2. LIEBESTOD
Leżeliśmy w ciszy, jakby pod przysięgą milczenia; jakby powstrzymanie się od
najmniejszego ruchu było w stanie oddalić to, co nieuchronne. Co jakiś czas patrzyliśmy na
siebie jak dwoje spiskowców, z zawstydzonym uśmiechem. W końcu Erik odezwał się
pierwszy.
- Christine – powiedział poważnie – wiesz, że musisz wrócić...
- Tam już nie ma świata – odpowiedziałam.
- Mamy niewiele czasu...
- Nie ma już czasu.
Westchnął, jakby nie chciał się ze mną spierać.
- Christine, oczekuję dziś gości.
Popatrzyłam na niego nic nie rozumiejąc.
- Nadir miał wrócić, żeby tu... posprzątać. Poza tym, obawiam się, że powinienem się
spodziewać jeszcze jednej wizyty. Pewnej bardzo wiekowej damy. Zapraszałem ją tyle razy,
a ona uparcie odmawiała mi swojego towarzystwa. Chociaż może to byłaby raczej gorzka
ironia, gdyby postanowiła się o mnie upomnieć akurat wtedy, kiedy po raz pierwszy nie chcę
jej widzieć. Ale kto wie, może nawet Śmierć nie zniesie rywalki.
Uśmiechnął się ironicznie. Więc to Nadir zabrał kotkę i pozostawił łódź po drugiej
stronie jeziora.
- Eriku – powiedziałam patrząc mu prosto w oczy – wczoraj nie wiedziałam, czy
zastanę cię tu żywym. Przyszłam, aby z tobą umrzeć. Mam w kieszeni dość laudanum, żeby
wytruć cały balet Opery.
- Christine, co ty wygadujesz?
- Nie powstrzymasz mnie. Wróciłam, żeby z tobą zostać. I zamierzam tu zostać. Skoro
Nadir ma wrócić na pogrzeb, pochowa nas oboje.
Najbardziej niezwykłe w całej tej sytuacji było to, że Erik wciąż nie przestawał się
uśmiechać.
- Ten stary czort Richard Wagner... – powiedział do siebie. – Miałby chyba niezłą
satysfakcję słysząc, że w tej samej Operze Paryskiej, gdzie wyśmiano jego kompozycje, ktoś
chce dzisiaj odgrywać Liebestod.
- Eriku, nie boję się śmierci, w każdym razie nie mojej własnej. Skoro uważasz, że
umrzesz, ja umrę z tobą. To jest jedyny sposób, w jaki mogę o tym myśleć.
Znowu westchnął, ale jakby z nutą pogodnego zrezygnowania.
- Tak, musimy o tym kiedyś porozmawiać. Ale teraz wiesz, może jednak wstańmy...
Myślę, że Nadir byłby bardzo zawstydzony, gdyby nas tak zastał.
Nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że czasami wypowiadając coś głośno, jesteśmy w
stanie sprawić, że stanie się to rzeczywistością. Ledwo zdążył wymówić te słowa, w pokoju
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obok rozległ się hałas, jakby ktoś się o coś uderzył po ciemku. Usłyszeliśmy zduszone
przekleństwo w obcym języku i głos:
- Erik? Jesteś tam, do licha?
Erik zaczął zbierać w pośpiechu ubranie z podłogi i wrzucać je na siebie zupełnie
nieskładnie. Chwycił maskę leżącą obok komódki, wciągnął spodnie i zaczął mocować się z
rękawami koszuli.
- Już, już idę. Zaczekaj.
- Erik? – W drzwiach do sypialni pojawiła się szpakowata głowa Persa. Schowałam się
pod kołdrę tak, że wystawały mi tylko oczy.
Gość popatrzył na mnie, jakby zobaczył ducha. Stał kompletnie zdezorientowany, nie
wiedząc co powiedzieć. Erik skoczył ku niemu, wypchnął go za drzwi i zatrzasnął je.
- Wynocha mi stąd, szpiclu! – krzyknął. – Mówię ci przecież, że zaraz przyjdę.
Słyszałam ich głosy – Erika podniesiony, Persa zawstydzony i przepraszający – przez
zamknięte drzwi.
- Czy wszędzie musisz pchać ten swój ciekawski nochal? Czy naprawdę musisz mnie
wiecznie prześladować? Nie dałbyś mi nawet umrzeć w spokoju!
- Ja... ja strasznie przepraszam. Nie spodziewałem się... zupełnie... że nie będziesz
sam. Ale nie było łódki, nie wiedziałem, co się stało. Musiałem schodzić przez tę idiotyczną
komorę lustrzaną...
Tłumaczył się nieskładnie, jak uczniak złapany na gorącym uczynku kradzieży
czereśni.
- Wiesz – powiedział Erik, a w jego głosie oprócz irytacji dało się wyczuć nutkę
rozbawienia – ja sam się raczej spodziewałem, że przyjdziesz tu dziś pogrzebać trupa.
Naprawdę sądziłem, że moja stara trumna wreszcie się na coś przyda. Postanowiłem nawet
poczynić pewne przygotowania, żeby – tu usłyszałam jakby zduszony śmiech – nie
zostawiać nikomu zbyt kłopotliwego spadku. Poczekaj, powinno tu być jeszcze trochę nafty...
Z dobiegających mnie dźwięków wywnioskowałam, że zaczął chodzić po pokoju i
zapalać lampy. Pomyślałam, że chyba powinnam się ubrać i wyjść z sypialni, ale bez
pomocy nie byłam w stanie szybko zasznurować sobie gorsetu. Wrzuciłam więc tylko
koszulkę i wyciągnęłam z szafy długi szlafrok z falbanami. Obwiązawszy się paskiem,
wysunęłam głowę przez drzwi sypialni. Pers, widząc mnie, poderwał się z krzesła.
- Bonjour, Mademoiselle – powiedział grzecznie, mierząc mnie nieco podejrzliwym
spojrzeniem.
- Nadir, pozwól, że ci przedstawię, moja żona Christine – odparł Erik, podszedł do mnie
i wziął mnie za rękę.
To wszystko było tak dziwne, tak nieoczekiwane, że stałam jak kompletne cielę, patrząc
na nich szeroko otwartymi oczami.
- Przepraszam cię, kochanie. Obawiam się, że trochę tu nabałaganiłem. Zdaje się, że
nie bardzo mamy jak zjeść śniadanie...
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- Eriku – dopiero wtedy przyszło mi to do głowy – kiedy ty ostatni raz coś jadłeś?
- Nie pamiętam. – Starał się, żeby zabrzmiało to beztrosko, ale ja znowu pomyślałam o
jego słabym zdrowiu. – Kiedy się zamierza umrzeć, jakoś trudno przejmować się kolacją.
Chyba... zanim spadł żyrandol... A może jeszcze wcześniej.
Patrzyłam na niego z rosnącym niepokojem, a on tylko wzruszył ramionami, jakby
znowu chciał mnie przekonać, że nic się nie stało.
- Słuchajcie – powiedział w końcu Pers – chyba najlepiej będzie, jeśli wrócę na górę i
przyniosę coś do jedzenia. Madame, czy idzie pani ze mną?
- Nie, dziękuję. Myślę, że zostanę... z moim mężem. – Zabrzmiało to tak dziwnie, że się
uśmiechnęłam.
- Więc wrócę za jakąś godzinę albo półtorej. Mam szczerą nadzieję, że nie poumieracie
do tej pory. Aha, tym razem pozwolę sobie zabrać tę łódkę.
Erik machnął w jego stronę ręką i Pers wyszedł szybkim krokiem w stronę wejścia od
jeziora.
- Mamy półtorej godziny – powiedział Erik patrząc na mnie spod oka. – Co proponujesz
z nią zrobić?
Nadir wrócił dokładnie po dziewięćdziesięciu minutach, tak jak powiedział, targając dwa
wielkie kosze pełne pieczywa, masła, owoców i wszystkiego innego, co można dostać na
rynku. My tymczasem, przez ostatnie pół godziny, bardzo szybko staraliśmy się doprowadzić
salon do względnego ładu, upychając książki po szafach, ustawiając poprzewracane meble i
zbierając z podłogi okruchy szkła. Mimo, że Erik pomógł mi w końcu założyć sukienkę, nie
zdążyłam się uczesać i tylko spięłam włosy spinkami w luźny węzeł z tyłu głowy. Tak czy
inaczej, mimo naszych wysiłków, Demeure du Lac przypominało raczej krajobraz po niedużej
bitwie, niż schludne, mieszczańskie wnętrze. Pers wniósł wiktuały do salonu z miną, jakby
solennie poprzysiągł sobie niczemu więcej się nie dziwić. Z drugiego kosza zaczął wyciągać
na stół talerze i sztućce, nalewać do szklanek czystą wodę. Zapalił ogień pod osobliwie
wyglądającym urządzeniem i postawił na nim czajnik.
Siedzieliśmy we trójkę wokół stołu – ja i Erik łapczywie jedliśmy truskawki i croissanty,
posyłając sobie ponad blatem porozumiewawcze uśmiechy, zaś Nadir patrzył na nas jak
srogi profesor na niesforną dzieciarnię. Gdy czajnik zaczął wypuszczać kłęby pary, Pers zdjął
go z ognia i nalał wrzątku do porcelanowego imbryczka z herbatą. Po chwili wlał napar do
trzech filiżanek, oparł ręce na stole i powiedział bardzo rzeczowym tonem:
- Czy ktoś mógłby mi wreszcie wyjaśnić, co się tutaj dzieje?
Nie pamiętam, które z nas pierwsze zaczęło się śmiać. Łapaliśmy się za ręce - niby po
to, żeby się nawzajem uspokoić, ale tak naprawdę to z czystej przyjemności.
- No więc – zaczął w końcu Erik, pokonując śmiech – chyba będziemy potrzebowali
świadka.
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- Wystarczy mi to, czego byłem świadkiem do tej pory – skontrował Pers. – Obawiam
się, że na skutek szoku oszalałem i mam halucynacje. Nie dalej jak trzy dni temu byliście
gotowi się pozabijać!
- To było trzy dni temu – sprostował Erik. – Przyjacielu, czy wyświadczysz mi ten
zaszczyt i zostaniesz świadkiem na naszym ślubie?
Pers spojrzał na mnie podejrzliwie, jakby spodziewał się, że zaraz wszystkiemu
zaprzeczę. Nic nie powiedziałam, pokiwałam tylko głową z uśmiechem.
- Aha, jeszcze jedno – dodał Erik – bądź tak dobry i oddaj mi proszę moją kotkę.
Doszłam do wniosku, że w zaistniałej sytuacji jedyne, co pozostało mi zrobić, to
wreszcie doprowadzić do ładu swój strój. Przeprosiwszy Persa, oddaliłam się do sypialni
założyć pończochy, obuwie i upiąć nieco porządniej włosy. Po chwili Erik przyszedł za mną.
Rzucił okiem na kłębowisko zmiętej i poplamionej krwią pościeli, po czym spojrzał na mnie
badawczo, co nasunęło mi skojarzenia z lekarzem.
- Jak się czujesz, Christine? – zapytał, nie spuszczając wzroku z mojej twarzy.
- Doskonale – powiedziałam, robiąc chyba wyjątkowo głupią minę.
- Nic cię nie boli? – nalegał.
- Nie, zupełnie nic. Chyba niczego nie zauważyłam. – Powstrzymałam się, żeby znowu
nie wybuchnąć śmiechem.
Zdjęłam tę jego maskę, rzuciłam ją na komodę i pocałowałam go, pociągając za sobą
na łóżko.
- Przestań... A Nadir? – próbował mnie powstrzymać nerwowym szeptem, kiedy po raz
kolejny zaczęłam majstrować przy guzikach jego koszuli.
- Ciiii... – położyłam mu rękę na ustach.
W tym momencie, zza drzwi dobiegł nas jakiś nowy, niepokojący dźwięk. Wpierw
hurgot, upadek czegoś ciężkiego na podłogę, potem stłumione głosy. Zerwaliśmy się oboje
na równe nogi. Erik gestem, który z czasem stał się jego drugą naturą, założył na twarz
maskę. Ja wyskoczyłam z pościeli z włosami w jeszcze większym nieładzie, niż poprzednio.
Erik stanął z uchem przy drzwiach, a cała jego sylwetka zdradzała napięcie.
- Psiakrew – zaklął cicho. – Co znowu kot przyniósł?
Wtedy usłyszałam głos, który rozpoznałabym chyba w samym piekle:
- Monsieur, proszę mnie natychmiast przepuścić!
Erik też go rozpoznał. Odruchowo przesunął rękami po ciele, jakby szukał broni, ale nic
nie znalazł. Gestem wskazał mi, żebym pod żadnym pozorem nie ruszała się z pokoju,
następnie gwałtownym ruchem otworzył drzwi. Przez sekundę zobaczyłam plecy Persa i
biały gors koszuli Raoula, a także jego wyciągniętą rękę, w której błyszczał pistolet.
- Monsieur, żądam, aby natychmiast wypuścił pan moją narzeczoną! – zawołał
wicehrabia.
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Trzasnęły zamykane drzwi, oczywiście natychmiast znalazłam się tuż za nimi,
dygocząc ze strachu. Ręką wymacałam w kieszeni sukienki fiolkę laudanum, którą
przyniosłam tutaj wczoraj, żadnej innej broni nie udało mi się znaleźć.
- Gdzie jest Christine? – nie ustępował Raoul. – Jestem pewien, że pan ją tu
przetrzymuje.
- Czy mógłby pan przestać wymachiwać bronią w moim domu? – głos Erika był
pozornie spokojny.
- Jeśli natychmiast nie zobaczę Christine, zastrzelę pana!
- Nie wątpię – odparł Erik. – Już raz próbował mi pan strzelić w plecy.
- Jest pan... łajdakiem! Bandytą! Mordercą! Porywaczem! Podłym oszustem!
Kryminalistą bez cienia moralności! – Raoul zapalał się coraz bardziej z każdym wersem tej
litanii. – Powinienem był pana zastrzelić już dawno! Ale nie będę sobie brudził rąk. Kiedy
tylko uwolnię Christine, oddam pana w ręce sprawiedliwości.
- Młody człowieku, niechże pan odłoży tę broń – to był głos Nadira.
- Gdzie jest Christine?! – wrzasnął Raoul jeszcze głośniej. – Odpowiadaj, bo strzelam!
- Jestem tutaj – powiedziałam otwierając powoli drzwi i wchodząc do salonu.
Wszyscy trzej spojrzeli na mnie i nie wiem, który z nich wyglądał na najbardziej
zaskoczonego. Wszyscy naraz zaczęli krzyczeć.
- Uciekaj! – to był Raoul.
- Schowaj się! – to Erik.
- Proszę uważać! – to Nadir.
Jednak to Pers zachował się najbardziej zdecydowanie, bo pociągnął mnie za rękę na
bok, z linii strzału.
- Christine, czy on ci nic nie zrobił? – Raoul patrzył z niepokojem na nieład w moim
stroju i na głowie. Nic nie odpowiedziałam. – Co pan jej zrobił, na miłość Boską? – zwrócił się
do Erika, wciąż grożąc mu bronią.
- Monsieur le Vicomte – powiedział Pers bardzo spokojnie, z rutyną starego policjanta –
proszę wreszcie przestać krzyczeć i schować ten pistolet. Nie jesteśmy uzbrojeni.
- Tym lepiej – wysapał Raoul. – Christine, wracamy do domu. Ten łajdak nie będzie cię
więcej dręczył. – Wyciągnął do mnie rękę.
- Nigdzie nie idę – powiedziałam cicho.
- Co on ci znowu zrobił? Zahipnotyzował cię? Dał ci jakiejś trucizny? – Patrzył na mnie
badawczo. – Chodź, już wszystko będzie dobrze.
- Raoul, ja tu zostaję – powiedziałam starając się, żeby zabrzmiało to spokojnie.
- Nie słyszał pan? Ona tu zostaje – powtórzył Erik z całym opanowaniem, na jakie mógł
się zdobyć patrząc w lufę pistoletu. – Jako moja żona.
- Prędzej jako wdowa! – krzyknął Raoul i zmierzył się do strzału. Nie zastanawiając się,
co robię, rzuciłam się do przodu, osłaniając Erika własnym ciałem. Usłyszałam wystrzał i
poczułam, jak kula rozcina prawą stronę mojej twarzy na skos od ust aż po kość policzkową.
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Zrobiło mi się ciemno przed oczami i osunęłam się do tyłu, prosto w ramiona Erika; upadając
słyszałam jeszcze krzyk, ale nie wiem, kto krzyczał.
Kiedy odzyskałam przytomność, leżałam w mojej sypialni w Demeure du Lac, przykryta
kocem, na łóżku ogołoconym z pościeli. Pod głowę miałam wsunięty zrolowany ręcznik.
Próbowałam się poruszyć, ale ból praktycznie uniemożliwiał mi jakikolwiek ruch głową.
Uniosłam rękę i chciałam dotknąć policzka, ale wyczułam tylko tyle, że więcej niż połowę
głowy oraz szyję mam obwiązaną bandażem. Chyba musiałam jęknąć, bo usłyszałam szmer
cichych kroków w pokoju. Zobaczyłam nachylające się nade mną oblicze Persa.
- Szo ż Ehyhem? – zapytałam czując, że z bólu lecą mi łzy; poruszanie wargami było
właściwie niemożliwe. W ustach czułam smak krwi.
- Spokojnie – powiedział Nadir. – Jest w laboratorium, szuka jakiejś ocalałej kolby, uparł
się, że zaparzy ziół.
Kątem oka uchwyciłam jakiś ruch. Za chwilę zobaczyłam, jak Raoul de Chagny pada
na kolana obok łóżka, chwyta mnie za rękę i zaczyna obsypywać ją pocałunkami.
- Christine! Christine! Dzięki Bogu, żyjesz! Nawet nie masz pojęcia, jak mi przykro!
Wiesz, że nigdy bym cię nie zranił, wiesz przecież, powiedz. Boże, co za straszny wypadek!
- Yhy – to było wszystko, co zdołałam powiedzieć.
- Wypadek, dobre sobie – usłyszałam znajomy głos od strony drzwi do salonu. – I
pomyśleć, że taki niewydarzony chłystek może dziś zostać oficerem. Zabieraj się od niej,
Chagny, nie widzisz, że ona nie może mówić?
- Jest pan prostakiem, Monsieur, ale czego się można spodziewać po plebejuszu. –
Raoul był cały roztrzęsiony. – Christine, przecież ty nie możesz tu zostać w tym lochu. Zaraz
sprowadzę powóz i zabiorę cię do pałacu.
- Jeszcze czego?! Że też cię nie udusiłem, Chagny, kiedy jeszcze była okazja. Przecież
ty jej o mało nie przestrzeliłeś głowy. Gdyby nie Nadir Chan, już byś nie żył. – Erik nachylił
się do mnie z przeciwnej strony łóżka niż wicehrabia. – Jak się czujesz, aniołku?
Chciałam się uśmiechnąć, ale znowu pociekły mi łzy z oczu.
- Przynajmniej to twoje laudanum się na coś przydało... Nie martw się, wszystko będzie
dobrze.
Wcale nie byłam tego taka pewna. Ponownie spróbowałam unieść rękę i wymacać, co
się stało z moją głową.
- Proszę nie dotykać, Madame Christine – usłyszałam głos Nadira. – Rana jest jeszcze
bardzo świeża. Erik pozszywał panią jak drogocenny gobelin. A z panem, Monsieur le
Vicomte, zgadzam się, że to nie jest odpowiednie miejsce dla chorej damy. Proponuję,
abyście oboje z Erikiem przenieśli się tymczasowo do mojego skromnego mieszkania przy
Rue de Rivoli. Aisza już tam jest, a i Dariusz się ucieszy. Nie mam tam może luksusów, ale
własny kąt i dużo spokoju dla rekonwalescentki się znajdzie. Chętnie skorzystamy z pana
powozu, jeśli byłby pan tak uprzejmy – zwrócił się do Raoula.
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Obecność tego trzeźwo myślącego człowieka spowodowała, że przeprowadzka poszła
w miarę sprawnie. W sposób porażająco pragmatyczny i skuteczny zawiadywał pakowaniem
tego, co – jak ocenili z Erikiem – mogło się przydać, a więc części ubrań, książek, papierów,
reszty nut ocalałych przed ogniem, różnych dziwnych torebeczek z ziołami i przedmiotów,
które trudno mi było rozpoznać. Jeśli to miało być wszystko, co przetrwało z dorobku całego
życia Erika, było tego żałośnie mało. Raoul zataszczył pudła do zamówionej dorożki i zawiózł
to wszystko pod wskazany adres. Następnie wrócił własnym zakrytym powozem,
ozdobionym z boku herbem. Gdy wymknęliśmy się z budynku od strony Rue Scribe, było
znowu ciemno, najwyraźniej leżałam uśpiona laudanum przez cały dzień. Raoul wciąż był
skruszony i przepraszał mnie co drugie słowo, ale Erik za każdym razem mierzył go takim
wzrokiem, że w końcu przestał i milczał tylko z miną zbitego pudla.
Po środku nasennym – i, jak sądzę, z upływu krwi – byłam bardzo słaba. Erik
zaprowadził mnie, wspartą na swoim ramieniu, do łódki, a potem po prostu wziął na ręce i
wniósł na górę po schodach. Prawie nic nie pamiętam z samej jazdy, siedziałam wtulona
obolałą głową w klapę obszernego, czarnego płaszcza Erika, a on głaskał mnie po włosach
jak małą dziewczynkę. Gdy dojechaliśmy pod kamienicę przy ulicy Rivoli, Raoul dwukrotnie
powtórzył, że powierza mnie opiece Chana Nadira i że nazajutrz przyjdzie dowiedzieć się o
moje zdrowie. Erik zbył to milczeniem; pomyślałam, że to dobrze, że przynajmniej przestali
sobie wygrażać. Nadir nacisnął guzik dzwonka i za chwilę zszedł do nas starszy,
sympatycznie wyglądający człowiek o śniadej cerze, ubrany w dziwny, haftowany kaftan.
Zamienili parę słów w zupełnie nieznanym mi języku, a następnie Erik znowu wniósł mnie po
schodach, tym razem na drugie piętro. Otworzyły się drzwi i natychmiast wyskoczyła zza
nich syjamska kotka.
- No, to chyba jesteśmy w komplecie – powiedział Erik i pocałował mnie w czubek
głowy.
Następny dzień i następny i następny minęły w półmroku zasuniętych zasłon, w
ciasnym, dusznym więzieniu bólu, z którego nie było innej ucieczki, niż w równie męczący,
nękany koszmarami sen. Nie wiem zbyt wiele na temat tego, co się działo poza tym, że
leżałam na prostym łóżku z żelaznym stelażem, starając się pamiętać, aby - za każdym
razem, gdy wracałam do świadomości z kolejnego koszmaru - nie rzucać głową na
poduszce. Cała prawa połowa głowy, od ust po łuk brwiowy, bolała mnie tak, że wolałam już
chyba najgorszy sen, niż bezlitosną realność przebudzenia. To dziwne, ale nie
zastanawiałam się nawet, jak wyglądam pod starannie założonym opatrunkiem; raczej, czy
mam pogruchotane kości. Starałam się wyczuć coś językiem od środka ust, ale był tak
zapuchnięty, że prawie nie byłam w stanie nim poruszyć.
W moich gorączkowych snach chaotycznie wymieszane sceny z kilku ostatnich dni
mieszały się z odległymi wspomnieniami, widziałam w nich ojca. Widziałam nieprzytomny
wyraz jego oczu w karczmie, gdy grał na skrzypcach i zmuszał mnie, bym śpiewała, podczas
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gdy tłusta karczmarka dolewała mu wina. Wspominałam dumę na jego twarzy, gdy ze starą
walizką wysyłał mnie na naukę w wielki świat; czułam cały ciężar odpowiedzialności i
pokładanych we mnie nadziei. A potem, raz po raz, przeżywałam na nowo jego śmierć.
Czasami, w stanach większej świadomości, słyszałam dobiegające z drugiego pokoju
przyciszone głosy, rozpoznawałam pojawiające się w nich słowo „lekarz”. Kiedy indziej
rozmowy prowadzone były w nieznanym mi języku, dziwnym i gardłowym. Często, budząc
się na chwilę, widziałam obok siebie Erika, jak siedział na krześle przysuniętym do
wezgłowia łóżka i patrzył na mnie w ciszy. Widząc, że otwieram oczy, podsuwał mi do ust
szklankę wody lub jakiegoś naparu o słodkim smaku. Wtedy siadał za mną na łóżku i
delikatnie podtrzymywał moje plecy, żebym się nie zadławiła. Siedząc tak, z głową wspartą
na jego piersi, czułam się najlepiej. Starałam się wyciągnąć do niego rękę, a on lekko gładził
moje palce i nucił coś bardzo cicho. Jego obecność nigdy nie zwiastowała nowej fali bólu.
Każda zmiana opatrunku poprzedzona była dawką środka znieczulającego i cichym
śpiewem, który chyba skuteczniej niż laudanum łagodził cierpienie.
Po kilku dniach gorączka musiała osłabnąć, bo koszmary przestały mnie dręczyć.
Leżałam, wodząc wzrokiem po skromnym pokoiku z ciężkimi, aksamitnymi zasłonami.
Czułam się, jakbym była w szpitalu i równie troskliwą opieką byłam otoczona. Erik karmił
mnie łyżeczką jak małe dziecko; wkładał mi do ust maleńkie porcje czegoś, co chyba było
warzywnym przecierem z jakimiś dziwnymi przyprawami. Ponieważ od czasu wydarzeń w
Demeure du Lac nie byłam w stanie jeść, smak tej osobliwej potrawy wydał mi się doskonały.
Minął chyba tydzień, zanim Erik pozwolił mi wstać z łóżka i pomógł usiąść w
wygodnym, głębokim fotelu w przyciemnionym pokoju. Wciąż nie mogłam mówić.
Domownicy traktowali mnie z milczącą atencją, jakby obawiali się, że jeśli zaczną do mnie
normalnie przemawiać, nadweręży to dodatkowo moje zdrowie. Powoli zaczęły dochodzić do
mnie rozmiary spustoszenia poczynionego przez pocisk. Dotykając językiem wyczuwałam,
że większa część tylnych zębów dolnej szczęki po prawej stronie jest wybita.
Przypuszczałam, że rana musiała zostać starannie oczyszczona kiedy byłam znieczulona
laudanum, bo nie pozostały żadne ostre odłamki. Kość szczękowa nie była chyba na
szczęście poważnie naruszona. Nie byłam w stanie zorientować się, co znajdowało się pod
starannie założonym opatrunkiem i bandażem, który przykrywał cały prawy policzek i
umocowany był do szyi i czoła. W pokoju nie było żadnego lustra, a dotykanie się ręką nic
nie dawało. Czułam silny ból i przykre uczucie ciągnięcia w prawej stronie twarzy, a macając
językiem policzek od środka miałam wrażenie, że natrafiam na jakieś paskudne, sączące się
rozdarcie.
Męczyły mnie też inne troski. Niepokoiłam się, co się dzieje w Operze, jak przyjęto
moje dziwne zniknięcie, czy ktokolwiek z kolegów zainteresował się moim losem. Obawiałam
się też oczywiście reakcji dyrektorów. Martwiłam się o pozostawione bez opieki mieszkanie,
które wynajmowałam; o to, że nie zapłaciłam czynszu i czy miła starsza pani, która była
właścicielką lokaliku na poddaszu, nie zgłosiła mojego zaginięcia. Chciałam, żeby ktoś
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chociaż przywiózł moje rzeczy - parę ulubionych ubrań i drogich mi pamiątek – miałam tylko
część strojów z szafy mojego pokoju w domu nad jeziorem. Ponieważ nie mogłam o tym
wszystkim powiedzieć, Erik wpadł na pomysł, żebym napisała na kartce. Kiedy podał mi
ołówek i kawałek papieru, drżącą ręką nagryzmoliłam:
„Czy ktoś mógłby pójść w mojej sprawie do Opery, proszę?”
Słyszałam, jak następnego ranka Erik i Nadir naradzają się w kuchni. Nie mogli się
zdecydować, czy Pers ma pójść do dyrekcji podając się za dziennikarza, czy za
współpracownika policji. Nie wiem, co w końcu postanowili, ale kiedy Nadir wrócił parę
godzin później, nie miał zadowolonej miny. Weszli we dwóch do mojej sypialni, siedziałam,
tak jak poprzedniego dnia, w fotelu przy zasłoniętym oknie. Daroga powiedział:
- Mam wiadomości z Opery.
Podniosłam do niego rękę pytającym gestem i jęknęłam cicho.
- Wznowili przedstawienia po paru dniach, chociaż Faust został zdjęty z afisza do
odwołania. Firma ubezpieczeniowa pokryje straty spowodowane upadkiem żyrandola.
Oczywiście, zawiadomiono policję. Znaleźli zdetonowane ładunki wybuchowe, ale nie
postawiono nikomu oskarżeń. Z pogłosek, które do mnie dotarły, wnioskuję, że dyrekcja
podejrzewała zwolenników konkurencyjnych teatrów, ale nie mają rzecz jasna żadnych
dowodów. Sprawa jest o tyle poważna, że była jedna ofiara śmiertelna. Bezpośrednio pod
żyrandolem siedziała jakaś starsza pani; z tego, co zrozumiałem, daleka krewna Madame
Giry. Po wypadku odwieziono ją do szpitala, ale niestety nie udało jej się uratować. To bardzo
przykre, podobno pierwszy raz była w Operze...
Spuściłam głowę i z ciężkim sercem patrzyłam na wzorzysty dywan.
- A co mówili o Christine? – zapytał Erik zduszonym głosem.
- Nie jest zbyt dobrze, niestety... Gdy starałem się czegoś dowiedzieć, dyrektor Richard
stwierdził, że żadna panna Daaé już tam nie pracuje... A kiedy próbowałem nalegać, wyjął z
archiwum pani umowę o pracę i na moich oczach podarł ją na kawałki, a potem wyrzucił do
śmieci. Obawiam się, Madame, że właśnie straciła pani zatrudnienie.
Zaplotłam ręce na podołku, kompletnie załamana.
- A śpiewacy? Chór? Meg Giry? Rozmawiał pan z nią? Nikt o mnie nie pytał? –
zapytałam, starając się wydobyć z siebie głos pierwszy raz od wypadku, niewyraźnie i
lekceważąc dotkliwy ból.
- Wszyscy są przekonani, że uciekła pani z panem wicehrabią de Chagny. Mała Meg przepraszam, że to mówię - nazwała panią ważniaczką, która zapomina o starych
przyjaciołach, kiedy tylko udało jej się, jak to ujęła: „zostać utrzymanką arystokraty”.
Zrobiło mi się tak przykro, że poczułam, że zaraz się rozpłaczę. Zauważyłam, że na
wzmiankę o Raoulu Erik zacisnął pięści ze złości. Złapałam się na myśli, czy jeszcze teraz
byłby w stanie przywrócić mój angaż szantażując dyrektorów, oddać mi moje utracone
przedstawienia, moją pracę, która dotąd nadawała sens mojemu samotnemu życiu. Ale,
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nawet gdyby było to możliwe, przecież i tak ledwo mogłam mówić, nie wspominając nawet o
śpiewaniu. A mojej nieobecności na próbach nie usprawiedliwiał żaden lekarz. Serce mi się
ścisnęło, kiedy pomyślałam, jak szczęśliwa byłam kiedy podpisałam tę umowę, jako
młodziutka absolwentka Konserwatorium, tuż po studiach. Jak czułam wtedy, że oto
spełniam wszystkie marzenia, które pokładał we mnie mój ojciec. Byłam zdruzgotana, łzy
same zaczęły płynąć mi po twarzy, przeciekały przez warstwy bandaża.
Erik ukląkł przy moim fotelu, ujął moje obie dłonie i przycisnął do ust.
- Pamiętaj, Christine – powiedział – uratowałaś mi życie.
Wcale nie byłam taka pewna, czy moje desperackie zachowanie rzeczywiście go
uratowało; być może kula i tak przeszłaby bokiem. Pewnie nic by się nikomu nie stało, tylko
ja – jak zwykle – wpakowałam się w kłopoty, jak skończona idiotka.
- Uratowałaś mi życie – powtórzył z naciskiem. – Wiesz, że w Azji uważa się, że jeśli
uratuje się komuś życie, jest się później za niego odpowiedzialnym, bo odmieniło się wyroki
losu? Moje życie należy więc do ciebie, Christine.
Zauważyłam, że Nadir spojrzał na ten nagły wybuch Erika z dość sceptycznym
wyrazem twarzy. Przyszło mi na myśl, że niewykluczone, że zdążyli już sobie nawzajem
uratować życie nie raz – wszyscy byliśmy więc nierozerwalnie powiązani wzajemną siecią
wdzięczności i odpowiedzialności. Mimo to, pewność Erika co do decydującej roli mojego
poświęcenia dodawała mi otuchy; nie czułam się aż tak beznadziejnie głupia, aż tak
zbyteczna.
- Muszę więc zacząć o siebie dbać, przez wzgląd na ciebie, ukochana. Zobacz, znoszę
nawet tę nieznośnie perfumowaną kuchnię Dariusza. – Uśmiechnął się.
- Spodziewam się, że regularne jedzenie posiłków to w twoim wypadku duże
wyrzeczenie – cierpko skwitował Nadir półgłosem.
Następnego dnia, kiedy Erik przyszedł zmienić mi opatrunek, zażądałam lusterka.
Próbował mnie uspokajać, że nie jest tak źle, że wszystko goi się świetnie, ale uparłam się,
żeby przekonać się o tym na własne oczy. Po chwili zmienił ton, zaczął mnie przekonywać,
że rana jest jeszcze bardzo świeża, że nie potrzeba żebym przyglądała się temu na tym
etapie kuracji. Te wykręty zaniepokoiły mnie jeszcze bardziej i tym mocniej nalegałam, żeby
przyniósł jakieś lustro. Wyszedł z pokoju wyraźnie zaniepokojony i po chwili wrócił z
Nadirem. Za nimi wszedł Dariusz, niosąc dosyć duże zwierciadło - takie, jakiego mężczyźni
używają zwykle przy goleniu. Erik delikatnie odwinął bandaż, zdjął opatrunek ze złożonej w
kilka warstw gazy i odwrócił się do Persa. Wymienili porozumiewawcze spojrzenia, a w ich
oczach nie zobaczyłam nic pocieszającego. Odwróciłam się do starego służącego, który na
mój widok wciągnął głośno powietrze przez zaciśnięte zęby.
- Christine, wiesz, może to naprawdę za wcześnie... Może poczekajmy z tym jeszcze?
– zaczął Erik, ale ja nie słuchałam. Sięgnęłam ręką do lustra, które Dariusz postawił na
szafce i podniosłam je do twarzy. To było coś okropnego! Od kącika ust aż do ucha biegła
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szeroka na co najmniej dwa centymetry krwawa, ledwo zabliźniona, sącząca się rana, zszyta
w wielu miejscach ciemną chirurgiczną nicią, której końce wystawały jak stercząca
szczecina. Wyglądało to jak jakiś monstrualny grymas. Cały policzek był sinoczerwony i
opuchnięty, siniec pod okiem wydawał się niemal czarny. Oko było na szczęście całe, ale nie
byłam pewna, czy kość policzkowa nie została częściowo strzaskana uderzeniem pocisku.
Zrobiło mi się słabo. Zapewne upuściłabym lustro na ziemię, gdyby Erik go nie złapał i
nie odłożył w bezpieczne miejsce. Nie byłam w stanie nawet płakać, siedziałam w fotelu
kompletnie oniemiała. Nigdy nie uważałam siebie za piękność, ale teraz wspominałam swoje
wcześniejsze odbicie w lustrze jak obraz utraconego raju. Nagle, akurat wtedy, gdy utraciłam
ją bezpowrotnie, doceniłam całą swą urodę. Nie wiedziałam co powiedzieć, zwłaszcza
wobec Erika. Chciałam się schować, żeby na mnie nie patrzył, żeby nikt więcej na mnie nie
patrzył. A jednocześnie, widząc jego uważne oczy ukryte za maską, nie mogłam nie
pamiętać, dlaczego on też zasłaniał swoją twarz. Było mi wstyd, że zbiera mi się na płacz, że
trzęsą mi się ręce. To, co w końcu nauczyłam się ignorować u niego, było zupełnie czymś
innym, jeśli nagle zaczynało dotyczyć mnie samej. Nawet nie dlatego, żebym miała zwątpić
w jego uczucia - tu chodziło o mnie; o to, co ja sama widziałam patrząc na swoje odbicie.
Dopiero ten tragiczny wypadek sprawił, że w pełni zrozumiałam, co on musiał przeżywać, jak
bardzo musiał siebie nienawidzić. Złapałam się na myśli, że przecież chciałam z nim umrzeć,
że może powinnam była umrzeć, ratując go. Że uniknęłabym w ten sposób tej iście
horrendalnej ironii losu.
Widziałam, jak bardzo chciał mnie pocieszyć i jak – on jeden spośród otaczających
mnie ludzi, którzy przyjęli nagle współczujący i solenny wyraz twarzy – nie potrafił. Ta
świadomość była dla mnie dodatkowym cierpieniem, nie wiem, czy nie najgorszym ze
wszystkiego. Nikt z nas nie powiedział ani słowa. Odwróciłam głowę, starając się ukryć twarz
w najgłębszym cieniu i zamknęłam oczy. Erik bardzo delikatnie założył mi świeży opatrunek,
a potem opiekuńczym gestem otulił mnie w koc. Starał się na mnie nie patrzeć i kiedy tylko
skończył, cicho wyszedł z pokoju, a za nim niepostrzeżenie wysunęli się z niego Dariusz i
Nadir. Zostałam sama, z poczuciem tak dojmującego nieszczęścia, że nie potrafiłam nawet
płakać.
W ciągu następnych paru dni domownicy jeszcze bardziej obchodzili mnie na palcach,
nie ustając jednakże w cichych wysiłkach służących zapewnieniu mi komfortu. Nadir, na
moją prośbę, przyniósł mój skromny dobytek z wynajmowanego pokoiku i przedstawiając się
jako mój daleki krewny, uspokoił zaniepokojoną moim zniknięciem właścicielkę, że musiałam
pilnie wyjechać z miasta w sprawach rodzinnych. Starsza pani wydawała się przekonana
jego zapewnieniami, zwłaszcza, że dołączyłam odręcznie napisany liścik z podziękowaniem i
zaległym czynszem. Miałam odłożone na czarną godzinę pieniądze - resztkę tego, co
pozostało po niewielkim spadku, który zostawił mi ojciec. Pomyślałam, że czarna godzina
właśnie nadeszła i odsuwałam od siebie myśl, co będzie, kiedy te oszczędności się skończą.
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Erik dokładał wszelkich starań o moje zdrowie, ale odkąd zobaczyłam tę paskudną
ranę, traktował mnie ze skrajną ostrożnością, jakby chciał zasłonić się swoim zwykłym
stylem profesjonalnego chłodu. Z bólem i niedowierzaniem próbowałam sobie przypomnieć
naszą swobodną komitywę sprzed zaledwie kilku dni. Czułam wstyd za swoje reakcje i
ogromny żal, że zniszczyłam między nami coś cennego, czego zbudowanie zabrało te
wszystkie minione miesiące.
Dariusz okazywał mi przywiązanie i współczucie wymyślając coraz bardziej wyszukane
potrawy, zwykle złożone z małych kawałków warzyw i mięsa w aromatycznych sosach.
Byłam już w stanie wkładać je samodzielnie do ust i – z pewnym trudem – przełykać.
Jadaliśmy we czworo siedząc wokół solidnego okrągłego stołu, Nadir nigdy nie pozwalał
swojemu zaufanemu służącemu jeść osobno w kuchni. Dało się zauważyć, że Erika męczyły
te codzienne rytuały, że niespecjalnie smakowała mu perska kuchnia, a już na pewno
drażniła go powtarzalność i regularność posiłków. Mimo to, siedział prosto za stołem, zawsze
elegancko ubrany i z wyszukaną uprzejmością chwalił Dariusza zjadając pełne talerze jego
dań. Wyglądał jak ktoś, kto za wszelką cenę postanowił trzymać się podjętego zobowiązania;
zastanawiałam się, czy bardziej chodziło mu o Nadira, czy o mnie.
Jedyną istotą zadowoloną z nowej sytuacji była chyba Aisza. Łaziła za Erikiem jak
szczeniak i wskakiwała mu na kolana, kiedy tylko usiadł. Dariusz zżymał się, że potem musi
czyścić wszystkie jego ubrania z kociej sierści, ale nie mógł nie zauważyć, jak wielkim
ukojeniem była dla Erika obecność w domu tego nieznośnego zwierzaka. Gdy stan mojego
zdrowia przestał już budzić poważne obawy, Erik coraz gorzej znosił wymuszone
okolicznościami towarzystwo. Całymi dniami przesiadywał w gabinecie, który udostępnił mu
Nadir, szkicując coś albo czytając. Z zasady nie ruszał się z domu za dnia, czasem tylko
wychodził się przejść późnym wieczorem albo bardzo wcześnie, zanim zaczął się ruch na
ulicach. Nadir i Dariusz starali się nie wchodzić mu w drogę nieproszeni, tym bardziej ja. Z
nudów zabrałam się za szydełkowanie serwetek, chociaż nigdy wcześniej nie przepadałam
za robótkami; teraz pozwalało mi to zająć czymś czas i nie myśleć o przyszłości.
Wiedziałam, jak bardzo doskwierał Erikowi brak instrumentu muzycznego, na którym mógłby
grać; nieraz złapałam go na bębnieniu palcami w blat biurka, jakby to była klawiatura. Kilka
razy słyszałam, jak w rozmowie z Nadirem westchnął: „Czemuż u licha rozbiłem te
skrzypce?”
Kiedy pewnego ranka na moje pytanie, gdzie jest Erik, Pers odpowiedział, że poszedł
spotkać się z kimś, kogo nazwał „swoim asystentem”, nie zdziwiłam się specjalnie.
Pamiętałam dziwnie przestraszonego, małego człowieczka, na którego wpadłam kiedyś przy
Rue Scribe. Domyślałam się, że musi to być pracownik Erika, chociaż nigdy mi o nim nie
wspominał. Korzystając z okazji, że zostaliśmy sami w domu, Nadir wszedł do mojego
pokoju i usiadł naprzeciwko mnie na krześle.
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- Madame Christine – powiedział – czuję się w obowiązku poinformować panią, że pani
przyjaciel, wicehrabia de Chagny, codziennie odwiedzał mnie, dopytując się o pani zdrowie.
Zdziwiłam się, bo odkąd zamieszkałam przy Rue de Rivoli, nie widziałam Raoula, ani
też nie miałam od niego żadnych wiadomości. Pers zauważył moje spojrzenie.
- Z początku przychodził tutaj, ale Erik nigdy nie pozwolił mu nawet na panią spojrzeć.
Tolerował jedynie, że udzielę mu w korytarzu krótkiej informacji o pani zdrowiu, podczas gdy
on siedział w gabinecie. Potem spotkałem się z wicehrabią parę razy pod nieobecność Erika,
w kawiarni na rogu ulicy. To chyba porządny człowiek, bardzo przeżywa to, co się stało.
Myślę, że dałby sobie obciąć rękę, gdyby mogło to cofnąć czas.
- Wiem, że nie chciał mnie zranić – powiedziałam cicho. Mimo wszystko, nie potrafiłam
czuć nienawiści do Raoula. To byłoby tak, jakby nienawidzić uroczego, puszystego
szczeniaczka. Wierzyłam całkowicie, że szczerze żałował tego, co się zdarzyło. Właściwie
nie czułam do niego złości, raczej do okrutnego losu.
- Przepraszam, że o to pytam, Madame – zaczął delikatnie Nadir - ale dotąd sądziłem,
że kocha pani tego młodzieńca...
- Chyba to prawda... – odpowiedziałam, sama nie wiedząc, co powinnam teraz zrobić.
- Więc nic już nie rozumiem.
- Ja też niewiele rozumiem – westchnęłam. – Wie pan, kiedy po tych wszystkich latach
spotkałam go ponownie w Paryżu, wydawało mi się, że spełnia się moje marzenie. Marzenie
małej dziewczynki, tak nieprawdopodobne, że lata temu wyrzuciłam je z pamięci. Nie tak
łatwo jest jednak zapomnieć swojego pierwszego, jedynego przyjaciela. Marzyłam o tym,
żeby kiedyś mógł traktować mnie jak równą sobie. I nagle to moje nieziszczalne marzenie
stało się rzeczywistością. Gdyby to wszystko zdarzyło się trochę wcześniej...
Daroga siedział naprzeciwko i bacznie mi się przyglądał.
- Raoul uosabia wszystko, o czym marzyłam jako mała dziewczynka. Byłam takim
Kopciuszkiem, znalezionym na wiejskim festynie przez bogatego miłośnika muzyki, który
postanowił opłacić moją naukę, bo dostrzegł we mnie talent. Ale nawet po paru latach nauki i
przebywania w domu Profesora – chociaż państwo Valerius traktowali mnie bardziej jak
małoletnią krewną, niż przygarniętą z litości sierotę i nigdy nie dali mi odczuć, że nie
pochodziłam z ich sfery – nawet wtedy, w głębi serca czułam się inna, gorsza. Bałam się, że
ktoś się dowie, kim jestem naprawdę. A najbardziej bałam się w czasie wakacji, kiedy
przyjeżdżał mój ojciec. Nadir Chan, ja naprawdę kochałam mojego ojca, ale czasami to było
takie trudne... Chciałam wierzyć, że to po nim mam swój talent, że to on jest prawdziwym
geniuszem, ale kiedy widziałam spojrzenia innych ludzi, pełne wyższości dla wiejskiego
grajka... Było mi wstyd, wbrew sobie. Myślę, że ojcu też było wstyd, dlatego czasem pił.
Pers pokiwał głową ze zrozumieniem.
- Raoul był chyba jedynym człowiekiem, który nie widział w tym problemu. Odkąd
wyciągnął z morza mój szal, odwiedzał nas codziennie, zmusił swoją starszą siostrę, by
opłaciła lekcje gry na skrzypcach, których miał mu udzielać mój ojciec. Ale najczęściej po
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prostu włóczyliśmy się po plaży, po skałach z różowego granitu, wymyślaliśmy coraz to nowe
zabawy, rozmawialiśmy, jak przyjaciele... Jakbym nie była dla niego wieśniaczką,
ekscentrycznym kaprysem Profesora, który powodował, że sąsiedzi śmiali się z niego, jak z
dziwaka. Kiedyś, pod koniec lata, Raoul powiedział mi, że mnie kocha i że pewnego dnia się
ze mną ożeni. Nie uwierzyłam, oczywiście, zaczęłam się śmiać - ale nie powinno się mówić
takich rzeczy dziesięcioletnim dziewczynkom. Słowa Raoula zapadły w moją pamięć mimo,
że chciałam je zlekceważyć. Mimo, że następnego lata zabroniono mu się ze mną spotykać.
Mimo, że widziałam go jeszcze kiedyś później i że wtedy patrzył na mnie, jakbym była dla
niego obca... Starałam się nie pamiętać, ale nie mogłam zapomnieć. Potem wydarzyło się
tyle rzeczy...
Odłożyłam robótkę na bok i spojrzałam za okno, gdzie wstawał świt.
- Kiedy przyszedł wtedy do mojej garderoby, przestraszyłam się. Myślałam, że będzie
chciał zabawić się moim kosztem, wykorzystać mnie - tyle się słyszy okrutnych plotek w
teatrze... Ale on, to takie dziwne, traktował mnie, jakby te lata, które minęły, nie miały w ogóle
miejsca. Zaczęłam wierzyć, że nigdy nie przestaliśmy być przyjaciółmi, jak wtedy w PerrosGuirec...
- Więc kocha go pani?
- Tak... Chyba tak... On jest jak lato, jak zielone liście na drzewach... Jak mogłabym go
nie kochać? – zamyśliłam się.
- A Erik? – zapytał daroga, patrząc na mnie podejrzliwie.
- Erik...?
Poruszyłam się w fotelu zaskoczona. Czy on naprawdę nie zrozumiał nic z tego, co mu
powiedziałam? Moje zdumione spojrzenie wydawało się całkowicie wytrącić go z równowagi,
ale dla mnie samo postawione w ten sposób pytanie było niedorzeczne.
- Jak to Erik?? – zapytałam jeszcze raz, trochę głośniej, rozkładając ręce.
- No... Przecież... – zamotał się Pers. - Sam widziałem, że... Jak rozumiem, Erik
zamierzał panią poślubić. A pani...
- Nadir Chan – zaczęłam przykładając lewą rękę do czoła - pan zamierza porównywać
to, co czuję do Raoula, z moją miłością do Erika?
Zająknął się, jakby chciał coś powiedzieć, ale w końcu nic nie powiedział i milcząc
mierzył mnie poważnym wzrokiem.
- Erik... To, co czuje do Erika jest jak... Nie wiem - jak skała, jak ziemia. Cóż mi po
drzewach, jesienny wiatr rozwieje ich liście; cóż mi po lecie? Gdyby wszystko po kolei miało
przestać istnieć, moja miłość do Erika wciąż by jeszcze istniała. To jest jedyne, co w moim
życiu jest niezbędne, jak ziemia właśnie, jak powietrze. Nadir Chan, on jest zawsze, zawsze
obecny w moich myślach. My jesteśmy jednym. Wie pan, na początku rozmawialiśmy ze
sobą przez lustro, rozumie pan – przez lustro w mojej garderobie! Ja słyszałam jego głos, a
kiedy patrzyłam w zwierciadło, widziałam tam swoje odbicie. Aż kiedyś tafla szkła usunęła się
i on tam po prostu stał, śpiewał do mnie. Pan tego nie zrozumie...
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Mówiłam coraz bardziej gorączkowo, aż zaczęły mi drżeć ręce. Nadir przysunął się
bliżej z krzesłem i ujął moje dłonie w swoje, starając się mnie uspokoić.
- Raoul? Raoul jest jak letni wietrzyk, jak deser po obiedzie. Cały szwadron
wicehrabiów de Chagny mógłby rozpłynąć się w nicość, zanim ja zgodziłabym się porzucić
Erika. Bo gdyby wszystko zostało, a on jeden by zniknął, wszechświat byłby dla mnie obcy i
straszny, nie miałabym z nim po prostu nic wspólnego.
- Ale sądziłem, że towarzystwo wicehrabiego sprawia pani przyjemność...
- Przyjemność?? Czymże jest przyjemność? Czy pana własne towarzystwo zawsze jest
dla pana przyjemne, Nadir Chan? Mówię panu: ja i Erik to jedno, to nie jest kwestia
przyjemności, tylko konieczności. Na miłość Boską, proszę na mnie spojrzeć – ja teraz nawet
wyglądam jak on! – zawołałam i wybuchnęłam płaczem.
Nadir wstał i zaczął rozglądać się po pokoju za jakąś chusteczką. Nie znalazłszy
niczego, wyszedł do kuchni. Po chwili usłyszałam, jak rozmawiali podniesionymi głosami z
Dariuszem, chyba po persku, ale rozpoznałam imię Erika i zaniepokojony ton głosu Nadira.
Wstałam z fotela i weszłam do kuchni, popatrzyli na mnie obaj takim wzrokiem, że zrobiło mi
się słabo.
- Co się stało? – zapytałam, sama nie widząc, czego się nagle boję.
- Zdaje się, Madame Christine – zaczął Nadir - że Erik słyszał część z tego, o czym
rozmawialiśmy...
Spojrzałam na Dariusza, a on tylko pokiwał głową.
- Tym lepiej – powiedziałam. – Może wreszcie dotarło do niego, co czuję.
- Chyba właśnie nie bardzo – powiedział ostrożnie Dariusz.
- Jak to? – zapytałam, przyciskając rękę do piersi.
- Kiedy usłyszał, jak pani powiedziała, że kocha pana de Chagny, wybiegł z
mieszkania, jakby go diabeł gonił.
- Ja powiedziałam? Że kocham Raoula de Chagny?! Ale przecież...
- Tak pani powiedziała... – odparł Nadir rzeczowo.
- Ja muszę za nim biec! Natychmiast!
Zaczęłam miotać się po mieszkaniu, usiłując założyć na siebie jakieś ubranie. Nie
zawracając sobie głowy gorsetem, narzuciłam na bieliznę rozpinaną z przodu domową
suknię z długimi rękawami i zabudowanym dekoltem. Następnie zaczęłam pospiesznie
sznurować buty. Upinając włosy w węzeł pomyślałam, że muszę coś zrobić z twarzą, żeby
nie straszyć ludzi widokiem opatrunku na pół głowy. Zawinęłam się w chustę jak staruszka,
dodatkowo chwyciłam jeszcze duży, wełniany szal. Dwaj Persowie przyglądali mi się zza
uchylonych drzwi.
- Dokąd się pani wybiera, Madame? – zapytał Dariusz ostrożnie.
- Jak to dokąd? Do Opery!
- W takim razie odprowadzę panią – rzekł Nadir. – Nie powinna pani w takim stanie
biegać sama po ulicy. Weźmiemy dorożkę.
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Zdjął z wieszaka płaszcz i cylinder, a następnie uspokajająco skinął ręką do Dariusza.
Kiedy zamykał drzwi, ja już zbiegałam po schodach. Daroga podążał za mną zdyszanym
truchtem. Przed domem zatrzymał dorożkę i kazał wieźć nas pod Palais Garnier. Nie
chciałam się zgodzić, by towarzyszył mi do domu nad jeziorem, więc tylko odprowadził mnie
do drzwi i dokładnie wytłumaczył, dokąd mam iść, gdybym nie znalazła łódki. Tak, jak
przewidział, nie było jej, a ja musiałam wypróbować drogę przez trzecią piwnicę, którą nigdy
wcześniej sama nie chodziłam. Na szczęście instrukcje Nadira okazały się bardzo
szczegółowe.
Przynajmniej pod jednym względem mogłam być pewna, że się nie pomyliłam. Echo
muzyki organowej niosło się chyba aż do poziomu trzeciej piwnicy; mogłam właściwie pójść
za dźwiękami, nie przejmując się tym, co mówił mi w dorożce daroga. Najtrudniejszy był tylko
ostatni odcinek drogi, przez zapadnię w podłodze prowadzącą do sali lustrzanej. Udało mi
się podnieść klapę, a potem opuścić na rękach w dół. Było tylko nieco wyżej, niż się
spodziewałam, więc zamiast zgrabnie zeskoczyć na podłogę, gruchnęłam ciężko, upadając
na kolana. Muzyka natychmiast ucichła. Wyrwane z zawiasów drzwi do komory skrzypnęły i
Erik zajrzał do środka.
- Trzeba będzie zamurować tę cholerną zapadnię – powiedział bardziej do siebie, niż
do mnie. – Niedługo całe miasto się tu zleci.
- Eriku... – zaczęłam, podnosząc się z kolan.
- Co znowu? Znów przyszłaś mnie ratować? – powiedział cierpko, wracając do
instrumentu.
- Dariusz mi powiedział, że byłeś w domu i...
- Tutaj jestem w domu! – Uderzył pięścią w klawiaturę, aż rozległ się dźwięk, który
zabrzmiał jak trzask pioruna. – Czy nie mogę przez chwilę zostać sam?!
- Nie chciałam, żebyś...
- Żebym co? Zabił się z rozpaczy? Nie mam zwyczaju zabijać się z rozpaczy dwa razy
w miesiącu. Poza tym, już się chyba okazało, że wcale nie tak łatwo jest zagłodzić się na
śmierć. Boże, nosem mi wychodzą te ich bakłażany z oliwą! – Zaśmiał się, ale takim głosem,
że się przestraszyłam. – Nosem! Doskonałe... Proszę - wskazał ręką na porzucone resztki
jedzenia na stole – może Madame ma ochotę na kawałek serka, albo wyborną zeschłą
bagietkę? Pod czerwone wino jak znalazł.
Zobaczyłam, że na stole stoi otwarta butelka wina i napełniony kieliszek. Spojrzałam na
niego pytająco.
- W końcu to tylko piwnica, moja droga – powiedział ze złośliwym uśmiechem. – Nie
żaden dom nad jeziorem, tylko ponura piwnica nad kanałem ściekowym! Gdyby nie te lampy,
siedzielibyśmy tu w zupełnej ciemności, jak grzyby. Ale do przechowywania wina te
kazamaty się całkiem nieźle nadają.
Rozejrzałam się po pokoju. Widać było, że ktoś starał się tu posprzątać. Podłoga była
zamieciona z okruchów szkła, najbardziej zniszczone meble zostały usunięte. Zasłony
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zamontowano z powrotem na ścianach tak, że wyglądało to zwyczajnie, jak zasłonięte okna.
Erik usiadł naprzeciwko mnie, wziął kieliszek wina i pił powoli, zagryzając suchą bułką. Z
wiklinowego kosza, który przyniósł Nadir, wyjął jeszcze jeden kieliszek i nalał mi. Wino było
mocne, o garbnikowym smaku, czerwone jak krew.
- Wracaj na Rue de Rivoli, Christine – powiedział nagle spokojniej, z westchnieniem. –
Wracaj do słońca, do światła. Nadir się o ciebie zatroszczy, to naprawdę porządny chłop.
Wracaj do tego biedaczka Raoula de Chagny. Wypytywał się o ciebie codziennie. Mam
wrażenie, że poczucie winy nie daje mu żyć.
- Eriku, powiedziałam już, że zamierzam zostać z tobą.
- Nie jestem twoim ojcem, nie musisz się mną opiekować. Dam sobie radę sam,
dziękuję.
- Nie jesteś moim ojcem...
Spojrzał na mnie jakoś dziwnie, po czym spuścił wzrok i powiedział, chyba znowu
bardziej do siebie:
- Wszystko można posprzątać, wszystko można naprawić, odkupić. Jules przyjdzie tu
jeszcze, pomoże mi doprowadzić to mieszkanie do porządku. Trzeba będzie zacząć jeszcze
raz, jeszcze raz... Jak tyle razy, cóż szkodzi jeden więcej...
Wypił kolejny łyk wina. W pewnej chwili rzucił na mnie krótkie spojrzenie ponad stołem.
- Tylko ciebie nie da się już naprawić, mój aniołku. Tylko tego, co tobie zrobiłem, nie da
się już cofnąć...
- Posłuchaj...
Wcale mnie nie słuchał, miałam wrażenie, że zbyt wiele wypił już tego wina. Siedział
ciężko oparty łokciami na stole, z głową w dłoniach, nawet na mnie nie patrzył.
- Po co wracałaś? Boże, trzeba było po prostu się zabić, zanim pozwoliłem ci tu wrócić.
Zażyć tę resztkę morfiny, która mi została. To by była całkiem przyjemna, lekka śmierć... Co
za idiotyczny pomysł sądzić, że po paru dniach postu na zawołanie wyzionę ducha! Ale
wiesz, to miało być takie romantyczne, na użytek Nadira. Chciałem go wzruszyć, tak jak
kiedyś, w Persji, chciałem dać ostatnie małe przedstawienie. Elegancki szkielet w trumnie, a
wokół czerwone róże, najlepiej przewiązane czarnymi wstążeczkami.
Roześmiał się, ale zabrzmiało to bardziej jak szloch.
- Nadir miał zamieścić nekrolog w L’Epoque, wszystko sobie dokładnie wymyśliłem.
„Erik est mort” – mocne, nieprawdaż? Prostota i precyzja. A potem kurtyna! – Machnął ręką
szerokim gestem. - A na wyjście publiczności z Opery jeszcze może parę taktów marsza
weselnego dla wicehrabiostwa de Chagny. Przecież kazałem temu chłopakowi wywieźć cię
stąd jak najdalej. Najlepiej gdzieś za morze, żebym nie mógł cię straszyć zza grobu. Ech,
trzeba było wysadzić ten teatr w powietrze, kiedy już cię stąd zabrał... Ale jakoś było mi
szkoda - ten biedak Garnier włożył w tę budowę tyle serca. To była nasza katedra, Christine,
nasza świątynia. Każdy obraz, każda rzeźba, każda cegła do cholery! Wszystko miało
znaczenie, wszystko było hymnem, modlitwą...
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Dolał sobie wina i wypił cały kieliszek jednym haustem.
- Było nawet małe, prywatne piekło, z całkiem operowym diabłem. – Znowu się gorzko
zaśmiał. – Brakowało tylko anioła... Wymyśliłem sobie ciebie na długo przedtem, zanim cię
zobaczyłem. Mojego anioła muzyki. To ty byłaś Aniołem Muzyki, Christine – nie ja. Ja cię
tylko wywołałem, jak staruszek Faust.
Na wspomnienie przedstawienia zrobiło mi się tak przykro, że skuliłam ramiona i
sięgnęłam po kieliszek z winem, żeby się od razu nie rozpłakać.
- Jak mogłem dopuścić do tego, co się stało? Jak mogłem cię nie obronić? Powinienem
był coś zrobić... Nie wiem... Odepchnąć cię. Rzucić czymś w tego przeklętego chłystka. Dać
się zabić, dać się zabić po prostu... A teraz pozostało mi żyć dalej z tym nieznośnym
poczuciem winy.
- Eriku...
- Tak, Christine, tak... Wrócimy do Nadira na Rue de Rivoli. Zniszczyłem tu coś więcej
niż te trochę mebli. Zniszczyłem coś w sobie - poczucie, że to wszystko ma sens. Że sprawia
mi przyjemność, że mogę sobie pójść niepostrzeżenie wieczorem posłuchać przedstawienia,
a potem równie cicho wrócić tu i być w domu. To miało być tylko takie tymczasowe
mieszkanie, na czas budowy. Żebym nie musiał codziennie tłuc się przez całe miasto. Ale ta
budowa się rozrosła, bardziej niż mógłbym kiedykolwiek przypuszczać. Ciągle powstawały
nowe pokoje, nowe projekty, nowe marzenia. A teraz to wszystko miałoby się skończyć, tak
nagle. Jak jeden strzał – krótki trzask, a potem cisza... Mimo wszystko, wciąż trudno jest mi
się rozstać z tą... tą ruiną. Przyjdę tu sobie czasem pograć na organach, odprawić
Zaduszki... Doszło do tego, że sam muszę odwiedzać swój własny grób...
- Eriku, przestań...
- Tak, ukochana, już przestaję. Teraz wezmę płaszcz, kapelusz, kluczyk od drzwi,
zgaszę światło i popłyniemy łódką do schodów, a potem pojedziemy dorożką na Rue de
Rivoli. Chciałbym tylko uniknąć kontaktu z tłumem, pewnie zrobiło się już całkiem widno. Ja
tak nie lubię tłumu, wiesz... Ale przecież można zawsze podnieść kołnierz, nasunąć kapelusz
na oczy...
Wstał od stołu, wsadził korek do napoczętej butelki wina, ręką zrzucił niedojedzone
okruchy do kosza. Pomyślałam, że może lepiej będzie, jeśli poczekam z tą rozmową na
bardziej odpowiedni moment. W końcu chyba docenił to, że tu przyszłam. Miałam wrażenie,
że mimo całej goryczy, którą na mnie wylał, przyniosło mu ulgę, że w ogóle miał się do kogo
odezwać.
- Aha, jeszcze jedno – powiedział nagle i szybkim krokiem poszedł do drugiego pokoju.
Po chwili wrócił trzymając nieduży futerał. – Właściwie to po to tutaj przyszedłem.
- Myślałam, że mówiłeś, że skrzypce są zepsute.
Wzruszył lekko ramionami.
- Tu jest Opera, Christine. W magazynie orkiestry było parę znośnych egzemplarzy.
Niech szanowna dyrekcja odda moje stare skrzypce do naprawy.
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- Chcesz przez to powiedzieć, że ukradłeś skrzypce?
- Zamieniłem się. Wydadzą trochę pieniędzy na remont, ale w końcu zyskają lepszy
instrument niż to. – Wskazał ręką na futerał, który wsadził pod pachę. – A ja nie mam czasu,
żeby chodzić po warsztatach lutniczych.
Prawdę mówiąc, byłam jego zachowaniem raczej zaskoczona. W pierwszym odruchu
zamierzałam zacząć go strofować, że tak nie można, ale powstrzymałam się; nie chciałam
prowokować kolejnej nieprzyjemnej wymiany zdań.
W milczeniu przepłynęliśmy łódką przez jezioro. Gdy byliśmy już przy wyjściu na ulicę,
Erik nasunął na oczy kapelusz z szerokim rondem i postawił kołnierz długiego płaszcza. Ja,
widząc te jego zabiegi, prawie bezwiednie szczelniej zamotałam głowę w chustkę, która wraz
z szalem na ramionach sprawiała, że wyglądałam jak babunia ze wsi. Pomyślałam, że na
gwarnej ulicy musieliśmy wydawać się zupełnie normalni. Nikt nie zwrócił na nas uwagi,
kiedy trzymając się pod rękę doszliśmy do skrzyżowania z Rue de la Paix, a Erik podniósł
dłoń, aby zatrzymać przejeżdżającą dorożkę.
Mina Dariusza, kiedy zauważył nas razem w drzwiach mieszkania, wyrażała taką ulgę,
że nie mogłam się nie uśmiechnąć.
- Monsieur Erik, Madame Christine, tak się cieszę! – zawołał, a na jego głos głowa
Nadira wyjrzała z salonu.
Daroga zmierzył badawczym wzrokiem najpierw Erika, potem mnie, potem jeszcze raz
przeniósł wzrok na Erika.
- Wyście coś pili? – zapytał podejrzliwie. – Przed śniadaniem?!
Erik wzruszył lekko ramionami, zdjął płaszcz i podniósł na ręce kotkę, która od samych
drzwi domagała się natarczywie jego uwagi. Kiedy zamknął się z nią w gabinecie i zaczął
stroić nowe skrzypce, Nadir rzucił mi porozumiewawcze spojrzenie.
- Wszystko w porządku? – zapytał konspiracyjnie.
Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, ale pokiwałam głową. Daroga spojrzał na wszelki
wypadek w stronę zamkniętych drzwi, spoza których dochodziły ciche dźwięki skrzypiec, po
czym podał mi niedużą kopertę. W środku był list.
Najdroższa Christine!
Każdego dnia przychodziłem na Rue de Rivoli, aby dowiadywać się o Twoje zdrowie.
Nigdy jednak nie pozwolono mi Ciebie zobaczyć, słyszałem tylko zdawkowe informacje.
Codziennie godzinami siedziałem na próżno w powozie pod Twoim oknem w nadziei, że uda
mi się dostrzec Twoją postać za firanką. Nie wiem, czy zdołasz mi kiedykolwiek wybaczyć to,
co zrobiłem, ale nie mogę żyć dalej nie mając szansy, by paść do Twoich stóp i błagać o
przebaczenie. Nadir Chan powiedział mi, że czujesz się już lepiej i możesz wstawać.
Zaklinam Cię na wszystko, zgódź się spotkać ze mną, daj mi chociaż cień nadziei. Będę
czekał codziennie o jedenastej przez godzinę przy fontannie Medyceuszy w Ogrodzie
Luksemburskim. Jeśli nie przyjdziesz przez tydzień, zrozumiem, że nie chcesz mnie więcej
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widzieć i wyjadę na zawsze. Mam zamiar zaciągnąć się do czynnej służby wojskowej, w
końcu stale gdzieś na świecie toczą się wojny. Być może ta ofiara odkupi moją winę i uratuje
życie jakiemuś biednemu chłopcu, który zasługuje na nie bardziej ode mnie.
Kochający Cię,
Raoul de Chagny
Zastanawiałam się, jak mam o tym powiedzieć Erikowi, kiedy nadszedł Dariusz z tacą
pełną filiżanek z dymiącą kawą. Schowałam więc list do kieszeni i poszłam do stołu na
śniadanie. Przy posiłku wszyscy czworo tak desperacko staraliśmy się zachować pozory, że
wszystko jest w doskonałym porządku; z takim nieszczerym zachwytem zajadaliśmy frykasy
Dariusza, że żadna rozmowa nie była nawet do pomyślenia.
Na trzeci dzień - po dwóch spędzonych na tępym wpatrywaniu się we wskazówki
zegara od godziny jedenastej do południa - byłam tym już tak zmęczona, że postanowiłam
wybrać się do Ogrodu Luksemburskiego na spotkanie z Raoulem. Nie byłam w stanie dłużej
wyobrażać sobie jego rozpaczy, chyba wolałam już realnie stawić jej czoła. Poprosiłam
Nadira o pośrednictwo. Nie wiem jak, ale jakoś udało mu się przekonać Erika, że to
spotkanie jest konieczne. Być może wytłumaczył mu to, co sama chciałam powiedzieć, ale
nie starczyło mi odwagi - że chciałam tylko zdjąć z barków Raoula ciężar poczucia winy; że
nie uważałam za sprawiedliwe karać go moim wiecznym milczeniem; że czułam żal i litość,
po prostu.
Po śniadaniu Erik traktował mnie z usłużną kurtuazją, był wręcz podejrzanie
opanowany. Powstrzymując się od jakiegokolwiek komentarza pomógł mi zasznurować
gorset i założyć dwuczęściową, niebieską suknię o modnym kroju. Nic nie powiedział, kiedy
poprawiłam przed lustrem w łazience niebieski kapelusik z gęstą woalką, spod której prawie
nie było widać bandaża, założyłam ciemnoszare skórzane rękawiczki i wzięłam ze stojaka
ozdobną parasolkę z falbanką. Kiedy Nadir podał mi ramię do wyjścia, Erik w milczeniu
wycofał się do gabinetu. To wszystko wydało mi się bardzo dziwne; zachowywał się, jakby
był moim troskliwym ojcem, a teraz jego ukochana córeczka wybierała się na umówione
spotkanie z narzeczonym. Nie byłam jednak w stanie zaczynać z nim rozmowy na ten temat,
zwłaszcza, że było już wpół do jedenastej. Nadir towarzyszył mi w dorożce do bramy parku;
jak zrozumiałam, umówił się wcześniej z wicehrabią, że ten odwiezie mnie do domu.
Zobaczyłam Raoula, jak nerwowo spacerował wzdłuż długiego, wąskiego basenu
fontanny w zarośniętej gęstymi krzewami części parku. Zauważył mnie z daleka, gdy tylko
weszłam przez bramę. Nie podeszłam do niego pierwsza, usiadłam na ławce, osłoniłam się
parasolką i poprawiłam woalkę przy kapeluszu. Sprawiał wrażenie, jakby powstrzymywał się
z całej siły, żeby nie podbiec do mnie jak dziecko, tylko podejść powoli i dostojnym krokiem.
- Christine, co mam powiedzieć, żebyś mi wybaczyła? – zaczął, podnosząc do ust moją
dłoń.
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- Wybaczyłam ci. To był wypadek – powiedziałam smutno, patrząc na moje zakurzone
buty.
- Mój Boże, dlaczego musiałaś tam akurat stać? Powinienem był sam się zastrzelić...
Masz prawo mnie zabić.
Zaczął macać się po kieszeniach; pomyślałam, że szuka w nich broni, którą zamierza
melodramatycznym gestem wycelować w swoją pierś.
- Raoul, daj spokój.
- Nie, naprawdę. Za twoją bliznę - moje życie. Nie odmawiaj, proszę. Przyjmij moje
życie, Christine.
Nie zrozumiałam, o co mu chodzi. Nagle upadł przede mną na kolana na pylistej
ścieżce. Wyciągnął z kieszeni małe pudełeczko.
- Proszę cię, jeszcze raz cię proszę, zostań moją żoną. Wiem, że zgubiłaś tamten
pierścionek, który ci poprzednio dałem. To nieważne. Kupiłem nowy, piękniejszy. Zacznijmy
wszystko jeszcze raz.
- Raoul – powiedziałam cicho – ja już mam męża.
Potrząsnął nerwowo moją ręką.
- To nieprawda! Przecież byłby ślub. Przecież chyba byś mi przynajmniej powiedziała o
ślubie? Wzięłaś ślub, Christine?
No tak, ślub... – pomyślałam, ale nic nie powiedziałam.
- Nie było żadnego ślubu, prawda? – powiedział cicho, z taką nadzieją w głosie, że nie
umiałam mu zaprzeczyć i pokręciłam głową.
Nagle spojrzał na mnie badawczo, jakby chciał wzrokiem przebić się przez gęsty
muślin woalki.
- Christine, to nasz ślub miał się odbyć. Pamiętasz, twoja suknia od Wortha? Nie
poszłaś do przymiarki na Rue de la Paix. Ale to nie szkodzi, kazałem ją przywieźć do domu,
zamówimy krawcową, niech dokończy szyć u nas.
- Raoul, ja nie mogę...
- Christine, ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Widziałem ten straszliwy loch, widziałem
ten przeklęty pokój. Ja rozumiem, Christine... Ten zwyrodnialec cię wykorzystał!
- Raoul, nie...
- Zahipnotyzował cię, albo znowu podał ci jakąś truciznę. To nieludzkie! Kiedy pomyślę,
co musiałaś znieść... Ale nie potrzebujesz się mnie obawiać, jak mógłbym mieć ci to za złe?
Jak mógłbym mieć do ciebie pretensje, że pozwoliłaś się skrzywdzić. Jesteś niewinną ofiarą,
a ten - ten potwór! Dlaczego go nie zabiłem?!
- Raoul, przestań...
- Nie, to zbyt okrutne! Mój biedny kwiatuszku, co on ci zrobił? Mógłbym go zabić gołymi
rękami! – Złapał się za głowę. – Muszę cię jak najszybciej zabrać jak najdalej od tego
przeklętego demona!
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- Raoul, pomyśl logicznie. – Sama już nie wiedziałam, jakich mam używać wobec niego
argumentów. – Co, twoim zdaniem, miałabym powiedzieć lekarzowi - że sama się tak
postrzeliłam? Zaraz wezwałby policję, zaczęłyby się pytania.
- Och, Christine, lekarza można przekupić, wszystkich można opłacić. A policja byłaby
tu bardzo potrzebna, ktoś może wreszcie zrobiłby porządek z tym – tym – tym czymś! Jezu
Chryste, jak pomyślę... – Urwał w pół zdania i znowu złapał się za głowę. Był cały
rozgorączkowany. - Ale mnie nie musisz się bać, Christine. Ja bym cię nigdy nie dotknął bez
twojej zgody. Nigdy, przysięgam. Powiedz tylko, że zostaniesz moją żoną. Będę cię uwielbiał,
będę się o ciebie troszczył i nigdy, przenigdy cię nie skrzywdzę. Poczekamy tak długo, jak
zechcesz. Wiesz, że mógłbym na ciebie czekać do końca świata.
- Raoul, na miłość Boską! – powiedziałam głośniej, starając się do niego jakoś dotrzeć,
ale mówienie inaczej niż półgłosem przyprawiało mnie o dotkliwy ból policzka. – Co ty sobie
wmawiasz? Erik mnie nigdy nie skrzywdził, zrozum. To ty do mnie strzeliłeś – i teraz spójrz
na mnie. Nie mogę się pokazać ludziom na oczy. Prawdopodobnie już nigdy nie będę
śpiewać... – To ostatnie zdanie sprawiło, że poczułam niepohamowany napływ łez do oczu,
głos mi się załamał.
- Postaram się całym moim dalszym życiem wynagrodzić ci tę stratę - powiedział
wicehrabia poważnie - tylko zgódź się i zostań moją żoną. Odtąd będziesz siadywać w
najwspanialszych teatrach operowych świata w najlepszych lożach. Pojedziemy do Włoch,
do Niemiec, do Austrii - dokąd zechcesz. Będziesz wielką damą, Christine – Madame la
Vicomtesse. Pospolite śpiewaczki będą ci się nisko kłaniać. Pamiętasz Lannion?
Przemykaliśmy się ukradkiem przez kuchnię do pałacu, bo chciałem pokazać ci fortepian.
Pojedziemy prosto do Lannion po naszym ślubie. Wejdziesz frontowymi drzwiami, a służba
ustawi się w szpaler po obu stronach i będzie się kłaniać w pas, kiedy do domu wejdzie pani
wicehrabina.
Oczywiście, że pamiętałam Lannion, a najlepiej utkwiła mi w pamięci chwila, gdy
opiekunka kategorycznie zakazała mu się ze mną spotykać - „z tą prostą wieśniaczką”, jak
powiedziała. Ciekawe, czy ta kobieta wciąż jeszcze żyła...
- Pojedziemy nad morze, do Perros-Guirec... Pamiętasz, jak tamtego wieczoru
pocałowałaś mnie na plaży?
- Raoul, miałam dziesięć lat...
- Ja też miałem dziesięć lat. I od tamtego czasu kocham cię, Christine. Nieprzerwanie.
Znasz mnie ponad pół życia, pomyśl o tym...
Wcale nie, przyszło mi do głowy. Znałam cię przez jedno lato, jako chłopca. Marzyłam o
tobie jeszcze przez parę lat. A teraz niespodziewanie pojawiłeś się ponownie w moim życiu i
starasz się zachować pozory, że nic się przez ten czas nie wydarzyło, nic nie zmieniło.
- Raoul, byłeś moim pierwszym, najlepszym, jedynym przyjacielem.
- Dalej jestem twoim najlepszym przyjacielem – zapewnił. – I kocham cię. Jestem tym
samym chłopcem, który wyciągnął twój szalik z wody.
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- Wiem – wyciągnęłam rękę i pogładziłam go lekko po policzku.
- A teraz ten chłopiec składa u twoich stóp swoje życie, wszystko co posiada. Za jedno
twoje słowo. Powiedz tylko: tak.
- Naprawdę, ja się nie nadaję do roli hrabiny. Twoja rodzina...
- Ależ jak najbardziej. Będziesz lepszą hrabiną niż większość, które znam.
- Raoul, popatrz tylko na mnie... Gdzie ja się pokażę z taką raną?
- Ależ w ogóle się tym nie przejmuj. Rana się niedługo zagoi, na pewno nie zostanie
nawet ślad. A na razie możemy ją zasłonić. Welonem, albo jakąś małą...
- Maseczką? – zapytałam ostrzej, niż chciałam.
- Miałem zamiar powiedzieć woalką... – szepnął zgnębiony.
Klęczał przede mną z miną zbitego psiaka. Otworzył pudełeczko, zobaczyłam duży
brylant otoczony wieńcem mniejszych kamieni – ten pierścionek musiał go kosztować
majątek.
- Nie czuj się winny – powiedziałam uspokajająco. – Jestem ostatnio taka rozbita.
- Wyjedźmy na wieś. Wyjedźmy z tego okropnego miasta.
Westchnęłam.
- Więc zgadzasz się?
- Nie mogę.
- Dlaczego?
- Ja go kocham, Raoul...
- Przecież to oszust, przestępca! Pewnie nawet w sprawie swojego - niby to słabego zdrowia cię okłamał. Jest dokładnie tak, jak to przewidziałem – cudowne uzdrowienie,
psiakrew! Czy już daliście na mszę w Notre-Dame? A może Maestro osobiście napisze nowe
Te Deum?
- Raoul, nie mów w ten sposób.
- To jest morderca! Słyszałaś o tej starszej pani, która zmarła w szpitalu po upadku
żyrandola.
Pokiwałam głową.
- Czy to jest dla ciebie obojętne?
- To był wypadek... – powiedziałam smutno.
- Akurat!
- Tak jak twoja kula w mojej twarzy to był wypadek.
Ucichł natychmiast. Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu.
- A może potrzebujesz jeszcze czasu? Może zastanów się spokojnie nad moją
propozycją? Odpowiesz mi jutro, albo za tydzień? Weź ten pierścionek, proszę. Nie musisz
go nosić, tylko popatrz na niego od czasu do czasu. Ten pierścionek to wszystkie moje
marzenia, cały mój majątek, moje życie, które zamierzam wypełnić miłością do ciebie.
Wetknął mi pudełeczko do ręki - nie mogłam przecież rzucić go na ścieżkę.
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- Pomyśl – ożywił się nagle - przecież, skoro teraz nie możesz śpiewać, będziesz dla
niego całkiem bezwartościowa. Ja zrozumiem, że ty możesz czuć do niego wdzięczność za
to, czego cię nauczył; możesz czuć litość - ale przecież dla niego zawsze liczyły się tylko te
lekcje śpiewu. On kochał w tobie tylko twój głos, Christine. I teraz, gdy zrozumie, że ten głos
zamilkł, nie będziesz mu więcej potrzebna.
Przeszedł mnie zimny dreszcz, bo do tej pory nawet nie pomyślałam o tym w ten
sposób. Raoul chyba poczuł, że zadrżała mi ręka, bo nie przestawał, a wręcz mówił z coraz
większym naciskiem.
- On traktował ciebie jak swojego ptaszka w klatce; jak kanarka, którego uczył śpiewać,
a potem wystawiał w konkursach. Byłaś dla niego jeszcze jedną maską – przecież nie mógł
występować na scenie, wymyślił więc, że zasłoni się tobą. Że ucząc ciebie, będzie czerpał
przyjemność z twoich sukcesów, tak jakby to on sam śpiewał w Operze. Ja kiedyś słyszałem
od starych weteranów wojen opowieści, że czasami ofiary porwania albo zakładnicy
zaczynają wbrew sobie odczuwać sympatię do porywaczy. Nie bardzo w to wierzyłem, ale
może ludzki umysł jest w stanie reagować w ten sposób na silny stres. Christine, przecież to,
co się z tobą stało, to dokładnie taki stan! Ta cała potworność to było dla ciebie zbyt wiele,
więc twój organizm w ten sposób bronił się przed niebezpieczeństwem - nie dopuszczając
rzeczywistości do świadomości. Christine, tak bym chciał być przy tobie, chronić cię.
- Ty nigdy nie chciałeś, żebym śpiewała... – powiedziałam smutno.
- Ależ śpiewaj, śpiewaj w domu. Nie musisz się z nikim ścigać, nie musisz poddawać
się więcej niczyjej ocenie. Nie musisz sprzedawać swojego głosu za pieniądze. Będziesz
śpiewać dla mnie, dla naszych dzieci... Możemy jeszcze być tacy szczęśliwi...
Znowu poczułam, że po twarzy ściekają mi łzy. Jego słowa rozbudziły wszystkie moje
skrywane obawy. Podniosłam się z ławki. Uścisnął moją rękę, w której wciąż trzymałam
pudełeczko z pierścionkiem. Popatrzył na mnie z napięciem.
- Zatrzymaj go. Nie musisz decydować się teraz. Dalej będę się codziennie dowiadywał
o twoje zdrowie. Codziennie, aż postanowisz, że wracasz ze mną do domu.
- Odwieź mnie na Rue de Rivoli, proszę – powiedziałam.
Wziął mnie pod rękę i poprowadził do ulicy, gdzie już czekał zaparkowany powóz.
Woźnica ukłonił się lekko, wsiedliśmy do odkrytego pojazdu. Osłoniłam się jeszcze bardziej
parasolką i pojechaliśmy; Raoul cały czas trzymał mnie za rękę. Pod bramą kamienicy
wysiadł, otworzył drzwiczki z mojej strony i pomógł mi zejść po schodkach na chodnik.
Jeszcze raz spojrzał mi w oczy, ledwo widoczne spod gęstej woalki.
- Chciałbym móc cię teraz pocałować – powiedział i podniósł do ust moją dłoń w
rękawiczce.
Z głową pełną męczących pytań wróciłam do mieszkania i udałam się prosto do mojego
pokoju, lekceważąc ciekawe spojrzenia Nadira i Dariusza. Byłam pewna, że obaj są zbyt
dobrze wychowani, żeby dopytywać się, jak poszło moje spotkanie z wicehrabią. Z korytarza
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zobaczyłam, że Erik siedzi u siebie przodem do okna i przerzuca nerwowo kartki jakiejś
książki. Nawet się nie odwrócił, jakby wcale nie usłyszał, że przyszłam. W sypialni
przebrałam się i wzięłam z szafki zaczętą serwetkę. Usiadłam w fotelu i zabrałam się za
szydełkowanie, żeby spokojnie przemyśleć wydarzenia dzisiejszego dnia. Erik odczekał kilka
minut, po czym usłyszałam dobiegające z gabinetu szuranie krzesłem.
- Powinnaś raczej zająć się przędzeniem. Wrzeciono bardziej by do ciebie pasowało –
rzucił złośliwie przez uchylone drzwi.
- O co ci chodzi? – skuliłam się w fotelu.
Znowu miał zły humor, nietrudno było zgadnąć dlaczego. I tak długo wytrzymał bez
komentarzy. Ale czemu zamierzał porównywać mnie akurat do Śpiącej Królewny?
Wspominając nasz pierwszy pocałunek w lochach Opery pomyślałam, że to raczej on był
jakimś nieszczęsnym zaklętym księciem, którego należało obudzić - a jeszcze lepiej zdrowo
nim potrząsnąć.
- O Ananke, Christine. W greckiej mitologii matka Mojr, przedstawiana z wrzecionem w
ręce.
- Nie rozumiem, o czym mówisz – ucięłam.
Spojrzałam na niego znad robótki w płonnej nadziei, że da mi spokój i wróci do swojej
książki.
- Ananke, to znaczy Los, Przekleństwo, Przeznaczenie. Rzymianie nazywali tę boginię
Necessitas. Kiedy człowiek czyta zbyt wiele książek, przychodzą mu do głowy różne głupie
myśli. Ktoś powinien napisać o nas powieść, nie sądzisz? Może Victor Hugo? Ma wprawdzie
osiemdziesiątkę na karku, ale jeszcze da radę. Pamiętasz te olbrzymie parady ku jego czci,
jakie zorganizowali w zeszłym roku wzdłuż Pól Elizejskich? To geniusz, największy żyjący
francuski pisarz. W sam raz, jak na nasze potrzeby, nie będziemy się przecież zadowalać
byle kim. Czytałaś Katedrę Marii Panny w Paryżu?
Czytałam, niestety. Czytałam ją, gdy miałam szesnaście lat. Pamiętam, jak płakałam
nad zawiedzioną miłością Esmeraldy do pięknego oficera straży miejskiej. Odrzucił ją, bo był
bogaty i przystojny, a ona była tylko biedną Cyganką, tańczącą na placu przed katedrą.
Zabawił się jej miłością i wrócił do narzeczonej, która pochodziła z jego sfery. Zdradzona,
oszukana, niesłusznie oskarżona o próbę morderstwa Esmeralda umarła na szubienicy, a
promiennego oficera nawet to nie obeszło. Nie mogłam przestać płakać, kiedy o tym
czytałam. Czułam się, jakbym sama była Cyganką - cóż z tego, że miałam jasne włosy i
bladą skórę... Biedna wieśniaczka z dalekiego, zimnego kraju... Przywieziona do Francji
przez filantropa, który znalazł ją na jarmarku; pokazywana w eleganckim towarzystwie jak
grzeczne, wdzięczne, tresowane zwierzątko. Mogłam sobie śpiewać, tańczyć, recytować –
ale i tak dla sióstr blondwłosego cherubinka Raoula de Chagny byłam obca, nie mniej niż
czarna niewolnica z samego serca Afryki. Podobno młody wicehrabia miał zamiar zdawać do
szkoły oficerskiej. Tak, rzeczywiście, było w tej książce to słowo – Ananke – wypisane na
murze katedry jak zapowiedź nieszczęścia.
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- Tylko brak nam do kompletu jakiejś miłej Fleur-de-Lys! Bo ty, moja śliczna Esmeraldo,
wciąż przecież kochasz swojego pustego Febusa, czyż nie?
Nie miałam ochoty po raz kolejny narażać się na złośliwości Erika, więc uparcie
milczałam, mnąc niedokończoną serwetkę w dłoni.
- Ach, ty sama tego nie wiesz, prawda? – powiedział głosem kapiącym ironią. - Ale ja
wiem, że jak porywać dziewczynę to dla siebie, a nie dla jakiegoś bufona w koloratce. Tylko
dla siebie! Głupi Quasimodo! Potem znaleźliby nasze dwa splecione szkielety... „A kiedy
próbowano odłączyć jego szkielet od drugiego, który trzymał w uścisku, rozsypał się w
proch...” Czekaj, coś ci przeczytam – powiedział i rozsiadł się na krześle naprzeciwko mnie.
Westchnęłam. Naprawdę nie miałam ochoty rozmawiać z nim teraz o moim
dzieciństwie, o książkach, a już najmniej o Raoulu de Chagny.
- “Niekiedy wieczorem spod dachu dzwonnicy dochodził ją głos śpiewający jej,
jakby do snu, smutną i dziwaczną piosenkę. Były to wiersze bez rymów, wiersze
głuchego:
Nie patrz na twarz, dziewczyno,
Patrz w serce.
Serce pięknego młodzieńca bywa często szpetne.
Są serca, w których miłość niedługo gości.
Dziewczyno, jodła nie jest piękna –
Nie jest tak piękna jak topola,
Ale jodła zieleni się w zimie.
Po co to mówię, po co?
To, co nie jest piękne, żyje niepotrzebnie.
Piękność kocha piękność jedynie,
Kwiecień odwraca się od stycznia.”
Siedział tak i patrzył, jakby sprawdzał, co zrobię. Nic nie powiedziałam, ale z
rosnącą irytacją zaczęłam odwzajemniać jego spojrzenie – na wpół zaciekawione, na
wpół prowokujące, jak spojrzenie naukowca, który przeprowadza pasjonujący
eksperyment.
- Ładne, co? – rzucił zaczepnie. – Słuchaj dalej: „Pewnego ranka, budząc się,
zobaczyła na oknie dwa naczynia pełne kwiatów. Jedno było kryształowe, piękne i
błyszczące, ale pęknięte. Woda, którą je napełniono, wyciekła i kwiaty w nim zwiędły.
Drugim był gliniany garnek, zwykły, niepozorny, ale nie przeciekał i kwiaty, które w nim
stały, były świeże i czerwone. Nie wiem, czy naumyślnie Esmeralda wybrała zwiędły
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bukiet i przez cały dzień nosiła go na piersi. Tego dnia nie słyszała śpiewu na wieży.
Niewiele ją to obeszło.”
Uśmiechnął się ironicznie. Wzruszyłam ramionami, tak miałam dosyć jego
bezczelności.
- Myślisz, że by ją w końcu zdobył? Gdyby nasz drogi autor jej nie ukatrupił na
końcu?
- Quasimodo Esmeraldę? Myślę, że nie – powiedziałam. – Na pewno nie.
- Dlaczego?! Bo był brzydki?! – zawołał nagle. - Bo jak na niego patrzyła, to
żałował, że nie jest kamiennym gargulcem, albo tą jej cholerną kozą?!
Westchnęłam uświadomiwszy sobie, czego on się doczytał w tej nieszczęsnej
powieści. Mimo całej swej przenikliwej inteligencji, Erik zdumiewał mnie niekiedy swoją
skłonnością do wyciągania pochopnych wniosków.
- Wcale nie dlatego. Dlatego, że był biedną, krzywą, garbatą, głuchą i uciśnioną
sierotą. Wiecznym dzieckiem, opóźnionym umysłowo, bezustannie przepraszającym,
że żyje. Bo był niewolnikiem Frolla. Ktoś, kto ma duszę niewolnika, nigdy nie zdobędzie
tego, czego pragnie, a już na pewno nie zdobędzie miłości!
Powiedziałam to z taką irytacją, że zaniemówił.
- Poszukaj sobie bardziej odpowiedniej książki, jeśli chcesz mnie denerwować –
dodałam dobitnie, patrząc prosto w jego zaskoczone oczy skryte za maską. – W tobie
jest akurat tyle z Quasimoda, co, co... – Jedyne, co przyszło mi do głowy, to prostackie
powiedzenie o kozie i trąbie, więc urwałam. – Długo nad tym myślałeś?!
- Akurat tyle, ile trwała twoja randka z kapitanem Febusem de Chagny – warknął.
- Gdyby Febus traktował Esmeraldę z tak stałym szacunkiem, z jakim Raoul
odnosi się do mnie, powieść pana Hugo skończyłaby się po trzech rozdziałach –
odparłam drżącym ze złości głosem. – Twoja zazdrość o niego jest całkowicie
bezpodstawna. Ty byś mu nawet nie pozwolił mnie przeprosić, prawda? Sprawiłoby ci
satysfakcję patrzeć jak wykańczają go wyrzuty sumienia.
Wstałam i rzucając robótkę na szafkę wyszłam do kuchni, pozostawiając
zaskoczonego Erika w moim pokoju.
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