jeszcze nienawidzi Josie. „Jeśli się z nim prze
śpisz — powiedziała następnego ranka, gdy Josie zwie
rzyła się jej, że umówiła się z Simonem na drinka — to 
nie licz na mnie. Jest żonaty, jest stary i jest ojcem two
jego ucznia. Wsiądziesz do tego pociągu miłości sama, 
dziewczyno. I nawet kiedy on się roztrzaska, ja ci nie 
pomogę". 

Gdy nastąpi katastrofa... 
- Pokochasz Paryż — mówi korepetytor z niesłabną

cym optymizmem. — Już ja o to zadbam. 
Josie patrzy na niego zaskoczona. 
- Wynajęłam korepetytora francuskiego. Nie 

ambasadora. 
On nie przestaje się uśmiechać. — Nic sobie za to 

nie doliczam. 
Ona odwraca wzrok. Wolałaby, żeby nie wyglądał 

tak atrakcyjnie i zarazem był nastawiony mniej en
tuzjastycznie. Wolałaby go nienawidzić, ale wysiada 
za nim z autobusu, tak jakby miała na to ochotę. Są 
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w tętniącej życiem 6. dzielnicy, przy skrzyżowaniu du 
Croix-Rouge. Zatrzymuje się na chodniku, ogarnięta 
paniką. Co ona tu robi? Jaki ma być jej kolejny krok? 

- Nie przejmuj się — pociesza ją. — Te sklepy są zbyt 
drogie. Tylko udajemy. 

Udajemy? Chyba go źle zrozumiała? Jak dotąd od 
czasu śmierci Simona nie robiła nic innego, tylko uda
wała. Prawdziwy był jedynie głęboki niekończący się 
sen, w jaki zapadała co noc, jakby spadając z urwiska. 

- Nie rozumiem — odpowiada Josie. 
Nico bierze ją pod rękę i prowadzi bezwolną na 

drugą stronę ulicy, w tłumie innych. Jest zadziwiona, 
że to takie proste — on prowadzi, ona idzie. Wczo
raj, nie mając nikogo u boku, stała sparaliżowana 
przed bramą cmentarza Pere-Lachaise ponad godzinę. 
Chciała zobaczyć — co? Grób Morrisona? Grobowiec 
Oscara Wilde'a? W końcu zwymiotowała za drzewem, 
wróciła metrem do hotelu i zagrzebała się znowu pod 
kołdrę. 

Nie powinna była przyjeżdżać do Paryża. Należało 
wyrzucić bilety. Miejsce w samolocie obok niej było 
puste. Miejsce Simona — w klasie biznes — stale przy
pominało jej o tym, co powinno być. Szampan, wino, 
długie rozmowy o Montmartrze i Giverny, szeptane 
obietnice, może nawet dłoń wędrująca pod kocem. Za
miast tego połknęła dwie tabletki nasenne i obudziła 
się w Paryżu, półprzytomna i zdezorientowana. 

- Co powiesz na te? — pyta korepetytor. Nico. Jeśli 
zdoła zapamiętać jego imię, wydostanie się z magmy 
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swoich myśli i wróci do Paryża. Buty. Nico trzyma na 
wysokości jej twarzy buty z turkusowej lakierowanej 
skóry. Mają dziesięciocentymetrowe obcasy przypomi
nające sztylety. 

- Doskonałe. 
- Te przymierzymy — mówi Nico do jakiejś kobiety. 
Są w sklepie z butami, ale Josie nie pamięta, że do 

niego wchodziła. Sprzedawczyni wie, że to podstęp -
patrzy na Josie z pogardą, jakby jej czerwone trampki 
kalały białą marmurową podłogę. Josie informuje, że 
nosi rozmiar trzydzieści osiem, a sprzedawczyni mam
rocze pod nosem: — Americaine. 

Nico siada koło niej na otomanie obitej skórą zebry. 
- Masz doskonały akcent — szepcze. — To buty cię 

zdradzają. 
- Ile kosztują te niebieskie? — pyta go. 
- Twoją całą pensję. Nawet o tym nie myśl. Udajemy. 
- Ona wie. 
- I co z tego. Oprócz nas nie ma nikogo innego 

w tym idiotycznym sklepie. 
Częścią wystroju wnętrza są plastikowe świnki zwi

sające z sufitu. Wszystko jest z lakierowanej skóry, na
wet minispódniczka sprzedawczyni i jej buty tancerki 
erotycznej. 

Kobieta stawia pudełko koło Josie. 
- Mamy tylko trzydzieści dziewięć. — Odchodzi. 
- Nawet moje stopy są zbyt małe na to miejsce -

Josie szepcze do Nico. 
- Twoje stopy są idealne. 
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- Mam chłopaka. — Nie może powstrzymać się od 
tego kłamstwa. 

- Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. 
Jest dziwnie zadowolona. Przez sześć miesięcy ani 

razu nie mogła powiedzieć: „Mam chłopaka". Nie 
mogła powiedzieć: „Idę na kolację z moich chłopakiem 
w środę wieczorem. Mój chłopak przyjeżdża do mnie 
do San Francisco na weekend. Jadę z moim chłopa
kiem do Paryża". Przez pół roku jej szczęście było ta
jemnicą. Teraz żałoba jest tajemnicą. Nie ma prawa do 
chłopaka. I nie ma prawa do żałoby po nim. 

Nico wyjmuje buty z pudełka i podaje jej jeden. 
Nadzwyczajna rzecz, taka szpilka. Trzyma ją w obu 
dłoniach, zachwycając się. 

- Włóż — namawia Nico. 
Zdejmuje trampki. But pasuje, mało tego, przy

lega idealnie do stopy i jest tak gładki, jakby to była 
jej nowa skóra. A ona potrzebuje nowej skóry. Może 
są nią właśnie te turkusowe buty seksownego kociaka. 
Zakłada drugi i wstaje. 

Chwieje się. Chichocze, a dźwięk własnego śmie
chu zaskakuje ją. Patrzy na mężczyznę i czuje, że się 
rumieni. 

- Tylko spójrz na siebie — mówi Nico. 
Josie zerka w lustro. Jest ubrana w dżinsy i czarną 

koszulkę bez rękawów, a buty przeobraziły ją w kogoś 
zupełnie innego. Jest wysoka, wyższa niż kiedykolwiek 
była. Schudła w ciągu minionych kilku tygodni, wi
dzi wystające kości policzkowe i obojczyki. Nie jest 
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nauczycielką, ale kobietą, która sama przyjechała do 
Paryża. Jej partner nie mógł jej towarzyszyć, ale ona 
wróci z butami, które go zachwycą. Josie uśmiecha się, 
a postać w lustrze odwzajemnia diaboliczny uśmiech. 

- Wezmę je — stwierdza. 
Nico śmieje się. 

- Żałuję, że nie mogę ci ich kupić. 
- Poważnie. Chcę je. 
- Kosztują czterysta euro. 
Josie wydaje się, że zwymiotuje. I w tej samej sekun

dzie, zamiast zastanawiać się nad kupnem butów za tak 
astronomiczną cenę, liczy tygodnie mijające od czasu, 
kiedy kochała się z Simonem, tygodnie od ostatniego 
okresu. Ciąża. Jest tego pewna, gdy patrzy do lustra. 
To ten sam naprężony brzuch, ta sama wąska talia. Ale 
w środku jest dziecko Simona. 

- Chodźmy — mówi do korepetytora. Nie pamię
ta jego imienia. Chwiejąc się na obcasach, wraca do 
otomany i siada ciężko koło niego. Nie jest w stanie 
zdjąć butów. Sprzedawczyni, oparta o ścianę przy swo
im stoliku, uśmiecha się z wyższością, a różowa świnia 
z zadartym ryjem wiruje pod sufitem. 

Josie garbi się, opuszcza głowę między nogi. 
- Dobrze się czujesz? — pyta korepetytor. Kładzie 

dłoń na jej plecach. Jego ręka parzy, ciepło przeni
ka przez cienką koszulkę, ogarnia jej ciało i ogrzewa 
brzuch. 

- Nie — odpowiada Josie, oddychając głęboko. 
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* * * 

- Hej, Josie, podejdź tu! — zawołał Brady z drugiego 
końca sali. 

Podniosła wzrok. Chłopiec zazwyczaj zwracał się do 
niej pani Felton. Nalegała, żeby jej uczniowie nazywali 
ją Josie i obserwowała, jak męczą się z tym imieniem, 
dziecięcym imieniem nauczycielki, młodej nauczyciel
ki, która ubierała się tak samo jak oni, nauczycielki, 
która nienawidziła domagać się szacunku innego niż 
ten, na który sama sobie zapracuje. 

Stał koło bufetu, trzymał plastikową szklankę, jak
by miał w niej dżin z tonikiem i obejmował atrakcyjną 
starszą kobietę. To był zupełnie nowy Brady, gwiazda 
przedstawienia. 

Josie ruszyła w jego kierunku, myśląc: tak, to jed
nak wykapany syn swojego ojca, w podobny sposób 
przechyla głowę i ma ten śmiały uśmiech przyciągają
cy spojrzenia. Josie zatrzymała się i ktoś wpadł na nią 
z tyłu. Atrakcyjna kobieta stojąca obok Brady ego była 
jego matką. Josie szła poznać żonę swojego kochanka. 

- Mamo, to jest Josie. Pani Felton. Reżyserka! 
Josie uścisnęła wyciągniętą do niej rękę i na dłoni 

kobiety zauważyła brylant. Podniosła wzrok i zareje
strowała ciepłe spojrzenie, szeroki uśmiech oraz ma
lutką bliznę w kształcie półksiężyca na wydatnej kości 
policzkowej. 

- Chciałam pani podziękować — powiedziała kobie
ta. Miała głęboki i słodki głos. Piękny głos. 
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Josie, której nigdy nie brakowało słów, tym ra
zem oniemiała. Matka Brady'ego położyła dłoń na jej 
ramieniu. 

- Tyle pani dla niego zrobiła — wyszeptała konspira
cyjnie. 

- Mamo — poskarżył się Brady 
-Jes t dobry — wybąkała głupio Josie, jakby na nic 

innego nie umiała się zdobyć. 
- Jes t fantastyczny, ale do dziś nikt o tym nie wie

dział. Tylko jego ojciec i ja. Nawet Brady nie był tego 
świadom. 

Josie wpatrywała się w nią. 
- Ale pani musiała wiedzieć — upierała się kobieta. 
- Mamo — Brady potrząsnął głową. — Rodzice i na

uczyciele nigdy nie powinni się spotykać. 
- Poznała pani mojego męża? 
- N i e . 
- Tak — sprostował Brady. — Któregoś dnia na próbie. 
- Zapomniałam. Przyszedł dzisiaj? 
Wiedziała, że jest w San Francisco. Wieczorem mia

ła do niego pojechać i zatrzymać się w jego garsonierze. 
- Ma spotkanie w mieście — odpowiedział Brady. -

Będzie jutro. 
- Zrobiła pani coś wspaniałego. — Kobieta nadal 

trzymała Josie za ramię. — W tym momencie, gdy syn 
mówi: „Czy mnie kochasz", nie: „Czy będziesz mnie 
kochała", jak to było... 

- Kochaj mnie — odezwał się Brady, jego głos byl 
cichy, a oczy przesłonięte opadającymi włosami. 
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- Właśnie — ciągnęła jego matka. — Kiedy powie
dział tak do tej dziewczyny — która była świetna, a jaka 
z niej piękność — cóż, niemal się popłakałam, nie wiem 
czemu. Po prostu... jakoś to na mnie podziałało. 

- To dobry moment w sztuce — powiedziała Josie. 
Kobieta była urocza. Ciepła, bezpośrednia i tryska

jąca energią. Josie wolałaby sekutnicę. Tymczasem mat
ka Brady ego uśmiechnęła się i orzekła: — Ma pani dar. 

* * * 

Weszli po schodach na drugie piętro. Josie patrzyła 
na drzwi mijanych mieszkań w szeregowcu w dzielnicy 
Russian Hill i bezgłośnie błagała: nie wychodźcie. Nie 
miała pojęcia, co Simon powiedziałby swoim sąsiadom. 
To nauczycielka mojego syna! To moja kochanka! To 
jest Josie, poznałem ją zaledwie kilka tygodni temu 
i właśnie prowadzę do siebie na szybki numerek! 

Otworzył drzwi do mieszkania i Josie szybko wśliz
nęła się do ciemnego pomieszczenia. On sięgnął do 
włącznika światła i zamykając za sobą drzwi, objął ją. 

- Ty drżysz — powiedział. 
- Boję się. Czuję się, jakbym była złodziejem wła

mującym się do czyjegoś domu. 
Obrócił ją twarzą do siebie. 

- Popatrz na mnie. — Podniósł jej podbródek. 
Spojrzała mu w oczy, uśmiechnęła się i nagle wszyst

ko zrobiło się proste. Wyglądał na tak przekonanego, 
jak gdyby nie istniały absolutnie żadne wątpliwości, że 
powinni tu stać, objęci i wpatrzeni w siebie. Może jej 
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obawy są dziecinne, niedojrzałe. Starsza kobieta potra
fiłaby to zrobić bez trzęsących się kolan. 

- Poznałam twoją żonę — powiedziała. 
- Cśśśśs. — Nachylił się, żeby ją pocałować. Czuła, 

jak serce łomoce jej tuż przy jego piersi. A potem za
traciła się w pocałunku i na moment o wszystkim za
pomniała. Po chwili cofnął usta, złapała oddech. 

- Co jest nie tak? — spytał. 
- To miejsce należy do niej. 
- Nie. Naprawdę jest moje. To znaczy nasze, ale ona 

prawie tu się nie pojawia. Zatrzymuję się tutaj, gdy 
mam ranne lub wieczorne spotkania. Bardzo rzadko, 
gdy przyjeżdżamy do teatru lub na kolację, nocujemy 
tu razem. 

Josie odsunęła się od niego i rozejrzała wokół sie
bie — wszystko w skórze i ciemnym drewnie, a niemal 
całą ścianę zajmował obraz przedstawiający chłodny 
niebieski ocean. Na środku na druciku wisiał model 
samolotu. Josie wyciągnęła rękę i dotknęła go — za
wirował w powietrzu. 

- Mam licencję pilota — wyjaśnił Simon. — To mo
del mojego małego samolotu. 

Josie spojrzała na niego. 
- Twoja żona jest doskonała — powiedziała. — Cho

dzi mi o to, że jest inna niż się spodziewałam. 
- Kogo się spodziewałaś? 
- Kogoś, kogo mogłabym nienawidzić. 
- Nie zakochałem się w tobie z powodu nienawiści 

do żony. 
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- Dlaczego się we mnie zakochałeś? — Josie odwró
ciła wzrok od długiej grzywiastej fali na obrazie i spoj
rzała mu w oczy. 

- Nie mogłem nic na to poradzić — odpowiedział 
prostolinijnie. — Zobaczyłem cię tamtego dnia na sce
nie, nie wiem... zaczarowałaś mnie. Czy to możliwe? 

- Przyprowadzałeś tu inne kobiety? 
- Nie. Mówiłem ci. Nigdy mi się to wcześniej nie 

zdarzyło. 
- Jestem idiotką. Wierzę ci. 
Wziął ją w ramiona. 
- Daję słowo. 
Całowali się, ona wtulała się w niego, obejmując 

go w pasie i przyciągając bliżej do siebie. Między nimi 
było zdecydowanie za dużo warstw ubrań. Zaczęła 
zdejmować z niego płaszcz. 

- Poczekaj. Tu jest łóżko. Muszę je otworzyć. 
Odwróciła się zaskoczona. Byli w garsonierze i zde

cydowanie nie było tu mebla do spania. 
Simon odsunął regały na bok, odsłaniając łóżko 

chowane w ścianie. 
- Niesamowite — powiedziała. 
Pociągnął za sznur i łóżko delikatnie opadło. Było 

starannie zasłane — bladoniebieska pościel i szary koc. 
- Nie mogę — powiedziała. Czuła ściskanie w gardle. 
Simon spojrzał na nią. 

- To jest jej łóżko. Tutaj sypiasz ze swoją żoną. 
- Josie. 
Pokręciła przecząco głową. 
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- Czuję się jak Złotowłosa w cudzym domu. Nie 
mogę. 

- Pościel jest świeża. Zmieniłem ją dziś rano. 
- N i e . 
Podszedł do niej i ponownie wziął w ramiona. 

- Ona nigdy się nie dowie — powiedział. 
- Jedźmy stąd. Dokądkolwiek... 

* * * 

Później, w pokoju hotelowym na czternastym pię
trze hotelu Clift, leżeli wtuleni w siebie i objęci po sek
sie, czekoladkach Ghirardelli, szkockiej i kolejnej sesji 
miłosnej. 

- Jak poszło Bradyemu? — spytał Simon. 
Josie spojrzała na niego. 
- Zastanawiałam się, czemu wcześniej o to nie 

spytałeś. 
- Powinienem był przyjść. 
- Przyjdziesz jutro. 
- Nie chciałem być tam z żoną. Nie chciałem stać 

obok niej i podawać ci ręki. Ona mnie zbyt dobrze 
zna. 

Josie wdrapała się na niego. Spojrzała w twarz 
Simona. 

- Nie możemy tego robić, prawda? 
- Musimy to robić. 
Przyciągnął jej twarz do swojej i pocałował. 

- Dlaczego? 
- Ponieważ muszę temu zaufać. Wiem, czym jest 

miłość. Kocham moją żonę, kocham mojego syna -
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nie będę cię okłamywał. Ale nigdy nie czułem takiej, 
nie wiem... potrzeby, takiego pożądania... — przy
ciągnął ją bliżej do siebie i dokończył, szepcąc jej do 
ucha— ...wcześniej. 

Josie przyglądała mu się przez chwilę. 
- Nie wiem, jak to nazwać. Miałam chłopaków, ale 

to co innego. Co to jest? 
- Miłość. 

Josie słyszy rozmowę sprzedawczyni i korepetytora. 
Słyszy słowa petite amie: ukochana, dziewczyna. Czy 
pańskiej dziewczynie często to się zdarza? 

Korepetytor jej nie poprawia. — Nie - odpowiada. -
Źle się dziś czuje. 

Josie płucze ręce w malutkiej umywalce na zaple
czu sklepu i zastanawia się, czy nie wsunąć jakichś bu
tów do torby. Nigdy niczego nie ukradła — ale kto wie, 
do czego może być teraz zdolna? Sprzedawczyni nie 
chciała wpuścić jej do łazienki swojego świnkowego 
sklepu, ale Josie pomaszerowała za kotarę i znalazła to
aletę, gdzie zwymiotowała grzecznie do sedesu zamiast 
na marmurową podłogę. Z pudełka stojącego na pół
ce wyjmuje parę czerwonych butów — butów Dorotki 
z krainy Oz — i stuka obcasami. 

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, powtarzała 
w myślach zaklęcie Dorotki.. 

Dlaczego miałaby wrócić do domu w niedzielę? 
Dlaczego nie zatrzymać się w Paryżu, dlaczego nie zo
stać dziewczyną Nico i złodziejką drogiego obuwia? 
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