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Ktoś mi czegoś dosypał…
ta myśl przemyka przez moją głowę tak szybko, że 

ledwie ją rejestruję. ale jest tam, niczym wirus albo jad 
po ukąszeniu; to tylko kwestia czasu, kiedy się rozpa-
noszy na dobre.

taniec nie wywarłby na mnie takiego wpływu. Po-
nieważ nie piję, nie mógł to też być alkohol. czuję, 
jak mój umysł, niewyraźny niczym zakłócony obraz 
z satelity, zaczyna się wyłączać. Pokój wiruje, otacza-
jące mnie głosy zlewają się w jeden hałas. nawet – 
teoretycznie – pepsi straciła smak. Przed oczami mi 
się mąci.

cztery z pięciu zmysłów przestają działać. Pozo-
stało mi tylko czucie. Ktoś trzyma dłoń w dole moich 
pleców i kieruje mnie w stronę spokojniejszej części 
domu. Popycha mnie na łóżko. 
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to ostatnie, co pamiętam. 
jest jeszcze cień.
cień, który staje nade mną, gdy pogrążam się w ciem-

nościach.

Piętnaście godzin wcześniej

nauka na ostatnim roku college’u trwa już od mie-
siąca, tak więc w niepamięć zdążyło odejść podnie-
cenie towarzyszące inauguracji roku akademickie-
go. niekończące się kolejki w  księgarni zamieniły 
się w strumyki studentów zwracających podręczni-
ki z tych przedmiotów, z których po namyśle zrezyg-
nowali. ustały gwarne rozmowy i okrzyki: „Do zoba-
czenia w starbucksie!”. Widok dawno niewidzianych 
kolegów i koleżanek stracił urok nowości, a głośne pi-
ski wyrażające radość z ich ponownego zobaczenia po 
długim lecie zamieniły się w obojętne kiwnięcia gło-
wą na dzień dobry.

ja także wpadłam w rutynę. Dzień zaczynam od jog-
gingu, po czym jem śniadanie i idę pieszo na uczelnię – 
tak samo robiłam na pierwszym roku i nic się od tam-
tej pory nie zmieniło. sedżal twierdzi, że przejawiam 
zachowania obsesyjno-kompulsyjne, na co chcę jej od-
powiedzieć: „i kto to mówi?”. Do pewnego stopnia jed-
nak ma rację. rutyna mnie uspokaja, zupełnie jak nie-
których herbata. 

tego ranka jest inaczej, ponieważ zaspałam. 
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ludzie mają pecha, że wyglądam dziś tak, jak wyglą-
dam, jednakże trudne sytuacje wymagają radykalnych 
środków. splatam niesforne włosy w ptasie gniazdo na 
czubku głowy, łapię ze stołu tosta i trzaskam drzwiami. 
ciekawe, ile on tam leżał? zastanawiam się, gdy usta 
wypełnia mi czerstwy, słodki smak. nieważne, nie ma 
na to czasu. zrządzeniem losu i łutem szczęścia opa-
dam na krzesło przy swojej ławce zaledwie siedem mi-
nut później.

W tym samym momencie mam wrażenie, jakby ktoś 
przekręcił wyłącznik. z Panny roztrzepanej zamieniam 
się w Pokerową twarz. na zajęciach zawsze przybieram 
maskę, bo kiedy człowiek idzie na medycynę, nie może 
popełnić błędu. a poza tym taka już jestem.

sama nie wiem, kiedy postanowiłam zostać leka-
rzem. najbliżsi mówią mi, że Hindusi mają to we krwi 
i że gdybym mierzyła niżej, zaprzepaściłabym wszyst-
ko, co rodzinie udało się tutaj osiągnąć. Wszyscy – moi 
rodzice, krewni, rodzice kolegów i koleżanek, a nawet 
wujek (który tak naprawdę nie jest wujkiem, tylko star-
szym Hindusem, zasługującym na ten grzecznościowy 
tytuł, i który prowadzi sklep spożywczy na rogu) – wszy-
scy oni musieli dokonać wyboru w ostatniej klasie ogól-
niaka: praca albo nauka. tak sobie myślę, że geografia 
nie wykorzenia nawyków. Każdy Hindus, jakiego znam, 
oddał się własnej firmie albo karierze naukowej, i to bez 
względu na to, czy dorastał w usa czy w indiach. lu-
bię myśleć, że zdecydowałam się na medycynę, ponie-
waż jestem dobrym człowiekiem, a nie z kulturowego 
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przymusu. gdy się jednak nad tym zastanowię, przy-
znaję, że od maleńkości o niczym innym nie słyszałam.

W chwili gdy wykładowca się odzywa, jestem goto-
wa wziąć byka za rogi. Masz to w sobie, nithjo.

– Witam wszystkich w ten piękny piątek. Pod ko-
niec wykładu zbiorę wasze prace do oceny. jeśli macie 
jakieś pytania, zwróćcie się do asystenta osobiście albo 
mailowo, żeby nic nie przeszkodziło wam w przygoto-
waniach do egzaminu w przyszłym tygodniu.

na to przypomnienie całe powietrze, które miałam 
w płucach, uchodzi ze mnie ze świstem. nie odrobiłaś 
zadania, idiotko. jeszcze chwila i uduszę się z braku tle-
nu. serce zaczyna mi walić, kiedy poziom dwutlenku 
węgla we krwi niebezpiecznie się podnosi. zważywszy, 
że oceny z zadań w połączeniu z ocenami z egzaminów 
składają się na średnią – w moim wypadku 3.96 przez 
przeklętą fizykę – grozi mi jej nagłe obniżenie. otwie-
ram zeszyt, żeby przyłapać wykładowcę na pomyłce, lecz 
z kartki niczym w prawdziwym horrorze 3D wyskakuje 
na mnie czerwony napis: „chemia – zadanie”. Wzdy-
cham w duchu, przypomniawszy sobie, że widziałam 
go trzy dni temu i miałam szczery zamiar zabrać się do 
tego od razu, ale zatelefonowała mama, sophia popro-
siła mnie o pomoc przy pisaniu eseju, a do tego jeszcze 
musiałam wyskoczyć po mleko. Biorąc pod uwagę, że 
dzisiaj zaspałam, nie miałam w tym starciu najmniej-
szych szans.

ujmuję twarz obiema rękami i staram się głęboko 
oddychać. Myśl, nithja, myśl… Przez głowę przelatuje 
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mi litania wymówek. Pies pogryzł moją pracę… zgu-
biłam zeszyt… oddałam panu zadanie już wcześniej 
i to pan je zgubił… Może najprościej byłoby poprosić 
o przesunięcie terminu? oczywiście wtedy powinnam 
przedstawić powód, a tata zawsze mi powtarza, że jak 
człowiek raz zacznie kłamać, musi pilnować się na 
każdym kroku, żeby kłamstwa mu się nie pomieszały.

– chcesz odpisać ode mnie? – pyta mnie siedzący 
obok chłopak.

gdy się do niego odwracam, wstrząśnięta, napoty-
kam parę błyszczących zielonych oczu, z których wy-
ziera wyczekiwanie.

czuję pokusę. zaraz jednak stają mi przed oczami 
rodzice, którzy ze smutkiem słuchają, jak mówię, że 
nie dostanę dyplomu, ponieważ pogwałciłam regula-
min college’u. życzy sobie pan do tego frytek? nie mog-
łabym nawet pracować w restauracji, bo nie wolno mi 
dotykać mięsa – mama z tatą już się o to postarali, aby 
wpoić mi wstręt do niego w bardzo wczesnym dzieciń-
stwie. zielonooki wyczuwa, że się waham.

– Masz. chyba że wolisz dostać pałę. taa, już to wi-
dzę, jak chcesz dostać pałę…

Wydaje mu się, że jego sarkazm w czymś pomoże.
Kiwam mechanicznie głową i mamroczę pod no-

sem podziękowanie, czując trochę ulgę, a trochę wstyd. 
niech to szlag. lepsza słaba ocena niż nic. Przysuwam 
sobie zeszyt zielonookiego i  zaczynam odpisywać. 
Pięćdziesiąt minut później, gdy wykład dobiega koń-
ca, jako jedna z ostatnich podchodzę do katedry, aby 
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oddać rozwiązane zadanie. Śpiesząc się do wyjścia, nie 
poświęcam ani myśli więcej zielonookiemu.

reszta dnia mija szybko, ale bez większych sukce-
sów. Przez niespodziewany deszcz siedzę na ćwicze-
niach z biologii rozrodczej przemoknięta do suchej 
nitki, usiłując się skoncentrować, chociaż w butach 
mi chlupie, a mokry dżins ociera mi ciało. ta sprawa 
z chemią wytrąciła mnie z równowagi do tego stop-
nia, że przez większość czasu błądzę myślami sama 
nie wiem gdzie.

– nithja, może ty odpowiesz na pytanie? – pyta asy-
stent, starając się mnie zmusić do mówienia, skoro nikt 
inny nie kwapi się z odpowiedzią.

– eee… – cisza ciągnie się w nieskończoność. – Fry-
martynizm – mamroczę w końcu, złożywszy do kupy 
pytanie o bliźniacze cielęce płody, których łożyska się 
scaliły. 

– zechcesz to rozwinąć?
jąkając się, wyjaśniam mechanizm wpływu mę-

skich hormonów cielaka na bezpłodność jałówki. 
asystent jest wyraźnie rozczarowany, ja jednak nie 
przejmuję się tym i znów bujam w obłokach. Marzę, 
aby trafić do łóżka i zacząć ten dzień od nowa. chwi-
la, wróć. nie, jednak nie chcę przeżywać wszystkie-
go od początku. Moje trampki poskrzypują, jakby się 
ze mną zgadzały.

Ćwiczenia ciągną się w nieskończoność, a gdy wresz-
cie mijają i mogę schronić się w zaciszu mieszkania, cze-
ka mnie jeszcze spotkanie z sedżal na kawie.
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ZdarZają się prZyjaciółki, z którymi można spędzić 
cały dzień i nigdy nie czuć znużenia. cóż, sedżal się do 
nich nie zalicza. Dorastałyśmy razem, dwie małe Hindu-
ski skazane na przyjaźń z powodu koloru skóry, a tak-
że dlatego, że mieszkałyśmy wystarczająco blisko sie-
bie, żeby moja babcia pożyczała szafran od cioci riny 
i wpadała do niej na pogaduchy i żeby ciocia rina za-
glądała do nas na herbatę.

Poznałyśmy się, mając pięć lat, i od tamtej pory 
nieprzerwanie ze sobą rywalizujemy. „Mogę pożyczyć 
twoją kredkę?”, zapytałam kiedyś i sedżal wręczyła 
mi swoją idealnie naostrzoną ceglaną kredkę, pogard-
liwie wydymając usta na widok mojej, złamanej. za-
miast ukorzyć się pod jej wzrokiem, obrzuciłam ta-
kim samym spojrzeniem jej poobgryzane paznokcie. 
od tamtej pory żyjemy w stanie ciągłej konfrontacji. 
Wszystko, poczynając od lekcji pływania, a kończąc na 
szkolnych debatach, w naszym wypadku przypomina 
zaciętą walkę.

Kiedy uczelnie wyższe rozesłały odpowiedzi na na-
sze podania, sedżal zadzwoniła do mnie z pytaniem, 
gdzie będę studiować.

– Dostałam pełne stypendium od uniwersytetu sta-
nu Pensylwania. – trzymałam komórkę barkiem, aby 
móc cieszyć oczy widokiem rozłożonego listu, podczas 
gdy w salonie moi rodzice próbowali się dodzwonić na-
raz do wszystkich krewnych w indiach z telefonu sta-
cjonarnego.

– ja też – usłyszałam w odpowiedzi.
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o ile ja nie dostałam się ani na Harvard, ani na yale 
i uznałam, że uniwersytet Filadelfijski jest za drogi oraz 
znajduje się za blisko domu, o tyle w wypadku sedżal 
było odwrotnie: została zaakceptowana przez obie uczel-
nie z ligi Bluszczowej, lecz bez wsparcia stypendialne-
go, za to filadelfijczycy odrzucili jej kandydaturę.

jakąś częścią siebie – tą częścią, której istnienia wolę 
nie przyznawać nawet przed sobą – cieszyłam się skry-
cie, że sedżal będzie musiała się zniżyć do poziomu uni-
wersytetu stanowego, jak my wszyscy plebejusze. Poczu-
cie winy nie trwało jednak długo. zanim się obejrzałam, 
sedżal miała kolejne zwycięstwo na koncie – została po-
proszona o wygłoszenie mowy końcowej przy rozda-
waniu dyplomów, a to tylko dlatego, że miała o jeden 
więcej kurs nadobowiązkowy niż ja, co dawało jej pierw-
szeństwo pomimo identycznej jak moja średniej. oby-
dwie bowiem uzyskałyśmy 4.7 – najwyższą z rocznika.

Bez względu na wszystko lubię sedżal. nie znaczy to, 
że spotkania z nią nie wymagają z mojej strony przygo-
towania psychicznego. Właśnie dlatego ogarnia mnie 
tępy ból głowy, kiedy czekam na nią na głównym traw-
niku, przyglądając się, jak paru chłopaków rzuca frisbee.

– słyszałaś, że Kariszma zaręczyła się z amerykani-
nem? – sedżal pakuje się prosto w moje pole widzenia, 
nie zawracając sobie głowy takimi uprzejmościami jak 
zwykłe „cześć”. to dla niej typowe.

Podaje mi kubek gorącej czekolady, którą zamówi-
łam u niej esemesowo. teraz niepotrzebna mi kofeina, 
tylko kalorie.
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– Mama mi wczoraj powiedziała – odpowiadam. – 
cieszę się ze względu na Kariszmę. i nie mogę się do-
czekać wesela.

upijam łyk czekolady. Przepadam za weselami – na-
wet na samą myśl kręci mi się w głowie.

– Moim zdaniem to nie wypali. Hindusi i ameryka-
nie nie pasują do siebie. zbytnio się różnimy. – Pew-
ność w jej głosie mówi mi, że oczekuje, abym się z nią 
zgodziła.

– ludzie są różni, seeedżaal – rzucam wesoło, naśla-
dując panią z angielskiego, która rok wcześniej katowa-
ła moją przyjaciółkę taką wypaczoną wymową jej imie-
nia. – to, że ty byś nie chciała amerykanina, nie znaczy 
jeszcze, że małżeństwo Kariszmy będzie nieudane.

– Przestań. Wiesz, że tego nienawidzę – rzuca z po-
wagą, nawijając kosmyk włosów na palec. – W każdym 
razie naprawdę nie mogłabym tego zrobić. a ty?

sedżal zadecydowała, którą kulturę wybiera. i zakła-
da, że ja myślę podobnie, choć w gruncie rzeczy się myli. 
Przez osiemnaście lat próbowałam znaleźć złoty środek 
między byciem Hinduską i byciem amerykanką. usiło-
wałam pogodzić ze sobą dwie nithje: tę, która w piąt-
kowy wieczór chadza do świątyni, i tę, której przyjaciele 
w tym samym czasie żyją meczami futbolowymi. Dzisiaj 
ta przepaść nie jest już tak szeroka. nie jestem jednym 
ani drugim. jestem amerykanką hinduskiego pochodze-
nia. jestem Hinduską żyjącą w ameryce. Dzięki temu 
nie czuję się rozdarta i po raz pierwszy w życiu, w wie-
ku dwudziestu jeden lat, mam pełen komfort. chyba 



nawet pogodziłam się z ideą aranżowanych małżeństw, 
których przykład zobaczę na własne oczy już za kilka ty-
godni podczas ślubu mojej kuzynki Mohini.

– nie wiem – wyznaję szczerze. – chcę być po pro-
stu szczęśliwa.

W tym momencie sedżal patrzy na mnie tak, jakby 
nagle wyrosła mi trzecia głowa.

W rzeczywistości nie potrafię sobie wyobrazić, abym 
miała wyjść za nie-Hindusa. no, chyba że chodziłoby 
o george’a clooneya. Dla niego pogwałciłabym wszyst-
kie zasady. jak dotąd jednak nie spotkałam nikogo ta-
kiego, więc nie myślę o tym zbyt wiele. nie mam prob-
lemu z tym, że inni Hindusi wiążą się z nie-Hindusami; 
po prostu nie jestem pewna, czy ja mogłabym to zro-
bić. jednakże gdybym zdradziła się ze swymi wątpli-
wościami przed sedżal, uznałaby to za swoje zwycię-
stwo w dyskusji – dlatego nic nie mówię, zadowolona 
z tego postanowienia.

Po kolejnej godzinie rozważania plusów i minusów 
poślubienia nie-Hindusa (plusy: piękne dzieci; minu-
sy: utrata hinduskiej tożsamości, której Kariszmie bra-
kowało od samego początku) oświadczam sedżal, że 
miałam ciężki dzień i chciałabym już wrócić do domu. 
nigdy jeszcze nie wyczekiwałam z takim utęsknieniem 
weekendu. żegnając się z przyjaciółką, czuję w ustach 
smak popcornu polanego masłem, którym uraczę się 
podczas oglądania filmu, byle tylko zapomnieć o wyda-
rzeniach mijającego dnia.
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otwieram drzwi mieszkania, zzuwam buty w przed-
pokoju i ledwie docieram do swojej sypialni, żeby od-
łożyć plecak, słyszę, jak moja współlokatorka sophia 
woła zza drzwi:

– nithja! Dzwonił luke! Dziś wieczorem będzie 
u niego impreza. chcesz pójść?

jej podniecenie tym, aby uczynić piątkowy wieczór 
wyjątkowym, przypomina mi, jak się poznałyśmy na 
początku studiów. jeśli w kimkolwiek zakochałam się 
od pierwszego wejrzenia, tą osobą była sophia.

„oczami wyobraźni już widzę jaskrawe kolory. i sofę. 
co na to powiesz?”, wyszczerzyła się i zaśmiała zaraź-
liwie, dzięki czemu natychmiast zrozumiałam, że moje 
życie właśnie się zmieniło. od tamtej pory pozosta-
jemy współlokatorkami i najlepszymi przyjaciółkami. 
Mamy inne podejście do życia, ale to dobrze – dzięki 
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temu tak świetnie się między nami układa. ja potrafię 
przeżyć całą gamę uczuć w okamgnieniu, sophia nato-
miast jest zawsze albo uradowana, albo smutna. na-
wet nasz wygląd opiera się na przeciwnościach: ona ma 
bladą cerę i jasne włosy, podczas gdy moja karnacja jest 
śniada, a włosy ciemne.

Posyłam jej spojrzenie, które powinno wystarczyć 
za całą odpowiedź.

– nithja, daj spokój. Proooszę…
– Pozwól, że opowiem ci o moim piekielnym dniu. 

– odginam kolejne palce, zaczynając od spóźnienia, 
a kończąc na godzinnej tyradzie sedżal. – Muszę się 
zdrzemnąć i wziąć coś na uspokojenie.

– Ściągałaś? – pyta mnie szeptem, wyraźnie pod wra-
żeniem, a ja odburkuję twierdząco. – od kogo?

– nie mam pojęcia. siedział obok mnie jakiś chło-
pak…

– och! – nieomal widzę, jak trybiki w jej głowie za-
czynają się obracać. – Był chociaż przystojny?

– sophio!
– no co? trzeba patrzeć na dobre strony. no więc? 

Był przystojny?
– chyba tak. – Wciąż mam w pamięci jego zielone 

oczy, ale nie mówię o tym.
sophia idzie za mną do kuchni, gdzie wkładam do 

mikrofalówki paczkę z popcornem.
– Widzisz? nie ma tego złego, co by na dobre nie 

wyszło. nie przerywaj dobrej passy. chodź ze mną na 
tę imprezę. od razu poczujesz się lepiej! – wykrzykuje 
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slogany, których się naczytała w poradnikach leżących 
w mieszkaniu na każdym kroku.

Przez chwilę przyglądam się sophii w milczeniu, 
ogarniając wzrokiem jej palec, niecierpliwie stukają-
cy o blat kuchenny, i dostrzegając tłumioną ekscytację, 
która z niej emanuje.

– zgoda. – stojąca przede mną przyszła prawnicz-
ka, mająca na podorędziu arsenał argumentów na każ-
dą okazję, jak zwykle mnie pokonała.

Muszę jednak przyznać, gdy niczym na przesłucha-
niu siedzę przy biurku ze świecącą mi w twarz lamp-
ką, że miło jest, kiedy dla odmiany ktoś inny przejmuje 
kontrolę. sophia kręci się między naszymi sypialniami, 
ustawia na blacie obok mnie baterię kosmetyków do 
makijażu, po czym pół godziny później obwieszcza, że 
jestem gotowa wkroczyć na czerwony dywan, i obraca 
mnie w stronę lustra.

Patrząc na swoje odbicie, tracę oddech. Dziewczyna, 
która na mnie spogląda, przypomina egzotyczną pięk-
ność. na co dzień jestem zwyczajną Hinduską: czar-
ne włosy, brązowe oczy. Wzrostem nieco przewyższam 
większość kobiet mojego pochodzenia – mam metr sie-
demdziesiąt i kolumnowe, umięśnione nogi dzięki re-
gularnemu bieganiu. W żadnym razie jednak nie jestem 
wyjątkowa. egzotyka jest dla innych. Dla dziewcząt, 
które zaraz po wejściu do pokoju przykuwają uwagę 
wszystkich i do których stoją kolejki chętnych odkryć 
tajemnicę czającą się za ich oczami. Mnie nikt nawet 
jeszcze nie pocałował.




