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ni§o mi si£ tej nocy, ŗe znowu by§am w Manderley. Wydawa§o
mi si£, ŗe stoj£ przed bram z kutego ŗelaza prowadzc do alei
wjazdowej, nie mog£ jednak wejĺó, gdyŗ brama jest zamkni£ta.
Wisi na niej §aħcuch z k§ódk. We ĺnie zawo§a§am dozorc£, ale
nikt si£ nie odezwa§, a gdy zajrza§am przez zardzewia§e sztachety,
zobaczy§am, ŗe domek dozorcy jest niezamieszkany.
Z komina nie unosi§ si£ dym, ma§e okienka zia§y pustk. Nagle,
jak to bywa we ĺnie, zosta§am obdarzona nadprzyrodzon moc
i przenikn£§am jak duch przez bram£ zagradzajc mi drog£. Aleja
wjazdowa wi§a si£ jak dawniej, wieloma skr£tami, ale idc po niej,
uĺwiadomi§am sobie, ŗe jednak coĺ si£ zmieni§o. Teraz aleja by§a
wska, zapuszczona, niepodobna do tej, jak znaliĺmy przed laty.
Najpierw dziwi§o mnie to i zastanawia§o, dopiero gdy schyli§am
g§ow£, by nie uderzyó si£ o nisko zwisajc ga§ŕ, zrozumia§am, co
si£ tu sta§o. Natura obj£§a wszystko ponownie w swoje posiadanie,
powoli zagarniajc alej£ swymi podst£pnymi mackami. Lasy, które
zawsze nam zagraŗa§y, wreszcie odnios§y zwyci£stwo. Tworzy§y
ciemn, nieprzeniknion g£stwin£ po obu stronach alei. Buki
o bia§ych, nagich pniach chyli§y si£ ku sobie, a ga§£zie splecione
w dziwnym uĺcisku tworzy§y nad moj g§ow §uk niby sklepienie
nawy koĺcielnej. By§y tam takŗe inne, nieznane mi drzewa,
skar§owacia§e d£by i powykrzywiane wizy o konarach sczepionych silnie z ga§£ziami buków. Wyros§y one na tej ziemi, a wĺród
nich olbrzymie krzewy i róŗne roĺliny, których dawniej nie by§o.

Aleja wi§a si£ teraz jak wstŗka. Znikn§ ŗwir, powierzchni£
poros§a trawa i mech. Po dawnej alei pozosta§o tylko wspomnienie. Ga§£zie drzew zwisa§y nisko, utrudniajc przejĺcie.
Pokr£cone korzenie przypomina§y gigantyczne szpony. Tu i ówdzie wĺród tej dŗungli rozpoznawa§am krzewy, które za naszych
czasów stanowi§y ozdob£ parku – hortensje, pi£kne okazy sztuki
ogrodniczej, s§ynce ze swych wspania§ych niebieskich kwiatów.
Nieprzycinane r£k ludzk zdzicza§y i wybuja§y do potwornej
wysokoĺci, bezkwietne, czarne i brzydkie jak rosnce obok nich
nieznane intruzy.
Coraz dalej i dalej, to na wschód, to na zachód, wi§a si£
n£dzna ĺcieŗynka, która ongiĺ by§a nasz alej wjazdow. Niekiedy myĺla§am, ŗe ca§kowicie zanik§a, lecz pojawia§a si£ znowu
spod zwalonego pnia lub przebija§a przez b§otnisty rów powsta§y
po zimowych deszczach. Nie przypuszcza§am, ŗe aleja jest aŗ
tak d§uga. Widocznie mile pomnoŗy§y si£ podobnie jak drzewa,
a ĺcieŗka wiod§a nie do domu, lecz do jakiegoĺ labiryntu, do
dzikiej g£stwiny. Nagle przede mn ukaza§ si£ dom, do ostatniej
chwili ukryty przez niezwykle wybuja§y, ogromny krzew, rozrastajcy si£ na wszystkie strony. Sta§am z bijcym sercem
i czu§am, jak do oczu nap§ywaj mi §zy.
To by§o Manderley, nasze Manderley, tajemnicze i ciche jak
zawsze. Szare mury lĺni§y w ksi£ŗycowym blasku mojego snu,
w gotyckich oknach odbija§ si£ zielony trawnik i taras. Czas
nie móg§ zniszczyó doskona§ej proporcji budowli ani samego
po§oŗenia domu, które moŗna przyrównaó do klejnotu umieszczonego we wg§£bieniu d§oni.
Taras schodzi§ na trawniki cignce si£ aŗ do morza. Gdy si£
odwróci§am, ujrza§am srebrn tafl£ wody zastyg§ w ĺwietle
ksi£ŗyca, podobn do g§adkiej powierzchni jeziora. Najlŗejsza
fala nie marszczy§a tej tafli widzianej we ĺnie, ani jedna chmurka, gnana wiatrem z zachodu, nie zaciemnia§a jasnoĺci bladego
nieba. Odwróci§am si£ znowu w stron£ domu i choó sta§ nietkni£ty, jakby opuszczony dopiero wczoraj, spostrzeg§am, ŗe
ogród, podobnie jak lasy, uleg§ prawu dŗungli. Rododendrony

wysokoĺci pi£ódziesi£ciu stóp, oplecione paprociami, zwar§y si£
w uĺcisku z nieznanymi n£dznymi krzewami, które natr£tnie
czepia§y si£ ich korzeni, jak gdyby wiadome swego gorszego
pochodzenia. Bez z§czy§ si£ z miedzianym bukiem, a z§oĺliwy
bluszcz, odwieczny wróg pi£kna, oplta§ t£ par£, wiŗc j
jeszcze silniej i pozbawiajc wolnoĺci. Bluszcz panowa§ niepodzielnie w opuszczonym ogrodzie. Jego d§ugie p£dy pe§znce
po trawnikach wkrótce wedr si£ na dom. Zobaczy§am równieŗ
jakĺ zdzicza§ roĺlin£ leĺn, której nasiona niegdyĺ rozsia§y si£
pod drzewami. Teraz maszerujc razem z bluszczem, zdzicza§e
leĺne roĺliny, podobne do ogromnego rabarbaru, wpe§za§y w ca§ej swej brzydocie na soczyst traw£, w której zwykle kwit§y
ŗonkile.
Wsz£dzie ros§y pokrzywy, przednia straŗ armii dŗungli. Smuk§e chwasty wdar§y si£ na taras, pokry§y ĺcieŗki, podesz§y nawet
pod okna domu. Nie by§y czujnymi straŗnikami, gdyŗ w wielu
miejscach szeregi ich przerwa§a roĺlina podobna do rabarbaru.
Pokrzywy leŗa§y ze zgniecionymi wierzcho§kami i suchymi §odygami, tworzc przejĺcia dla królików. Z alei wesz§am na taras,
gdyŗ pokrzywy nie stanowi§y dla mnie we ĺnie przeszkody.
Sz§am jak zaczarowana, nic nie mog§o mnie powstrzymaó.
Blask ksi£ŗyca przedziwnie oddzia§ywa na wyobraŕni£, nawet
na wyobraŕni£ ĺpicego. Gdy tak sta§am w milczeniu, bez ruchu,
mog§abym przysic, ŗe dom nie jest pust skorup, lecz ŗyje
dawnym ŗyciem.
Ĺwiat§o pada§o z okien, firanki porusza§ lekko podmuch
nocnego wiaterku, a tam w bibliotece z pewnoĺci drzwi s na
wpó§ uchylone, tak jak je zostawiliĺmy, wychodzc. I moja
chustka zapewne leŗy na stole przy wazonie z jesiennymi róŗami.
W pokoju powinny znajdowaó si£ ĺlady naszej obecnoĺci.
Ma§y stos ksiŗek z czytelni przygotowanych do zwrotu, porzucony egzemplarz „Timesa”. Popielniczki z niedopa§kami,
poduszki leŗce na fotelach, na których wyraŕnie widniej
wg§£bienia odciĺni£te przez nasze g§owy, k§ody ŗarzce si£ aŗ
do rana w kominku. I Jasper, kochany Jasper, z oczami pe§nymi

wyrazu, z obwis§ymi wargami, wycigni£ty na dywanie, stukajc
ogonem o pod§og£ na odg§os kroków swego pana.
Ob§ok, dotychczas niewidoczny, przes§oni§ ksi£ŗyc niby r£ka
zakrywajca twarz. Z§udzenie prys§o i ĺwiat§a w oknach pogas§y.
Patrzy§am na opuszczony dom. Teraz nie by§o juŗ w nim ŗycia,
nie nawiedza§y go duchy i szept przesz§oĺci nie rozbrzmiewa§
wĺród pustych ĺcian.
Dom ten by§ grobowcem. Nasz strach i cierpienia pogrzebane
zosta§y w jego ruinach. I juŗ nie zmartwychwstan. Gdy wspomn£ Manderley, nie b£dzie we mnie goryczy. B£d£ myĺleó o takim Manderley, jakim by§oby, gdybym tam mog§a ŗyó bez
strachu. B£d£ wspominaó ogród róŗany w lecie, ptaki ĺpiewajce
o ĺwicie, podwieczorki pod kasztanem i szum morza dobiegajcy
z oddali. B£d£ myĺleó o kwitncych bzach i Dolinie Szcz£ĺcia.
S to wartoĺci trwa§e, które nie mog zaniknó. S to wspomnienia, które nie sprawiaj bólu. Postanowienia te powzi£§am
we ĺnie, podczas gdy ob§ok przes§ania§ tarcz£ ksi£ŗyca, bo
podobnie jak wi£kszoĺó ĺpicych ludzi wiedzia§am, ŗe to jest sen.
W rzeczywistoĺci znajdowa§am si£ w obcym kraju, oddalona
o wiele setek mil od Manderley, i mia§am si£ obudzió za kilka
sekund w ma§ym, skromnym pokoju hotelowym, dodajcym
otuchy swoj banalnoĺci. Po obudzeniu westchn£, przecign£
si£, odwróc£, a gdy otworz£ oczy, ogarnie mnie zdumienie na
widok jaskrawego s§oħca i czystego nieba, tak odmiennych od
§agodnego ĺwiat§a ksi£ŗyca w moim ĺnie. Oczekiwa§ nas dzieħ,
niewtpliwie d§ugi i monotonny, lecz nasycony spokojem, którego nie zaznaliĺmy dotychczas. Nie b£dziemy mówió o Manderley, nie opowiem mojego snu, gdyŗ Manderley nie naleŗy
juŗ do nas. Manderley juŗ nie istnieje.
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igdy nie wrócimy do Manderley, to jedno jest pewne. Przesz§oĺó jest jeszcze zbyt bliska. To, o czym staraliĺmy si£ zapomnieó i pozostawió za nami, odŗy§oby na nowo. Uczucie strachu
i tajemnego niepokoju, przeradzajce si£ z biegiem czasu w ob§£dne przeraŗenie – obecnie, dzi£ki Bogu, st§umione – mog§oby
w jakiĺ nieprzewidziany sposób staó si£ sta§ym towarzyszem,
tak jak to by§o dawniej.
On jest niezwykle cierpliwy i nigdy si£ nie skarŗy, nawet
wówczas, gdy ogarniaj go wspomnienia, a zdarza si£ to cz£ĺciej,
niŗ si£ do tego przyznaje.
Domyĺlam si£, ŗe wraca do przesz§oĺci, kiedy nagle staje si£
daleki i zadumany, a z kochanej twarzy znika wszelki wyraz,
jak gdyby przesun£§a si£ po niej niewidzialna r£ka; kiedy twarz
jego staje si£ mask, rzeŕb – klasyczn i zimn, pi£kn, lecz
bez ŗycia. Pali wówczas papierosa za papierosem, nie gaszc
ich, a ŗarzce si£ niedopa§ki leŗ doko§a na ziemi jak p§atki
kwiatów. Mówi szybko, ŗarliwie o byle czym, czepiajc si£
jakichkolwiek tematów, jakby to by§ ĺrodek uĺmierzajcy ból.
Podobno istnieje taka teoria, ŗe przeŗyte cierpienia udoskonalaj
zarówno m£ŗczyzn, jak i kobiety i ŗe aby osignó coĺ na tym
lub innym ĺwiecie, musimy przejĺó prób£ ognia. Przeszliĺmy t£
prób£ w ca§ej pe§ni. Oboje poznaliĺmy, co to jest strach, samotnoĺó i wielkie nieszcz£ĺcie. Przypuszczam, ŗe na kaŗdego cz§owieka pr£dzej czy póŕniej przychodzi chwila próby. Kaŗdy z nas

ma swojego demona, który go tyranizuje i zadr£cza, aŗ wreszcie
trzeba mu wypowiedzieó walk£. Myĺmy juŗ pokonali naszego
demona, a przynajmniej tak nam si£ wydaje.
Z§y duch nie gn£bi nas wi£cej. Przeszliĺmy przez nasz prób£,
oczywiĺcie nie bez szwanku. On s§usznie przeczuwa§ nieszcz£ĺcie
od samego pocztku. Wzorem deklamujcej z patosem aktorki
w podrz£dnej sztuce mog£ powiedzieó, ŗe drogo zap§aciliĺmy
za wolnoĺó. Doĺó juŗ mia§am melodramatu w ŗyciu i ch£tnie
odda§abym moje pi£ó zmys§ów, gdyby to mog§o zapewnió nam
nadal obecny spokój i bezpieczeħstwo. Szcz£ĺcie nie jest wartoĺci, któr moŗna ocenió, jest to sposób myĺlenia, stan umys§u. Oczywiĺcie nachodz nas chwile depresji, lecz s równieŗ
inne chwile, kiedy czas nieodmierzany zegarem biegnie w wiecznoĺó, a ja, widzc Jego uĺmiech, wiem, ŗe jesteĺmy razem, ŗe
kroczymy zgodnie naprzód, ŗe nie dzieli nas ŗadna róŗnica myĺli
czy zdaħ. Nie mamy przed sob teraz ŗadnych tajemnic. Dzielimy si£ wszystkim. Wprawdzie nasz ma§y hotelik jest nudny,
jedzenie marne i jeden dzieħ podobny do drugiego, ale nie
chcemy, ŗeby by§o inaczej. Spotkalibyĺmy za duŗo Jego znajomych w kaŗdym wielkim hotelu. Oboje lubimy prostot£, a jeĺli
czasami jesteĺmy znudzeni – cóŗ, nuda to przyjemna odtrutka
na strach. Ŗycie nasze p§ynie utartym trybem, a ja… ja odkry§am
w sobie talent do czytania na g§os. On okazywa§ zniecierpliwienie jedynie wtedy, gdy spóŕnia§ si£ listonosz, bo oznacza§o
to, ŗe musimy czekaó do nast£pnego dnia na poczt£ z Anglii.
Próbowaliĺmy s§uchaó radia, ale ha§as jest zbyt denerwujcy.
Wolimy wi£c przed§uŗaó przyjemnoĺó oczekiwania na gazety.
Wynik meczu krykieta, choó dowiadujemy si£ o nim dopiero
po wielu dniach, nie przestaje byó dla nas interesujcy.
Jakŗe cz£sto od nudy ratowa§y nas wiadomoĺci o meczach
krykieta rozgrywanych przez Wielk Brytani£ z dominiami albo
opis zawodów bokserskich lub nawet wyniki meczów bilardowych. Fina§y turniejów szkolnych, wyĺcigi psów, róŗne dziwne wspó§zawodnictwa w zapad§ych hrabstwach, wszystkie te
wiadomoĺci stanowi§y pokarm dla naszych zg§odnia§ych umys-

§ów. Niekiedy trafiaj do moich rk stare egzemplarze miesi£cznika „Field”, a wówczas przenosz£ si£ z tej oboj£tnej dla mnie
wyspy do krainy angielskiej wiosny. Czytam o strumieniach
sp§ywajcych po wapiennych ska§ach, o wiosennych muszkach,
o szczawiu rosncym na zielonych §kach, o wronach krŗcych
nad lasami, o wszystkim, co przypomina mi Manderley. Z tych
przez tyle osób przegldanych i podniszczonych kartek unosi
si£ zapach mokrej ziemi, ostra woħ torfu na moczarach, przypominaj mi one równieŗ mokry mech uginajcy si£ pod stopami, upstrzony tu i ówdzie bia§ymi plamami przez czaple.
Kiedyĺ znalaz§am artyku§ o dzikich go§£biach. Gdy czyta§am
go g§oĺno, wydawa§o mi si£, ŗe znowu zaszy§am si£ w g£stwin£
lasu w Manderley, a go§£bie lataj nade mn. S§ysza§am ich
ciche, pe§ne tkliwoĺci nawo§ywania, tak kojce i rzeŕwice
w upalne letnie popo§udnie. Nic nie zak§óca§o spokoju ptaków,
dopóki Jasper, szukajc mnie, nie przebieg§ przez zaroĺla, w£szc
wilgotnym pyskiem przy ziemi. Go§£bie wylatywa§y wówczas
z ukrycia w nierozsdnym pop§ochu i uderzajc skrzyd§ami
z wielkim ha§asem, znika§y nam z oczu, szybujc nad wierzcho§kami drzew. Po ich odlocie cisza znowu spada§a na las, a ja –
nie wiadomo dlaczego – czujc si£ nieswojo, uĺwiadamia§am
sobie, ŗe s§oħce nie z§oci juŗ szeleszczcych liĺci, ŗe pociemnia§y
ga§£zie, ŗe wyd§uŗy§y si£ cienie, w domu zaĺ czekaj na podwieczorek ĺwieŗe maliny. Wstawa§am wówczas z pos§ania z paproci, strzepywa§am ze spódnicy delikatny py§ zesz§orocznych
liĺci, przywo§ywa§am gwizdem Jaspera i kierowa§am si£ do
domu, gardzc sob za przyĺpieszony krok, za spojrzenia rzucane
przez rami£.
Jakie to dziwne, ŗe artyku§ o dzikich go§£biach móg§ tak
ŗywo przypomnieó przesz§oĺó. Zacz£§am si£ jkaó przy czytaniu.
Poblad§a kochana twarz sprawi§a, ŗe przerwa§am nagle i zacz£§am przewracaó stronice, aŗ znalaz§am wzmiank£ o krykiecie,
bardzo rzeczow, bardzo nudn. Jakŗe wtedy b§ogos§awi§am tych
flegmatycznych graczy w bia§ych flanelowych strojach, gdyŗ po
kilku minutach na Jego twarzy pojawi§ si£ wyraz spokoju.

Bladoĺó jego znikn£§a i zacz§ ze zdrowym podnieceniem krytykowaó jedn z druŗyn za nieudoln gr£.
Unikn£liĺmy powrotu w przesz§oĺó, a ja dosta§am nauczk£.
Czytaj o wiadomoĺciach z Anglii, o angielskim sporcie, polityce
i ceremoniach, ale w przysz§oĺci zachowaj dla siebie samej
s§owa, które mog ranió. W tajemnicy mog£ sobie na nie pozwolió. Barwy, zapachy i dŕwi£ki, deszcz i szmer fal, nawet
jesienne mg§y i zapach przyp§ywu to s wspomnienia z Manderley, wspomnienia nie do zabicia. Niektórzy ulegaj na§ogowi
czytania rozk§adu kolejowego. Wymyĺlaj niezliczone podróŗe
po kraju, zabawiajc si£ wyszukiwaniem najtrudniejszych po§czeħ. Mój konik jest mniej nudny, choó równie dziwny. Jestem
kopalni wiadomoĺci o angielskiej wsi. Znam nazwisko kaŗdego
w§aĺciciela terenów §owieckich, a nawet nazwiska dzierŗawców
nie s mi obce. Wiem, ile zabito pardw, ile kuropatw, ile jeleni.
Wiem, gdzie §owi si£ pstrgi i gdzie skacz §ososie. Bior£ udzia§
we wszystkich polowaniach par force na lisy. Nawet nazwiska
ludzi, którzy tresuj m§ode psy goħcze, s mi dobrze znane.
Stan urodzajów, cena opasów, tajemnicze choroby ĺwiħ – rozkoszuj£ si£ tymi wiadomoĺciami. Moŗe to mierna rozrywka
i nie bardzo intelektualna, ale gdy czytam o wsi, wdycham
powietrze Anglii i spogldam z wi£ksz odwag na rozs§onecznione niebo.
N£dzne winnice i rozsypujce si£ murki kamienne przestaj
mnie nuŗyó, gdyŗ jeĺli chc£, popuszczam wodze fantazji i zrywam naparstnice oraz blade firletki spod ociekajcych deszczem
ŗywop§otów.
Jakŗe mi§e s te kaprysy wyobraŕni, §agodz one gorycz i ŗal,
os§adzaj nam nasze dobrowolne wygnanie. Dzi£ki tym kaprysom sp£dzam przyjemnie popo§udnie i wracam, odĺwieŗona
i uĺmiechni£ta, na skromny rytua§ podwieczorku. Zamawiamy
niezmiennie to samo – po dwa kawa§ki chleba z mas§em i chiħsk herbat£. Jak bardzo musimy wydawaó si£ konwencjonalni,
trzymajc si£ uparcie zwyczajów, tak jak to robiliĺmy w Anglii.
Tu, na tym jasnym balkonie, liczcym setki lat, zbiela§ym od

s§oħca, przypomina mi si£ godzina wpó§ do pitej w Manderley
i stó§ przysuni£ty do kominka w bibliotece. Punktualnie co do
minuty otwiera§y si£ drzwi i zaczyna§ si£ niezmienny ceremonia§
nakrywania do sto§u – srebrna taca, imbryk, ĺnieŗnobia§y obrus.
Jasper, o d§ugich, zwisajcych uszach spaniela, udaje oboj£tnoĺó
na widok ciastek. Tak uczt£ mieliĺmy codziennie, a jedliĺmy
tak ma§o.
Mam teraz przed oczami ociekajce mas§em placuszki. Cienkie, chrupice trójkciki grzanek i gorce pszenne ciasteczka.
Wyĺmienite sandwicze o nieznanych sk§adnikach i zagadkowym
zapachu oraz ten nadzwyczajny piernik. Tort hiszpaħski rozp§ywajcy si£ w ustach i jego solidniejszy towarzysz – placek
ze skórk pomaraħczow i rodzynkami. Jedzenia tego starczy§oby na wyŗywienie jednej g§odujcej rodziny przez ca§y tydzieħ.
Nie wiedzia§am, jaki by§ dalszy los tych smako§yków, i cz£sto
martwi§o mnie to marnotrawstwo.
Nigdy jednak nie oĺmieli§am si£ spytaó pani Danvers, co
z tym wszystkim robi§a. Spojrza§aby na mnie pogardliwie, ze
swoim zimnym uĺmiechem wyŗszoĺci na ustach, i powiedzia§aby zapewne:
– Nigdy za ŗycia pani de Winter nie robiono mi ŗadnych
wymówek.
Pani Danvers. Ciekawa jestem, co ona teraz robi. Ona i Favell.
Sdz£, ŗe to w§aĺnie wyraz jej twarzy wywo§a§ we mnie po raz
pierwszy uczucie niepokoju. Pomyĺla§am wówczas: „Ona mnie
porównuje do Rebeki” i cieħ tamtej przesun§ si£ mi£dzy nami…
Wszystko min£§o, skoħczy§o si£ wreszcie. Ŗaden demon mnie
juŗ nie dr£czy, oboje jesteĺmy wolni. Nawet mój wierny Jasper
przeniós§ si£ do krainy wiecznych §owów, a Manderley juŗ nie
istnieje. Niby pusta muszla leŗy martwe wĺród g£stwiny lasów,
tak jak to widzia§am we ĺnie. Gszcz chwastów, królestwo
ptaków. Niekiedy moŗe jakiĺ w§ócz£ga zaw£druje tam, szukajc
schronienia przed ulew, i jeĺli jest odwaŗny, ujdzie mu to
bezkarnie. Lecz ktoĺ nieĺmia§y, jakiĺ bojaŕliwy k§usownik, niech
nie zap£dza si£ w lasy Manderley. Móg§by trafió do ma§ego

domku nad zatok, lecz nie zazna§by spokoju pod jego rozpadajcym si£ dachem, gdy krople deszczu wybijaj na nim
swój rytm. Moŗe tam wciŗ jeszcze panuje nastrój pe§en grozy…
A takŗe ten zakr£t alei, gdzie drzewa wdzieraj si£ na ŗwir, nie
jest miejscem, w którym naleŗy si£ zatrzymywaó, zw§aszcza po
zachodzie s§oħca. Szum liĺci przypomina szelest sukni balowej,
a gdy liĺcie nagle zadrŗ, opadn i rozsypi si£ po ziemi, moŗe
si£ wydawaó, ŗe to odg§os szybkich kroków kobiecych, a wg§£bienia w ŗwirze – to ĺlady jedwabnych pantofelków na wysokich
obcasach.
Gdy wspominam to wszystko, z ulg spogldam na widok
roztaczajcy si£ z naszego balkonu. Ŗaden cieħ nie przes§ania
jaskrawego blasku, kamieniste winnice lĺni w s§oħcu, a bugenwille pokryte s bia§ym kurzem. Moŗe kiedyĺ spojrz£ na ten
widok z czu§oĺci. Teraz, choó nie wzbudza we mnie roztkliwienia, dodaje mi pewnoĺci siebie. A pewnoĺó siebie jest cech,
któr bardzo ceni£, chociaŗ nabra§am jej doĺó póŕno. Chyba
w§aĺnie dlatego, ŗe On polega na mnie, sta§am si£ wreszcie
ĺmia§a. W kaŗdym razie pozby§am si£ nieufnoĺci, onieĺmielenia,
strachu przed obcymi. Jestem zupe§nie inna, niŗ by§am, gdy
jecha§am po raz pierwszy do Manderley – pe§na nadziei i dobrych ch£ci, obciŗona rozpaczliw nieĺmia§oĺci i pragnca
podobaó si£ wszystkim. W§aĺnie ten mój brak pewnoĺci siebie
wywiera§ z§e wraŗenie na ludziach pokroju pani Danvers. Jak
niekorzystnie musia§am si£ przedstawiaó po Rebece. Widz£ siebie
teraz, gdy pami£ó rzuca pomost poprzez lata – moje proste,
krótkie w§osy i m§od, nieupudrowan twarz. Widz£ siebie w ŕle
skrojonym ŗakiecie, spódnicy i swetrze w§asnej roboty, sunc
za pani van Hopper jak nieĺmia§y, p§ochliwy ŕrebak. Zwykle
wkracza§a przede mn do restauracji na lunch, a jej kr£pa,
ko§yszca si£ w biodrach postaó z trudem utrzymywa§a równowag£ na chybotliwych, wysokich obcasach. Bluzka strojona
w falbanki zdobi§a jej obfity biust, nowy kapelusz z ogromnym,
sterczcym ukoĺnie piórem os§ania§ wysokie czo§o. W jednej
r£ce nios§a duŗ torebk£, tak, w której z §atwoĺci mieszcz

si£ paszporty, kalendarzyki i notesy brydŗowe, a w drugiej
trzyma§a nieod§czny lornion – wroga osobistych spraw innych
ludzi.
Zmierza§a wprost do swego sto§u przy oknie w rogu sali
i zbliŗajc lornion do ma§ych oczek, rozglda§a si£ na wszystkie
strony, po czym wypuszcza§a z r£ki lornion zawieszony na
czarnej wstŗce i wykrzykiwa§a ze wstr£tem:
– Ani jednej znanej osobistoĺci! Powiem dyrekcji, ŗe musz
mi obniŗyó rachunek. Cóŗ oni sobie myĺl, ŗe po co ja tutaj
przyjecha§am? Ŗeby patrzeó na ch§opców hotelowych?!
Przywo§ywa§a do siebie kelnera g§osem ostrym, urywanym,
zgrzytajcym jak pi§a.
Jak bardzo inna jest ma§a restauracyjka, gdzie teraz jadamy,
od tej wielkiej, ozdobnej i wspania§ej sali hotelu Côte d’Azur
w Monte Carlo. I jak bardzo róŗni si£ od pani van Hopper mój
obecny towarzysz, którego mocne, kszta§tne r£ce obieraj teraz
mandarynk£ w spokojny, metodyczny sposób i który spoglda
na mnie od czasu do czasu z uĺmiechem. T§uste palce pani van
Hopper, ozdobione licznymi pierĺcionkami, chwytaj za talerz,
na którym pi£trzy si£ stos ravioli, a oczy jej spogldaj podejrzliwie na mój talerz w obawie, ŗe moŗe wybra§am coĺ lepszego.
Niepotrzebnie si£ niepokoi§a, gdyŗ kelner, z niesamowit bystroĺci wrodzon kelnerom, dawno wyczu§, ŗe zajmuj£ stanowisko niŗsze i zaleŗne od niej, i postawi§ przede mn talerz z kawa§kiem szynki i ozora, który ktoĺ przed pó§godzin odes§a§ do
bufetu, bo w£dlina by§a ŕle pokrojona.
Dziwna jest ta niech£ó s§uŗby i wyraŕnie okazywane zniecierpliwienie. Pami£tam jakiĺ pobyt z pani van Hopper u znajomych na wsi. Pokojówka nigdy nie zjawia§a si£ na mój nieĺmia§y dzwonek, nie przynosi§a mi trzewików, a wczesn rann
herbat£, zawsze lodowato zimn, stawia§a pod drzwiami sypialni. To samo dzia§o si£ w hotelu Côte d’Azur, chociaŗ nie w tak
jaskrawej formie. Czasem ta przemyĺlana oboj£tnoĺó zmienia§a
si£ w poufa§oĺó ob§udn i obraŕliw, sprawiajc, ŗe kupowanie
znaczków od portiera by§o m£czarni, której wola§am unikaó.

Jakŗe m§oda i niedoĺwiadczona musia§am si£ wydawaó i jak
silnie to odczuwa§am. By§am zbyt wraŗliwa, zbyt naiwna, s§owa
rani§y mnie jak ciernie, choó w rzeczywistoĺci wypowiadane
by§y lekko.
Pami£tam dobrze t£ porcj£ szynki i ozora – wyschni£te,
nieapetyczne skrawki – ale nie mia§am odwagi jej odes§aó.
Jad§yĺmy, milczc, bo pani van Hopper lubi§a jeĺó w skupieniu.
Sos ĺcieka§ jej po podbródku, co ĺwiadczy§o, ŗe ravioli jej
smakuj.
Nie by§ to widok wzbudzajcy we mnie apetyt. Odwracajc
od niej wzrok, zobaczy§am, ŗe ktoĺ zmierza do ssiedniego sto§u,
niezajmowanego od trzech dni. Maˆtre d’hôtel, z uniŗonym
uk§onem przeznaczonym wy§cznie dla znakomitych goĺci,
wskazywa§ miejsce nowemu przybyszowi.
Pani van Hopper od§oŗy§a widelec i si£gn£§a po lornion.
Zaczerwieni§am si£ za ni ze wstydu, podczas gdy ona wpatrywa§a si£ w naszego ssiada. Ten, nie zdajc sobie sprawy z jej
zainteresowania, przeglda§ kart£ z namys§em. Po chwili pani
van Hopper zatrzasn£§a lornion i nachyli§a si£ do mnie przez
stó§. Jej ma§e oczka b§yszcza§y podnieceniem, gdy powiedzia§a
nieco za g§oĺno:
– To jest Max de Winter, w§aĺciciel Manderley. S§ysza§aĺ
oczywiĺcie o tej posiad§oĺci. De Winter wyglda ŕle, prawda?
Mówi, ŗe nie moŗe przeboleó ĺmierci swojej ŗony…

3
Ciekawa jestem, jak by si£ u§oŗy§o moje ŗycie, gdyby pani van

Hopper nie by§a tak snobk.
Bawi mnie myĺl, ŗe mój los wisia§ na nitce jej snobizmu.
Ciekawoĺó mojej pracodawczyni by§a chorobliwa, przechodzca
niemal w mani£. Z pocztku by§am tym przeraŗona i okropnie
zawstydzona. Czu§am si£ jak ch§opiec, który znosi ch§ost£ za
swego pana, gdy widzia§am, jak ludzie ĺmiej si£ za jej plecami,
wymykaj si£ szybko z pokoju, kiedy ona wchodzi, a nawet
znikaj za drzwiami dla s§uŗby w korytarzu hotelowym.
Od wielu lat pani van Hopper przyjeŗdŗa§a do hotelu Côte
d’Azur. Poza brydŗem jej g§ównym zaj£ciem, powszechnie juŗ
znanym w Monte Carlo, by§o udawanie znajomoĺci z wybitnymi
osobistoĺciami, choóby widzia§a je tylko raz w ŗyciu na drugim
koħcu hali pocztowej. W jakiĺ swoisty sposób nawizywa§a
rozmow£ i zanim ofiara zdŗy§a poczuó niebezpieczeħstwo, pani
van Hopper zaprasza§a j do swego apartamentu. Sposób ataku
by§ tak nag§y i niespodziewany, ŗe rzadko kiedy ofierze udawa§o
si£ wymknó. W hotelu stale okupowa§a wybran kanap£ w salonie, mi£dzy holem a przejĺciem do restauracji. Tam pi§a kaw£
po lunchu i obiedzie. Wszyscy wchodzcy i wychodzcy musieli
przejĺó obok niej. Niekiedy uŗywa§a mnie za przyn£t£, a ja,
nienawidzc swej roli, musia§am w£drowaó na drugi koniec
salonu, by prosió o poŗyczenie ksiŗki lub gazety, pytaó o adres
jakiegoĺ sklepu lub zawiadamiaó o spotkaniu wspólnego zna-

jomego. Wydawa§o si£, ŗe znakomitoĺci s dla niej tak niezb£dne
jak kleik dla chorego. Chociaŗ wola§a ludzi utytu§owanych,
kaŗda twarz widziana kiedyĺ w tygodnikach poĺwi£conych ŗyciu
towarzyskiemu by§a takŗe poŗdana. Nazwiska wymienione
w kolumnie plotek – autorzy, artyĺci, aktorzy, nawet poĺledniego
gatunku – imponowa§y jej, o ile dowiedzia§a si£ o nich z prasy.
Widz£ pani van Hopper, jakby to by§o wczoraj, tego pami£tnego popo§udnia – mniejsza z tym przed ilu laty – gdy siedzia§a
na swej ulubionej kanapie, rozwaŗajc metod£ ataku. Domyĺla§am si£ z jej roztargnienia i sposobu uderzania lornionem
o z£by, ŗe rozwaŗa róŗne moŗliwoĺci. Gdy zrezygnowa§a z leguminy i szybko zjad§a owoce, domyĺli§am si£, ŗe chce skoħczyó
lunch wczeĺniej od nowego przybysza, aby zajó miejsce na
kanapie, obok której b£dzie musia§ przejĺó. Nagle zwróci§a si£
do mnie z b§yskiem w ma§ych oczkach:
– Idŕ pr£dko na gór£ i odszukaj list od mego siostrzeħca.
Pami£tasz, ten pisany w czasie podróŗy poĺlubnej, z fotografi.
Przynieĺ mi go zaraz.
Zrozumia§am, ŗe u§oŗy§a sobie plan dzia§ania i ŗe siostrzeniec
ma byó pretekstem do zawarcia znajomoĺci. Nie po raz pierwszy
draŗni§a mnie rola, któr musia§am odgrywaó w jej planach.
Jak pomocnik ŗonglera podawa§am odpowiednie rekwizyty, po
czym milczca i uwaŗna czeka§am na dalsze wskazówki. Nieznajomy nie b£dzie zadowolony z natr£ctwa, tego by§am pewna.
Z tego, co us§ysza§am o nim podczas lunchu – garĺó plotek
zebranych przez pani van Hopper przed dziesi£cioma miesicami z gazet i przechowywanych w pami£ci do dalszego uŗytku –
mog§am sobie wyobrazió, pomimo mojej m§odoĺci i niedoĺwiadczenia ŗyciowego, ŗe niech£tnie przyjmie pogwa§cenie swojej
samotnoĺci. Dlaczego przyjecha§ w§aĺnie do hotelu Côte d’Azur
w Monte Carlo, by§o wy§cznie jego spraw, i kaŗdy by to
zrozumia§ prócz pani van Hopper. Takt by§ zalet jej nieznan,
dyskrecja takŗe, a poniewaŗ ŗy§a plotkami, przybysz musi paĺó
ofiar jej dociekaħ. Znalaz§am list w przegródce biurka i zawaha§am si£ przez chwil£, zanim zesz§am do salonu. Wydawa§o mi

si£, choó by§o to bezsensowne, ŗe w ten sposób darowuj£ mu
kilka minut samotnoĺci.
Pragn£§am zdobyó si£ na tyle odwagi, by zejĺó schodami
s§uŗbowymi okóln drog do restauracji i ostrzec go przed
zasadzk. By§am jednak zbyt konwencjonalna, nie wiedzia§am
teŗ, jak naleŗa§oby to powiedzieó. Nie pozostawa§o mi nic innego,
jak wróció na swoje miejsce obok pani van Hopper i patrzeó
spokojnie, gdy ona, niby wielki, zadowolony z siebie pajk, snuó
b£dzie sw sieó, aby w ni schwytaó przybysza.
Zamarudzi§am d§uŗej, niŗ przypuszcza§am, bo gdy wróci§am do
salonu, zobaczy§am, ŗe Maxim de Winter wyszed§ juŗ z sali jadalnej,
a pani van Hopper, bojc si£ stració okazj£, nie czeka§a na list
i zaryzykowa§a bezczelnie zaczepió go sama. W§aĺnie siedzia§ obok
niej na kanapie. Podesz§am i poda§am jej list bez s§owa. On wsta§
natychmiast, a pani van Hopper, zaróŗowiona z sukcesu, machn£§a
niedbale r£k w moj stron£ i wymamrota§a moje nazwisko.
– Pan de Winter wypije z nami kaw£, idŕ i poproĺ kelnera
o jeszcze jedn filiŗank£ – powiedzia§a tonem, który wskazywa§
moj pozycj£ towarzysk. Oznacza§ on, ŗe jestem m§odym,
niewaŗnym stworzeniem i ŗe nie ma potrzeby wcigaó mnie do
rozmowy. Zwykle mówi§a tym tonem, gdy chcia§a wywrzeó
wraŗenie. Sposób przedstawiania mnie by§ pewnego rodzaju
samoobron, gdyŗ kiedyĺ wzi£to mnie za jej córk£, co wprawi§o
nas obie w wielkie zak§opotanie.
Lekcewaŗcy ton wskazywa§, ŗe moŗna mnie spokojnie ignorowaó, toteŗ kobiety wita§y mnie lekkim, niedba§ym skinieniem g§owy i natychmiast zapomina§y o moim istnieniu, a m£ŗczyŕni z uczuciem wielkiej ulgi zag§£biali si£ w wygodnych
fotelach, zadowoleni, ŗe nie musz wysilaó si£ na grzecznoĺci.
By§am wi£c zaskoczona tym, ŗe de Winter nie usiad§ i ŗe
sam przywo§a§ kelnera.
– Musz£ si£ sprzeciwió – zwróci§ si£ do pani van Hopper. –
To ja prosz£ obie panie na kaw£ – i zanim si£ zorientowa§am,
usiad§ na moim twardym krzeĺle, a ja znalaz§am si£ na kanapce
obok mojej pracodawczyni.

Widaó by§o, ŗe jest niezadowolona z takiego obrotu rzeczy,
ale po chwili opanowa§a si£ i pochyliwszy swe obfite kszta§ty
nad sto§em, zwróci§a si£ do de Wintera, mówic g§oĺno i potrzsajc listem:
– Pozna§am pana od razu, jak tylko pan wszed§ do restauracji,
i pomyĺla§am: O, to przecieŗ pan de Winter, przyjaciel Billa,
musz£ mu pokazaó fotografie Billa i jego ŗony robione w czasie
podróŗy poĺlubnej. Prosz£ zobaczyó. To Dora. Czyŗ nie jest
urocza? Ta drobna, szczup§a postaó, te wielkie oczy. Tu, na tym
zdj£ciu opalaj si£ w Palm Beach. Bill szaleje za ni, co jest
zrozumia§e. Nie zna§ jej jeszcze wtedy, gdy urzdza§ to przyj£cie
w hotelu Claridge, gdzie pana spotka§am po raz pierwszy. Ale
pan pewnie nie pami£ta takiej starszej pani jak ja?
Mówic to, rzuci§a mu prowokacyjne spojrzenie i zalotny
uĺmiech.
– Przeciwnie, pami£tam pani doskonale – odpar§ de Winter
i zanim zdo§a§a chwyció go w potrzask wspomnieħ pierwszego
spotkania, poda§ jej papieroĺnic£. Ceremonia zapalania papierosów powstrzyma§a pani van Hopper na chwil£. – Nie sdz£,
ŗebym si£ dobrze czu§ w Palm Beach – powiedzia§ de Winter,
gaszc zapa§k£.
Spojrzawszy na niego, pomyĺla§am, ŗe wyglda§by dziwnie
na tle Florydy. Naleŗa§ do miasta z pi£tnastego wieku, miasta
otoczonego murami warownymi, o wskich uliczkach, wybrukowanych kamieniem, i strzelistych wieŗach, miasta, którego
mieszkaħcy nosili spiczaste buty i d§ugie poħczochy.
Twarz mia§ ciekaw, wraŗliw, jakby ze ĺredniowiecza. Przypomina§a mi ona portret Nieznanego Dŗentelmena, który widzia§am w jakiejĺ galerii. Gdyby moŗna by§o zamienió angielski
tweed na czarny strój z koronkami przy ko§nierzu i mankietach,
spoglda§by na nas z odleg§ej przesz§oĺci – przesz§oĺci, kiedy
to m£skie postacie w opoħczach snu§y si£ po nocy i zatrzymywa§y w cieniu starych bram, w£drowa§y po wskich schodach
i ciemnych lochach – przesz§oĺci szeptów w mroku, lĺnicych
szpad i spokojnej, wytwornej kurtuazji.

Chcia§am sobie przypomnieó starego mistrza, który namalowa§ ten portret. Obraz sta§ w rogu sali, a oczy spoglda§y
z ciemnej ramy na kaŗdego przechodnia.
Pani van Hopper i de Winter rozmawiali, ale ja wskutek
rozmyĺlania zgubi§am wtek.
– Nie, nawet przed dwudziestu laty nie – mówi§ de Winter –
to mnie nigdy nie bawi§o.
Pani van Hopper rozeĺmia§a si£ zadowolona.
– Gdyby Bill mia§ tak posiad§oĺó jak Manderley, nie szuka§by rozrywek w Palm Beach – powiedzia§a. – Mówiono mi, ŗe
Manderley jest jak z bajki, ŗe nie moŗna tego inaczej okreĺlió.
Przerwa§a, spodziewajc si£ uĺmiechu de Wintera, ale on bez
zmiany wyrazu twarzy pali§ papierosa, a ja zauwaŗy§am nik§
jak paj£czyna zmarszczk£ mi£dzy brwiami.
– Oczywiĺcie widzia§am fotografie Manderley – nie ustawa§a
pani van Hopper. – Wyglda zachwycajco. Bill mówi§ mi, ŗe
ŗadna ze s§ynnych rezydencji nie umywa si£ do Manderley. Dziwi
mnie, ŗe pan w ogóle moŗe stamtd wyjeŗdŗaó.
Milczenie pana de Wintera stawa§o si£ coraz bardziej przykre.
By§o to dla kaŗdego oczywiste, ŗe pani van Hopper zagalopowa§a
si£ jak niezdarne ŕrebi£ na niedozwolony teren. Czu§am, ŗe si£
czerwieni£ i pogrŗam przez ni w upokorzeniu i wstydzie.
– Oczywiĺcie wy, Anglicy, jesteĺcie wszyscy tacy sami, jeĺli
chodzi o wasze domy – perorowa§a coraz g§oĺniej. – Mówicie
o nich lekcewaŗco, aby nikt nie posdzi§ was o dum£. Manderley ma s§ynny kruŗganek pieĺniarzy i bardzo cenne portrety,
prawda?
Zwróci§a si£ do mnie, jakby wyjaĺniajc:
– Pan de Winter jest tak skromny, ŗe nie chce si£ do tego
przyznaó, ale wydaje mi si£, ŗe ta pi£kna rezydencja jest w posiadaniu jego rodziny od czasów Wilhelma Zdobywcy. Mówi,
ŗe kruŗganek pieĺniarzy to istny klejnot. Podobno paħscy przodkowie cz£sto podejmowali goĺci królewskich w Manderley?
To przekracza§o wszystko, co dotychczas zdarza§o mi si£ znosió,
nawet od niej, ale jego szybka replika by§a niespodziewana:

– Po raz ostatni w Manderley podejmowany by§ Ethelred,
zwany Niegotowym. W§aĺnie nadano mu ten przydomek, gdy
goĺci§ u mojej rodziny. Zawsze spóŕnia§ si£ na obiad.
Zas§ugiwa§a na tak odpowiedŕ. Myĺla§am, ŗe si£ poczuje
dotkni£ta, ale choó to si£ wyda nieprawdopodobne, nie zrozumia§a ironii. Wi§am si£ zawstydzona jak dziecko, które dosta§o klapsa.
– Doprawdy? – plot§a dalej. – Nie mia§am o tym poj£cia.
S§abo znam histori£, a królowie angielscy plcz mi si£ w g§owie.
Jakie to ciekawe! Musz£ o tym napisaó mojej córce, ona si£
bardzo interesuje histori.
Zapanowa§a cisza, a ja poczu§am, ŗe znowu si£ czerwieni£.
By§am za m§oda, na tym polega§o nieszcz£ĺcie. Gdybym by§a
starsza, spojrza§abym na niego z porozumiewawczym uĺmiechem. Jej nieprawdopodobne zachowanie stworzy§oby pewn
wi£ŕ mi£dzy nami. Tymczasem by§am g§£boko zawstydzona
i przeŗywa§am jedn z licznych m£czarni m§odoĺci.
Sdz£, ŗe de Winter odczu§ moje zak§opotanie, gdyŗ nachyli§ si£
do mnie i §agodnie spyta§, czy mam ochot£ jeszcze napió si£ kawy.
Gdy odmówi§am, poczu§am na sobie spojrzenie jego zdziwionych
oczu. Zastanawia§ si£, jaki stosunek §czy mnie z pani van
Hopper i czy obie mamy równie b§ahe zainteresowania.
– Jak si£ pani podoba Monte Carlo, a moŗe si£ wcale pani
nie podoba? – zapyta§, wcigajc mnie do rozmowy, co mnie
zupe§nie zmiesza§o. Zachowywa§am si£ jak podlotek, który
niedawno opuĺci§ szko§£. Powiedzia§am coĺ banalnego i g§upiego, ŗe Monte Carlo jest sztuczne, lecz zanim skoħczy§am bkaó
moje zdanie, pani van Hopper przerwa§a mi:
– Ona jest zepsuta, prosz£ pana, na tym ca§a rzecz polega.
Wi£kszoĺó dziewczt odda§aby ch£tnie swoje oczy, ŗeby zobaczyó
Monte Carlo.
– To by si£ chyba mija§o z celem? – powiedzia§ z uĺmiechem.
Pani van Hopper wzruszy§a ramionami, wypuszczajc wielki
ob§ok dymu z papierosa. Myĺl£, ŗe nie zrozumia§a go od razu.
– Jestem wierna Monte Carlo – powiedzia§a. – Nie znosz£
zimy w Anglii, po prostu nie s§uŗy memu zdrowiu. Ale co pana

tutaj sprowadza? Pan nie jest sta§ym goĺciem na Riwierze. Czy
pan ma zamiar graó w baka czy teŗ w golfa?
– Jeszcze sam nie wiem, wyjecha§em doĺó nagle.
Jego w§asne s§owa musia§y wywo§aó jakieĺ wspomnienie, gdyŗ
twarz zachmurzy§a mu si£ znowu i lekko zmarszczy§ brwi. Pani
van Hopper dalej papla§a, nic nie dostrzegajc:
– Oczywiĺcie w Manderley nie ma mgie§, to zupe§nie co
innego. Zachodnia cz£ĺó kraju musi byó urocza wiosn.
De Winter si£gn§ po popielniczk£ i zgasi§ papierosa. Zauwaŗy§am zmian£ wyrazu w jego oczach. Coĺ nieokreĺlonego pojawi§o si£ w nich na chwil£, a ja odnios§am wraŗenie, ŗe dostrzeg§am to, czego nie powinnam by§a widzieó.
– Tak – odpowiedzia§ krótko. – Manderley jest teraz w pe§nej
krasie.
Zapanowa§o milczenie, które trwa§o kilka minut. Milczenie
to niepozbawione by§o napi£cia. Spojrza§am ukradkiem na de
Wintera. Teraz bardziej niŗ kiedykolwiek wyglda§ zupe§nie jak
mój Nieznany Dŗentelmen, który otulony opoħcz, tajemniczo
snuje si£ noc po kruŗgankach zamku. G§os pani van Hopper
wdar§ si£ w moje marzenia jak dzwonek.
– Ma pan tu pewnie wielu znajomych, chociaŗ ja znajduj£,
ŗe Monte Carlo jest bardzo nudne tej zimy. Widzi si£ tak ma§o
dobrze znanych twarzy. Ksiŗ£ Middlesexu przyby§ tu na swoim
jachcie, ale jeszcze nie by§am na pok§adzie.
O ile mi wiadomo, nigdy na tym jachcie nie by§a.
– Pan na pewno zna Nell Middlesex – cign£§a pani van
Hopper. – Jaka to czarujca kobieta! Mówi, ŗe to drugie dziecko
nie jest jego, ale ja w to nie wierz£. Ludzie wygaduj niestworzone rzeczy o §adnych kobietach. A ona jest taka urocza. Niech
pan powie, czy to prawda, ŗe ma§ŗeħstwo Caxton – Hyslop nie
jest udane?
Snu§a zawi§ sieó plotek, nie zauwaŗajc, ŗe nazwiska te by§y
mu zupe§nie obce, nic nieznaczce i ŗe w miar£ jej paplania de
Winter stawa§ si£ coraz ch§odniejszy i coraz bardziej milczcy.
Nie przerwa§ jej ani razu ani teŗ nie spojrza§ na zegarek. Wy-

dawa§o si£, ŗe nakaza§ sobie dobre zachowanie od chwili, gdy
zakpi§ z niej w mojej obecnoĺci, a teraz przestrzega§ zawzi£cie
dobrych form towarzyskich, uwaŗajc, ŗeby jej znowu nie obrazió. Uwolni§ go wreszcie ch§opiec hotelowy, oznajmiajc, ŗe
krawcowa czeka na pani van Hopper w jej apartamencie.
De Winter wsta§ natychmiast.
– Nic chc£ pani zatrzymywaó – powiedzia§. – Moda zmienia
si£ obecnie tak szybko, ŗe moŗe nawet ulec zmianie, zanim pani
znajdzie si£ na górze.
Nie zrozumia§a z§oĺliwoĺci, lecz przyj£§a j jako dowcip.
– To wspaniale, ŗe pana tutaj spotka§am – mówi§a, idc do
windy. – Teraz gdy zdoby§am si£ na odwag£, by prze§amaó
pierwsze lody, mam nadziej£, ŗe b£dziemy si£ widywaó cz£ĺciej.
Musi pan wpaĺó do mnie na koktajl. Spodziewam si£ jutro
wieczór kilku osób, moŗe pan si£ do nas przy§czy?
Odwróci§am si£, by nie widzieó jego zak§opotania.
– Bardzo ŗa§uj£ – odpowiedzia§ de Winter – ale jutro prawdopodobnie pojad£ do Sospel i nie wiem, kiedy wróc£.
Nie nalega§a wi£cej, ale sta§a nadal przy drzwiach windy.
– Mam nadziej£, ŗe dosta§ pan dobry pokój. Hotel jest
na wpó§ pusty, wi£c jeĺli jest panu niewygodnie, niech pan
zaŗda zmiany. Pewnie paħski kamerdyner rozpakowa§ juŗ
rzeczy?
Poufa§oĺó ta by§a nawet jak na ni niezwyk§a. Dostrzeg§am
wyraz jego twarzy.
– Nie mam kamerdynera – powiedzia§ spokojnie. – Moŗe
pani zechcia§aby si£ tym zajó?
Tym razem strza§ by§ celny, gdyŗ pani van Hopper zaczerwieni§a si£ i zaĺmia§a nieco zmieszana.
– Nie sdz£… – zacz£§a i nagle zwróci§a si£ do mnie: – Moŗe
ty byĺ mog§a pomóc panu de Winterowi, jeĺli sobie tego ŗyczy.
Potrafisz przecieŗ byó poŗyteczna.
Nastpi§a chwila ciszy, a ja sta§am zmieszana, czekajc na
jego odpowiedŕ. Spojrza§ na nas drwico, sardonicznie, z cieniem uĺmiechu na ustach.

– Przemi§a propozycja – powiedzia§ – ale ja przestrzegam
dewizy mojej rodziny. Ten podróŗuje najszybciej, kto podróŗuje
samotnie. Moŗe pani o tym s§ysza§a.
Nie czekajc na odpowiedŕ, odwróci§ si£ i odszed§.
– To ĺmieszne – powiedzia§a pani van Hopper, gdy jecha§yĺmy wind. – Czy myĺlisz, ŗe to nag§e odejĺcie by§o przejawem
z§ego humoru? M£ŗczyŕni wyprawiaj dziwne rzeczy. Pami£tam,
jak pewien znany pisarz na mój widok uciek§ schodami s§uŗbowymi. Myĺl£, ŗe mia§ do mnie s§aboĺó i nie by§ pewien siebie.
Oczywiĺcie by§am wtedy m§odsza.
Winda zatrzyma§a si£ gwa§townie na naszym pi£trze. Ch§opiec otworzy§ drzwi.
– À propos, moja droga – mówi§a, gdy sz§yĺmy korytarzem –
nie myĺl, ŗe jestem z§oĺliwa, ale dziĺ po po§udniu narzuca§aĺ si£
troch£ panu de Winterowi. Twoje wysi§ki, by zmonopolizowaó
konwersacj£, wprawia§y mnie w zak§opotanie. Jestem pewna, ŗe
jego teŗ. M£ŗczyŕni nienawidz tego rodzaju zachowania.
Nic nie odpowiedzia§am. Nie by§o na to ŗadnej odpowiedzi.
– Och, nie masz si£ czego obraŗaó – rozeĺmia§a si£ i wzruszy§a
ramionami – ostatecznie jestem odpowiedzialna za twoje zachowanie si£ tutaj. Chyba starsza kobieta, która mog§aby byó twoj
matk, moŗe ci zwróció uwag£. Eh bien, Blaize, je viens… * –
Nucc jakĺ melodi£, wesz§a do sypialni, gdzie czeka§a na ni
krawcowa.
Ukl£k§am na kanapce przy oknie i wyjrza§am na dwór. S§oħce
nadal ĺwieci§o jasno, wia§ weso§y wiatr. Za pó§ godziny b£dziemy
graó w brydŗa przy szczelnie zamkni£tych oknach i rozgrzanych
kaloryferach.
Myĺla§am o popielniczkach, które b£d£ musia§a oczyszczaó,
i o zgniecionych niedopa§kach ze ĺladami pomadek do ust
zmieszanych z niedojedzonymi czekoladkami. Umys§ wychowany na loteryjkach nie§atwo chwyta brydŗa. Nadto znajomi
pani van Hopper nudzili si£, grajc ze mn.
* Juŗ id£, Blaize... (franc.).

Czu§am, ŗe moja m§odoĺó hamuje swobod£ ich konwersacji,
podobnie jak obecnoĺó pokojówki w jadalni do chwili podania
deseru. Nie wypada§o im pogrŗaó si£ swobodnie w trz£sawisko
skandalów i plotek. M£ŗczyŕni zachowywali si£ ze sztuczn
serdecznoĺci i zadawali mi ŗartobliwe pytania z historii czy
malarstwa, przypuszczajc, ŗe niedawno skoħczy§am szko§£ i ŗe
na ŗaden inny temat nie potrafi£ rozmawiaó.
Westchn£§am i odwróci§am si£ od okna. S§oħce by§o takie
zach£cajce, a weso§y wiatr p£dzi§ po morzu bia§ pian£ fal.
Przypomnia§am sobie zaktek w Monako, który widzia§am przed
kilku dniami: przechylony ze staroĺci dom stojcy na wybrukowanym kamieniami placu. Wysoko, w rozpadajcym si£ dachu,
by§o okno wskie jak szpara. Móg§by si£ w nim ukazaó ĺredniowieczny duch. Wzi£§am z biurka papier i o§ówek i zacz£§am
rysowaó od niechcenia profil o orlim nosie. Pos£pne spojrzenie,
wydatny nos, pogardliwy wyraz ust. Doda§am spiczast bródk£
i koronki przy ko§nierzu, tak jak uczyni§ to ongiĺ stary mistrz.
Ktoĺ zapuka§ do drzwi. Windziarz wszed§ z kopert w r£ce.
– Madame jest w sypialni – powiedzia§am mu, ale potrzsn§
g§ow i oĺwiadczy§, ŗe list jest dla mnie. Rozdar§am kopert£
i znalaz§am w ĺrodku pojedyncz kartk£, na której widnia§o
kilka s§ów skreĺlonych nieznanym pismem.
„Prosz£ mi wybaczyó. Zachowa§em si£ bardzo niegrzecznie
dziĺ po po§udniu”.
To wszystko. Ani podpisu, ani wst£pnego zwrotu. Ale moje
nazwisko wypisane by§o na kopercie, i to bezb§£dnie, co si£
rzadko zdarza.
– Czy b£dzie odpowiedŕ? – spyta§ ch§opiec.
Oderwa§am wzrok od kartki.
– Nie, nie b£dzie ŗadnej odpowiedzi.
Po wyjĺciu ch§opca schowa§am kartk£ do kieszeni i powróci§am do mego rysunku, ale z niewiadomych przyczyn przesta§
mi si£ on podobaó. Twarz by§a sztywna i martwa, a koronkowy
ko§nierz i broda przypomina§y rysunki z rebusów.

Zainteresowani tym, co będzie dalej?
Pełna wersja książki do kupienia m.in. w księgarniach:
• KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI
• EMPIK
Oraz w księgarniach internetowych:
• swiatksiazki.pl
• empik.com
• bonito.pl
• taniaksiazka.pl
Zamów z dostawą do domu lub do paczkomatu – wybierz taką opcję,
jaka jest dla Ciebie najwygodniejsza!

Większość naszych książek dostępna jest również w formie e-booków.
Znajdziecie je na najpopularniejszych platformach sprzedaży:
• Virtualo
• Publio
• Nexto
Oraz w księgarniach internetowych.

Posłuchajcie również naszych audiobooków, zawsze czytanych przez
najlepszych polskich lektorów.
Szukajcie ich na portalu Audioteka lub pozostałych, wyżej wymienionych
platformach.

Zapraszamy do księgarń i na stronę wydawnictwoalbatros.com, gdzie
prezentujemy wszystkie wydane tytuły i zapowiedzi.
Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi nowościami, śledźcie nas też na
Facebooku i na Instagramie.

