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PROLOG

Tej nocy spaïem tak mocno, ĝe obudziïo mnie dopiero wycie
psów. Od razu poczuïem swÈd palonego drewna. Usiadïem
gwaïtownie, a do moich nozdrzy dostaïo siÚ wiÚcej gryzÈcego
dymu. I juĝ wiedziaïem, ĝe znalazïem siÚ w samym Ărodku
piekïa. Zerwaïem siÚ z ïóĝka. Niczego nie widziaïem. ZaczÈïem siÚ dusiÊ, ale po omacku próbowaïem dotrzeÊ do drzwi.
Byïem przeraĝony i zdezorientowany. W mojej gïowie wyï
alarm. Sam spaïa przecieĝ w pokoju obok. ZaczÈïem jÈ woïaÊ,
ale mi nie odpowiedziaïa. Po chwili udaïo mi siÚ wyjĂÊ na
korytarz i dostrzegïem, ĝe pïomienie ognia docierajÈ z parteru
aĝ na piÚtro. ZajÚte byïy caïe schody. Ogieñ odciÈï nam drogÚ
ucieczki. Nie mogïem nic zrobiÊ. Dopadïem jedynie do drzwi
pokoju, gdzie byïa Sam. Caïy czas jÈ woïaïem, ale w uszach
děwiÚczaï mi tylko Ăwist palonego drewna i wycie psów.
W myĂlach bïagaïem, by to byï tylko sen. Koszmar, z którego
zaraz obudzÚ siÚ z krzykiem. To nie byï sen. To byï koniec,
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który nastÈpiï chwilÚ póěniej. Wszedïem do sypialni Sam
i nagle usïyszaïem krzyk. Nie swój. To byïa Sam. Nie widziaïem jej. Nie zdÈĝyïem jej znaleěÊ, bo po sekundzie nastÈpiï
potÚĝny wybuch. I nie byïo juĝ nic.

4
Kup książkę

Poleć książkę

Drwal. MiïoĂÊ, która narodziïa siÚ z natury

ROZDZIA 1

Kilka miesiÚcy wczeĂniej...
Kaĝdy dzieñ zaczynaï siÚ tak samo jak zwykle. Rano poszedïem nakarmiÊ psy, wypuĂciïem je z kojca, a nastÚpnie pojechaïem do miasta. Lato byïo upalne, wiÚc najwaĝniejszym
punktem na mojej liĂcie byïy butle z wodÈ zdatnÈ do picia
bez przegotowania. Wiedziaïem jednak, ĝe niedïugo nadejdÈ
gwaïtowne opady, a wtedy znowu na kilka dni zostanÚ odciÚty od Ăwiata, i to... To odpowiadaïo mi najbardziej. Lubiïem swojÈ samotniÚ, bo czuïem, ĝe to jedyne miejsce na caïym Ăwiecie, w którym mogÚ byÊ sobÈ. W którym nikt mnie
nie ocenia. Nikt mi nie przeszkadza. W którym byïem ja, moje
myĂli, moje problemy. Moja przeszïoĂÊ i przyszïoĂÊ, którÈ niepewnie, ale maïymi krokami budowaïem. Nie chciaïem, by
ktokolwiek przeszkadzaï mi w mojej egzystencji. Moĝe to byïo
samolubne, ale po prostu nie miaïem najmniejszej ochoty na
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obcowanie z luděmi. Luděmi, których nie znaïem i nie chciaïem poznaÊ. Nie po to rzuciïem wszystko, co miaïem, by teraz
do tego wróciÊ. Chciaïem byÊ sam. To byïa moja decyzja
i mimo ĝe byïem przekonany, ĝe to raczej nigdy siÚ nie zmieni,
to nie zarzekaïem siÚ, ĝe kiedyĂ nie zapragnÚ kolejnej zmiany.
Teraz byïo mi dobrze, ale nie wiedziaïem, co bÚdzie za rok,
dwa czy piÚÊ lat. Zmiany sÈ dla odwaĝnych, a w tamtym
momencie nie byïem ani odwaĝny, ani ĝÈdny ĝyciowych przygód. Miaïem swój wymarzony dom na odludziu. Miaïem
psy, które byïy dla mnie jak rodzina. Miaïem las, dziÚki któremu rozwijaïem swojÈ pasjÚ.
Moje rzeěby traktowaïem wyjÈtkowo. Czuïem, ĝe kaĝdej
z nich oddajÚ kawaïek swojej duszy. ¿e to nie sÈ tylko pnie
ĂciÚtego drzewa, którym nadajÚ przeróĝne ksztaïty. W nich
tkwiïy historie. Nie rzeěbiïem przecieĝ z wyobraěni. Znaïem
te twarze, które przypominaïy mi o róĝnych okresach mojego
ĝycia. Twarz matki, ojca, siostry. Twarz przyjaciela z dzieciñstwa. Twarz kobiety, którÈ kiedyĂ kochaïem. Twarz jej kochanka. Nie byïem naiwny i doskonale wiedziaïem, ĝe takie
rzeczy przecieĝ przydarzajÈ siÚ wielu osobom. Nie ja pierwszy
i nie ostatni zostaïem zdradzony. Nie ja pierwszy i nie ostatni
nakryïem swojÈ kobietÚ na tym, ĝe pieprzy siÚ z innym facetem. Najwidoczniej jednak nie byïem aĝ taki zakochany, bo
nie zrobiïo to na mnie wiÚkszego wraĝenia. Nie byïo awantury.
Nie miaïem zïamanego serca. Po prostu odszedïem, ale to
wtedy zaczÈïem siÚ zmieniaÊ. Straciïem zaufanie do ludzi.
ZaczÈïem siÚ izolowaÊ. TraciÊ przyjacióï. CoĂ we mnie pÚkïo
i nie chodziïo o to, ĝe siÚ nad sobÈ uĝalaïem. Po prostu brzydziïa mnie ta obïuda. NienawidzÚ faïszu. Sztucznych uĂmie-
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chów, wymuszonych rozmów. Wolaïem byÊ sam, niĝ byÊ taki jak inni. Nie chciaïem braÊ udziaïu w wyĂcigu szczurów.
Miaïem doĂÊ gïoĂnego, wiecznie zakorkowanego miasta, haïasu,
chaosu. Byïem zmÚczony, a w swojej samotni najlepiej poznawaïem samego siebie. Pasowaïo mi to i od dawna nie
myĂlaïem o powrocie, choÊ kiedyĂ takie myĂli pojawiaïy siÚ
w mojej gïowie. Kontakt ze Ăwiatem zapewniaï mi wszechobecny dostÚp do internetu. Nawet na moim odludziu miaïem laptopa, z którego korzystaïem, by pokazywaÊ Ăwiatu swoje
rzeěby. Czasami nie byïem aktywny dïuĝszÈ chwilÚ, ale ïapaïem siÚ na tym, ĝe ciekawoĂÊ wygrywaïa, i wtedy znowu logowaïem siÚ na swoje portale, uzupeïniaïem zdjÚcia, czytaïem
komentarze. UĂmiechaïem siÚ pod nosem, gdy komuĂ siÚ podobaïo. Od dawna rozwaĝaïem teĝ uruchomienie sprzedaĝy
swoich rzeěb, ale to wiÈzaïo siÚ z potrzebÈ czÚstszego jeĝdĝenia do miasta, a na to nie miaïem najmniejszej ochoty.
Rozpakowaïem zakupy i poszedïem za dom, by posadziÊ
kolejne drzewko w zamian za te, które ĂciÈïem poprzedniego
dnia. Musiaïem równieĝ przyciÈgnÈÊ do swojej pracowni pieñ,
by móc zaczÈÊ go obrabiaÊ. Byïo jednak tak gorÈco, ĝe postanowiïem pracowaÊ dopiero wieczorem, gdy nieco siÚ ochïodzi.
ZdjÈïem koszulkÚ, którÈ chwilÚ póěniej porwaï jeden z psów
husky, i tyle byïo z mojego ulubionego T-shirtu. Nie miaïem
jednak serca zïoĂciÊ siÚ na tÚ zgrajÚ nieokieïznanych szczeniaków. Kochaïem moje psy i dziÚki nim czuïem siÚ tutaj
bezpieczny. Bywaïy noce, ĝe z lasu dochodziïy róĝne dzikie
i nieprzyjemne odgïosy natury, ale wtedy dwa dorosïe i szeĂÊ
maïych husky przypominaïo mi, ĝe nic mi nie grozi. Posesja
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byïa ogrodzona i nawet, jeĂli zakradï siÚ jakiĂ dziki niebezpieczny zwierzak, to zapach psów go odstraszaï. Codziennie
rano mogïem za to podziwiaÊ stado jeleni i saren, które pasïy
siÚ w specjalnie przygotowanej do tego wiacie. Ptaki kÈpaïy
siÚ w rynnach na ganku. To byï mój raj i tam byïo mi najlepiej.
Zawoïaïem psy, by daÊ im wody, gdy nagle usïyszaïem
děwiÚk samochodu, który zbliĝaï siÚ do domu. Wszystkie
ruszyïy w tamtÈ stronÚ, a ja za nimi. To nie byï poniedziaïek,
a tylko wtedy odwiedzaï mnie kurier. To byï czwartek, najzwyklejszy czwartek. Wyszedïem zza rogu i ujrzaïem auto, które
jechaïo drogÈ prosto pod dom. Przypomniaïem sobie, ĝe nie
zamknÈïem bramy wjazdowej, ale teraz byïo juĝ za póěno, bo
ktoĂ zupeïnie obcy wïaĂnie naruszaï mojÈ przestrzeñ, która
ograniczaïa siÚ do kilku hektarów lasu. Skrzywiïem siÚ i przybraïem obronnÈ postawÚ. Spowaĝniaïem, a moje psy od razu
podbiegïy do auta i praktycznie uniemoĝliwiïy kierowcy podjazd pod sam dom. Przyjrzaïem siÚ uwaĝnie i zdziwiïem siÚ,
bo za kóïkiem siedziaïa kobieta. Nie wysiadaïa dïuĝszÈ chwilÚ,
aĝ w koñcu uchyliïa okno i krzyknÚïa w mojÈ stronÚ.
— Mógïby pan zabraÊ te psy? One mnie zjedzÈ! — Jej
przeraĝony gïos totalnie mnie rozbawiï, ale nie daïem tego po
sobie poznaÊ. Ruszyïem w jej kierunku bardzo, bardzo powoli.
— Psy z natury nie jedzÈ ludzi — odpowiedziaïem i zagwizdaïem, by przywoïaÊ je do porzÈdku. Kobieta najwidoczniej nadal nie czuïa siÚ bezpiecznie, bo nie wysiadïa.
Uchyliïa okno nieco bardziej i dodaïa:
— JeĂli nie zamknie ich pan w jakimĂ kojcu, to nie wysiÈdÚ!
— To ich terytorium — powiedziaïem i chciaïem wróciÊ
do domu, ale ona nagle zdecydowaïa siÚ wysiÈĂÊ. Otworzyïa
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drzwi, a szeĂÊ maïych husky „zaatakowaïo” jej nogi. Lizaïy
jÈ, skakaïy, podgryzaïy, podczas gdy ona próbowaïa do mnie
podejĂÊ. ZdÈĝyïem dostrzec, ĝe na stopach ma szpilki, których
obcasy wbijaïy siÚ w ziemiÚ. Czekaïem tylko na chwilÚ, w której jej twarz oblepi bïoto, a staïo siÚ to dosïownie sekundÚ
póěniej. Kobieta ugrzÚzïa obcasem w ziemi i poleciaïa do
przodu. ZdÈĝyïa krzyknÈÊ, i to byïa jej jedyna reakcja obronna.
NastÚpnie wylÈdowaïa w bïocie, a nad niÈ biegaïo stado
szczeniaków. UĂmiechnÈïem siÚ pod nosem, gdyĝ byï to bardzo zabawny widok.
— Sio! Uciekaj! Zostaw! Zostaw to! — Próbowaïa odgoniÊ
psy, które zaczÚïy po niej skakaÊ i lizaÊ jÈ. Jeden z maluchów
zïapaï zÚbami kawaïek marynarki i rozdarï rÚkaw. Postanowiïem przerwaÊ tÚ farsÚ, bo nie miaïem zamiaru pïaciÊ odszkodowania za straty materialne. GwizdnÈïem i siÚgnÈïem
po patyk, który rzuciïem daleko przed siebie. Wiedziaïem,
ĝe to chociaĝ na chwilÚ odciÈgnie uwagÚ psów od tej nieszczÚĂniczki. NastÚpnie podszedïem do kobiety i pomogïem
jej wstaÊ. WyglÈdaïa na oszoïomionÈ, ale pewnie i mocno
chwyciïa moje dïonie, by wygrzebaÊ siÚ z bïota.
— O Boĝe... Prawie umarïam przez te psy! — stwierdziïa,
oddychajÈc ciÚĝko, i spojrzaïa na mnie. Jej wzrok zatrzymaï
siÚ na wysokoĂci mojej klatki piersiowej, a nastÚpnie sunÈï
wyĝej, aĝ do oczu. — A teraz jestem w niebie! — dodaïa
i uĂmiechnÚïa siÚ szeroko. — Jestem Samantha...
— O Boĝe... — przerwaïem jej. — To pani jest tÈ dziennikarkÈ nÚkajÈcÈ mnie mailami i wiadomoĂciami na Facebooku! —
skrzywiïem siÚ i od razu miaïem ochotÚ odwróciÊ siÚ na piÚcie
i zamknÈÊ w domu. Ta wariatka od kilku miesiÚcy próbowaïa
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spotkaÊ siÚ ze mnÈ i przeprowadziÊ wywiad, a teraz, jakimĂ
cudem, staïa przede mnÈ i nadal mocno Ăciskaïa moje dïonie,
jakby nie mogïa utrzymaÊ równowagi.
— Tak, to ja! Nie ma pan pojÚcia, jak trudno byïo mi
tutaj dotrzeÊ. To jakieĂ totalne zadupie... Znaczy odludzie!
— Rozejrzaïa siÚ w panice i lekko skrzywiïa. — Znaczy... To
Ărodek lasu i droga taka wyboista — Po mojej minie widziaïa,
ĝe siÚ pogrÈĝa. — No i w ogóle... — dodaïa i w koñcu mnie
puĂciïa, a nastÚpnie zrobiïa dwa kroki w tyï i znowu niemal
nie wylÈdowaïa w bïocie.
— Ma pani problemy z bïÚdnikiem? — zapytaïem.
— Nie, z szefem, bo jeĂli nie przeprowadzÚ z panem tego
wywiadu, to koniec mojego staĝu! — przyznaïa.
— A co mnie to obchodzi? — wywróciïem oczami i ruszyïem w kierunku domu, a ona za mnÈ. Trajkotaïa jak katarynka.
— Serca pan nie ma? Jechaïam tu chyba póï dnia, prawie
przejechaïam dwa jelenie, które wyskoczyïy mi na drogÚ, pana
psy praktycznie zjadïy mnie ĝywcem, a moja marynarka nadaje siÚ do wyrzucenia. W dodatku wpadïam w bïoto, ĂmierdzÚ i strasznie chce mi siÚ piÊ, bo zapas kawy i wody skoñczyï
mi siÚ juĝ po dwóch godzinach jazdy!. — Obejrzaïem siÚ na
niÈ i westchnÈïem.
— Mam zaproponowaÊ pani szklankÚ wody? — zapytaïem,
choÊ nie miaïem na to najmniejszej ochoty.
— A ma pan tu czystÈ wodÚ, a nie takÈ z kranu? No bo wie
pan, mój ĝoïÈdek moĝe nie przeĝyÊ rewolucji od lokalnej wody.
— Niestety, jest tylko kranówa — skïamaïem, by siÚ odczepiïa, i zagwizdaïem, by przywoïaÊ psy. udziïem siÚ, ĝe to
skutecznie jÈ zniechÚci.
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— ZaryzykujÚ — dziewczyna uĂmiechnÚïa siÚ szeroko, a ja
dopiero wtedy uwaĝnie jej siÚ przyjrzaïem. Byïa mïoda, na
pewno mïodsza ode mnie, i pierwsze, na co zwróciïem uwagÚ,
to jej oczy, które wbrew wszystkiemu byïy peïne ciepïa i biï
z nich dziwny blask.
— W mojej naturze nie leĝy zapraszanie obcych ludzi do
mojego domu — odpowiedziaïem, a ona westchnÚïa cicho.
— Ja naprawdÚ stracÚ ten staĝ, gdy nie odpowie pan na
moje pytania.
— A ile jest tych pytañ? — CiekawoĂÊ wygraïa.
— Sporo, ale mogÚ zadaÊ tylko kilka — znowu uĂmiechnÚïa siÚ szeroko i nie wiem, co we mnie wstÈpiïo, ale postanowiïem poĂwiÚciÊ jej tÚ krótkÈ i nic nieznaczÈcÈ chwilÚ.
— Szklanka wody i piÚÊ pytañ — postawiïem warunek.
— NaprawdÚ?! — Dziewczyna pisnÚïa i miaïem wraĝenie,
ĝe z radoĂci chciaïa rzuciÊ mi siÚ na szyjÚ, ale jedyne, co zrobiïa, to ponownie zlustrowaïa mnie wzrokiem.
— Tak, ale tutaj. Nie zapraszam nikogo do Ărodka — wyjaĂniïem.
— A zaïoĝy pan koszulkÚ? — zapytaïa, a ja zerknÈïem na
swojÈ nagÈ pierĂ.
— Jest gorÈco, a ja jestem u siebie.
— Okej... — dziewczyna zaĂmiaïa siÚ. — TrochÚ mnie to
rozprasza, ale dam radÚ!
— Jako dziennikarka powinna siÚ pani zachowywaÊ
profesjonalnie.
— Postaram siÚ! Ach, i proszÚ mi mówiÊ po imieniu. Jestem Sam! — wyciÈgnÚïa do mnie dïoñ. Na jej nadgarstku zabrzÚczaïo chyba z dziesiÚÊ bransoletek. UĂcisnÈïem jÈ lekko
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i pokazaïem dziewczynie, by poczekaïa, bo miaïem zamiar
przynieĂÊ jej szklankÚ wody i jakiĂ rÚcznik, by doprowadziïa
siÚ do porzÈdku po niezaplanowanej bïotnej kÈpieli.
ChwilÚ póěniej siedziaïa na schodach i dopijaïa drugÈ
szklankÚ wody, a ja przypatrywaïem siÚ jej uwaĝnie. Wydawaïa
mi siÚ najzwyklejszÈ dziewczynÈ, która skrywaïa swoje prawdziwe „ja” za maskÈ dziennikarki. Mój niespodziewany goĂÊ
miaï rudawe wïosy, dïugie rzÚsy, ale nie miaïem pewnoĂci,
czy sÈ naturalne, oraz ïadny uĂmiech, który znowu pojawiï siÚ
na jej twarzy, gdy spojrzaïa na mnie znad swojego notatnika.
Od razu przeniosïem wzrok gdzieĂ obok, bo z natury nigdy nie
przyglÈdaïem siÚ ludziom.
— Moĝemy zaczynaÊ? — zapytaïa wesoïo.
— Tak, ale naprawdÚ tylko kilka pytañ. Nie mam czasu
na takie rzeczy.
— No wïaĂnie. Pañskie rzeěby robiÈ furorÚ w sieci, ale nie
wystawia ich pan w ĝadnej galerii, trudno teĝ je od pana kupiÊ, wiÚc po co pan to robi? To pañska pasja? Praca? A moĝe
rodzaj terapii? Co panu to daje? — dziewczyna patrzyïa
prosto na mnie, a ja nie potrafiïem spojrzeÊ bezpoĂrednio na
niÈ. CoĂ mnie blokowaïo. CoĂ, co od dawna blokowaïo mnie
w kontaktach z drugim czïowiekiem.
— JeĂli to ciÚ usatysfakcjonuje, to napisz, ĝe to rodzaj terapii. Dziennikarze lubiÈ dopisywaÊ sobie do takich historii
róĝne wÈtki, by mieÊ z tego gorÈcy temat — burknÈïem.
— Ale ja chcÚ poznaÊ prawdÚ. Przecieĝ nie zaleĝy panu na
rozgïosie, wiÚc po co mam napisaÊ przekïamany artykuï, który
zrobi wokóï pana jedynie szum?
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— Bo szef tego od ciebie oczekuje? — zapytaïem i spojrzaïem na niÈ, a ona podniosïa siÚ ze schodów i uĂmiechnÚïa. Nie byï to jednak ten szczery i miïy uĂmiech.
— Mam wolnÈ rÚkÚ w tym temacie i...
— GdybyĂ miaïa wolnÈ rÚkÚ, to nie tïukïabyĂ siÚ tutaj póï
dnia, dwa jelenie nie wybiegïyby ci na drogÚ, a twoja marynarka byïaby caïa, bo moje mordercze szczeniaki husky nie rozerwaïyby ci rÚkawa. Dodatkowo pachniaïabyĂ swoimi drogimi
perfumami, a nie bïotem. I na koniec nie musiaïabyĂ wysïuchiwaÊ dziwaka, który stroni od ludzi, bo ich po prostu nie lubi.
Jestem samotnikiem. Nie lubiÚ pogawÚdek, a tym bardziej wywiadów. Nie wiem, jakim cudem mnie tu znalazïaĂ, ale straciïaĂ czas. A teraz wybacz, ale naprawdÚ mam waĝniejsze
sprawy do zaïatwienia niĝ...
— Niĝ rozmowa z natrÚtnÈ imitacjÈ dziennikarki? —
przerwaïa mi nagle.
— Tak — odpowiedziaïem, a ona zamilkïa. Oczy jej siÚ zaszkliïy. „Ja pierdolÚ!”. Nienawidziïem takich sytuacji, bo kompletnie nie wiedziaïem, jak powinienem siÚ zachowaÊ. —
Znaczy nie, nie jesteĂ imitacjÈ...
— Ale jestem natrÚtna? — pociÈgnÚïa nosem.
— Tak — powiedziaïem, a ona znowu smutno na mnie
spojrzaïa. — OdrobinÚ! — dodaïem, by wyluzowaïa.
— Szef mnie wywali z tego staĝu — westchnÚïa i z powrotem przyklapnÚïa na schodach. Nie wiem czemu, ale zrobiïo
mi siÚ jej nawet trochÚ ĝal. KiedyĂ teĝ miaïem nad sobÈ szefów, którzy oczekiwali wiele za marne pieniÈdze. Teĝ byïem
zaraz po studiach i ïapaïem siÚ kaĝdej roboty, bo wierzyïem,
ĝe zajdÚ wysoko. Daïem sobÈ pomiataÊ, harowaïem, by speïniÊ
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zachcianki mojej kobiety, która przyprawiaïa mi rogi z najlepszym kumplem. To nie byï fajny czas w moim ĝyciu, ale wiele
mnie nauczyï i uksztaïtowaï mojÈ osobowoĂÊ. Najwidoczniej
kaĝdy musiaï daÊ siÚ zgnoiÊ, by siÚ czegoĂ nauczyÊ.
Nic juĝ nie mówiïem, bo caïa reszta to nie byïa moja sprawa.
Dziewczyna podziÚkowaïa mi, ĝe poĂwiÚciïem jej choÊ chwilÚ
swojego czasu i wróciïa do auta. Gdy odjeĝdĝaïa, spojrzaïa na
mnie i znowu siÚ uĂmiechnÚïa. Nie wiem, co we mnie wstÈpiïo,
ale pomachaïem jej na poĝegnanie. NastÚpnie szybko wróciïem do domu i potrzÈsnÈïem gïowÈ. To byï pierwszy raz od
dawna, gdy rozmawiaïem z kimĂ dïuĝej niĝ dwie minuty. Do
tamtej pory nie czuïem, by jakoĂ specjalnie mi tego brakowaïo.
Nie miaïem potrzeby obcowania z innymi luděmi, i tego siÚ
trzymaïem. Szybko wiÚc zapomniaïem o tej wizycie i wróciïem
do swoich obowiÈzków.
Skosiïem trawÚ i dokoñczyïem ukïadaÊ chodnik z pïaskich
kamieni przed domem, napeïniïem agregat benzynÈ, bo wieczorem miaïem zamiar obejrzeÊ jakiĂ film, a nastÚpnie pobawiïem siÚ z psami. Pod wieczór, gdy chciaïem iĂÊ porzeěbiÊ, zrobiïo siÚ jeszcze bardziej parno, a po godzinie nadeszïa
gwaïtowna burza. Moje mordercze husky ogromnie baïy siÚ
bïysków i grzmotów, wiÚc za kaĝdym razem wpuszczaïem je
wtedy do domu i razem, przy Ăwiecach, jedliĂmy kolacjÚ. Tak
byïo i tym razem. OdpuĂciïem pracÚ z drewnem, by byÊ przy
psach. One ochraniaïy mnie kaĝdego dnia, wiÚc mogïem im
siÚ choÊ trochÚ odwdziÚczyÊ za to mojÈ obecnoĂciÈ w stresujÈcych dla nich chwilach.
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Póěno w nocy obudziï mnie ogromny huk. Zerwaïem siÚ
z ïóĝka, a psy od razu zaczÚïy wyÊ. Dopiero po chwili dotarïo
do mnie, ĝe piorun musiaï uderzyÊ gdzieĂ bardzo blisko. Na
szczÚĂcie udaïo mi siÚ jeszcze zasnÈÊ; od rana miaïem mnóstwo spraw do zaïatwienia. Ta burza byïa zapowiedziÈ kilkudniowych intensywnych opadów, dziÚki którym moja samotnia stawaïa siÚ odciÚta od Ăwiata na dobrych kilka dni.
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ROZDZIA 2

Musiaïem uzupeïniÊ zapasy ĝywoĂci, wody, benzyny i karmy
dla psiaków. Potrzebowaïem teĝ zrealizowaÊ czek, by mieÊ za
co zrobiÊ zakupy. Nie miaïem wiele pieniÚdzy, ale dziÚki
sprzedaĝy rzeěb starczaïo mi na to, czego potrzebowaïem.
Jechaïem lasem i dojeĝdĝaïem juĝ do gïównej drogi, gdy nagle
zauwaĝyïem auto, które taranowaïo przejazd. ZatrÈbiïem raz,
drugi, ale kierowca nie zareagowaï. Wysiadïem wiÚc i dopiero
wtedy dostrzegïem, ĝe caïy przód samochodu byï zmiaĝdĝony
przez ogromny konar drzewa. Podbiegïem i dotarïo do mnie,
ĝe znam to auto. To byï samochód tej mïodej dziennikarki.
Zamarïem, ale adrenalina nie pozwoliïa mi spanikowaÊ. Baïem siÚ tego, co zaraz mogÚ zobaczyÊ, ale nie mogïem uciec.
Dopadïem do drzwi po stronie kierowcy i ujrzaïem tÚ dziewczynÚ. Byïa nieprzytomna, miaïa zakrwawionÈ twarz, a poduszka powietrzna, która musiaïa wybuchnÈÊ podczas uderzenia, równieĝ byïa ubrudzona niewielkÈ iloĂciÈ krwi. SzarpnÈïem drzwi, by je otworzyÊ, a nastÚpnie zajrzaïem pod auto.
17
Kup książkę

Poleć książkę

Drwal. MiïoĂÊ, która narodziïa siÚ z natury

Olej ani benzyna na szczÚĂcie nie wyciekaïy. Nie chciaïem ruszaÊ poszkodowanej, bo nie miaïem pojÚcia, czy ma jakieĂ powaĝne obraĝenia, ale delikatnie poklepaïem jÈ po policzku.
— Sïyszysz mnie? Sïyszysz mnie, Sam? — powiedziaïem,
a ona poruszyïa siÚ delikatnie. — Spokojnie. Nic ci juĝ nie
grozi — dodaïem.
— Cholera... — jÚknÚïa i skrzywiïa siÚ mocno. — ¿yjÚ?
— zapytaïa ochryple.
— MiaïaĂ ogromne szczÚĂcie — wyjaĂniïem, a ona otworzyïa oczy. Spojrzaïa przed siebie i widzÈc konar drzewa, który
zmiaĝdĝyï przód auta, znowu zemdlaïa. Udaïo mi siÚ jÈ ocuciÊ
i sprawdziÊ, czy moĝe siÚ poruszaÊ. Pomogïem jej wysiÈĂÊ
z samochodu i zaprowadziïem do swojego. Na pierwszy rzut oka
faktycznie byïa jedynie mocno poobijana, ale doskonale wiedziaïem, ĝe musi zbadaÊ jÈ lekarz. Dziewczyna nie protestowaïa, ewidentnie byïa w szoku. Pierwsze, co zrobiïa, gdy udaïo
mi siÚ zepchnÈÊ auto na bok, by móc przejechaÊ swoim, to powiedziaïa, ĝe musi zadzwoniÊ do szefa. Niestety, telefon jej siÚ
rozïadowaï, a ja swojego nie wziÈïem. Praktycznie nie korzystaïem z komórki, bo nie byïo mi to potrzebne do ĝycia. Wtedy
spanikowaïa i kazaïa mi obiecaÊ, ĝe jakoĂ powiadomimy jej
szefa o tym, co siÚ staïo. Niedorzeczne byïo dla mnie, ĝe
przejmowaïa siÚ szefem skurwielem, a nie wïasnym zdrowiem.
Dla ĂwiÚtego spokoju zgodziïem siÚ, ĝe wszystkiego dopilnujÚ.
Dziewczyna byïa naprawdÚ w szoku, a do tego ta panika...
Nie mogïem jej tak zostawiÊ.
CzekajÈc na izbie przyjÚÊ miejskiego szpitala, przeglÈdaïem
jej portfel, by znaleěÊ jakieĂ dokumenty. Prawo jazdy wskazywaïo, ĝe przyjechaïa tu aĝ ze stanu Nowy York. Faktycznie,
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kawaï drogi. Nie zaimponowaïo mi to jakoĂ specjalnie, ale naprawdÚ musiaïa mieÊ nóĝ na gardle, by wyruszyÊ samotnie
w takÈ podróĝ. Oprócz kilku kart staïego klienta do róĝnych
sklepów oraz karty kredytowej nie znalazïem niczego waĝnego.
¿adnej gotówki, wizytówek czy czegokolwiek, dziÚki czemu
wiedziaïbym, kogo mam powiadomiÊ. Samancie na szczÚĂcie
nie dolegaïo nic powaĝnego. Byïa nieco poobijana i wystraszona. Miaïa naprawdÚ wiele szczÚĂcia, ale ten limit kiedyĂ musiaï siÚ skoñczyÊ. Zniszczone auto, brak gotówki i rozïadowany
telefon skutecznie jÈ uziemiïy. W dodatku jedno spojrzenie
i od razu wiedziaïem, ĝe liczy, ĝe przenocuje u mnie chociaĝ
jednÈ noc, do czasu, aĝ odholujÈ jej samochód. I co ja miaïem
zrobiÊ? Zgodziïem siÚ, bo ta jej mina nie dawaïaby mi spokoju
do koñca ĝycia.
— ObiecujÚ, ĝe nie bÚdÚ natrÚtnym goĂciem! — odezwaïa
siÚ w aucie, gdy ruszaliĂmy spod szpitala. ZerknÈïem na niÈ
i kiwnÈïem, ale wÈtpiïem w jej sïowa. Ta dziewczyna ewidentnie miaïa nadpobudliwoĂÊ ruchowÈ i duĝo mówiïa. Nie byïa
gïoĂna, ale nieco... No dobrze. Byïa bardzo mÚczÈca.
— I mogÚ coĂ ugotowaÊ, bo jako samotnik pewnie jesz same
zupy z proszku — zaproponowaïa.
— PotrafiÚ sobie zrobiÊ np. kanapkÚ — zadrwiïem, a ona
siÚ zaĂmiaïa.
— A kiedy ostatnio jadïeĂ kanapkÚ z kimĂ, kto nie ma ogona
i nie szczeka? — zapytaïa, a ja spojrzaïem na niÈ.
— Nie pamiÚtam — byïem szczery.
NaprawdÚ nie pamiÚtaïem, kiedy ostatnio jadïem posiïek
z innym czïowiekiem, i nagle dopadïo mnie dziwne uczucie,
ĝe chyba caïkiem miïe moĝe byÊ jedzenie posiïku z drugÈ osobÈ.

19
Kup książkę

Poleć książkę

Drwal. MiïoĂÊ, która narodziïa siÚ z natury

W dodatku przecieĝ lubiÚ gotowaÊ, a kiedyĂ sprawiaïo mi wiele
radoĂci, ĝe mogïem robiÊ to dla kogoĂ, a nie tylko dla samego
siebie.
— I wiem, ĝe to wszystko nie jest panu na rÚkÚ, ale ja
naprawdÚ siÚ odwdziÚczÚ.
— Mam na imiÚ Jason.
— Tak, wiem... Wiem o panu, znaczy o tobie, doĂÊ sporo
— powiedziaïa, a ja skrzywiïem siÚ. Wtedy dodaïa: — Znaczy
tyle, ile wyczytaïam w sieci, a tak naprawdÚ niewiele tego jest.
— Zeznania ci siÚ mylÈ, Sam — zaĂmiaïem siÚ.
— To przez ten wypadek. Jestem zestresowana, gïodna
i zmÚczona — dziewczyna poprawiïa siÚ nerwowo na siedzeniu. — To byïo auto mojego szefa. On mnie za to zabije... —
dodaïa cicho.
— Wyrzuci ciÚ z pracy, zabije ciÚ... To jakiĂ tyran —
stwierdziïem.
— Nieeee... — Sam zaĂmiaïa siÚ nerwowo. — Jest okej,
ale rozwodzi siÚ z ĝonÈ i ma trudny okres w ĝyciu. Staram siÚ
go nie denerwowaÊ, no ale...
— Czasami nie powinniĂmy speïniaÊ oczekiwañ osób, które
majÈ problemy same ze sobÈ. Przed chwilÈ przyznaïaĂ, ĝe jesteĂ zestresowana przez pracÚ. Warto siÚ tak poĂwiÚcaÊ? —
zapytaïem i zwolniïem, by znowu na niÈ spojrzeÊ.
W koñcu odezwaï siÚ we mnie mÚski instynkt, bo pierwszy
raz w mojej gïowie pojawiïa siÚ myĂl na temat jej wyglÈdu.
Sam byïa bardzo piÚknÈ dziewczynÈ. Po wizycie w szpitalu nie
miaïa na twarzy ani grama makijaĝu i nawet taka lekko pobrudzona krwiÈ wyglÈdaïa dobrze. Nie chciaïem siÚ gapiÊ, ale to
byïo silniejsze. Zlustrowaïem z ukosa jej biust i nogi. Gdybym
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byï starym Jasonem daïbym jej 8/10. Mój wzrok zatrzymaï siÚ
na butach, które skrywaïy niewielkie kobiece stopy, a to podwyĝszyïo mojÈ ocenÚ do dziewiÚciu punktów. NastÚpnie
szybko spojrzaïem na jej twarz i nawiÈzaïem kontakt wzrokowy.
Wtedy Sam uĂmiechnÚïa siÚ szeroko i musiaïem podwyĝszyÊ
jej wynik do peïnej dziesiÈtki.
— Zastanawiasz siÚ, czy nie jestem jakÈĂ psychopatkÈ?
— zapytaïa, bo od razu siÚ zorientowaïa, ĝe jÈ oceniaïem.
Niewielki uĂmiech pojawiï siÚ na mojej twarzy.
— A jesteĂ?
— W mojej rodzinie nie byïo ĝadnych chorób psychicznych
— odpowiedziaïa rozbawiona, — No, moĝe jedynie dziadek
miaï swoje dziwne zachowania, ale byï juĝ stary i miaï prawo
gadaÊ z drzewami — puĂciïa mi oczko, a ja znowu siÚ
uĂmiechnÈïem.
— U mnie miaïby z kim pogadaÊ — stwierdziïem.
— On chyba wierzyï, ĝe dusze ludzi po Ămierci zostajÈ zaklÚte w drzewa. U nas, w ogrodzie rodzinnego domu, rósï
taki wielki dÈb i dziadek mówiï, ĝe w nim jest dusza babci.
Stawiaï sobie tam krzesïo i codziennie z niÈ rozmawiaï.
Przynosiï jej kwiaty, jadaï tam posiïki, przynosiï albumy ze
zdjÚciami i... — Sam nagle zorientowaïa siÚ, ĝe siÚ rozgadaïa, ale... Co dziwne, nie przeszkadzaïo mi to.
— To bardzo romantyczna historia — powiedziaïem.
— Teĝ tak uwaĝam, ale gdy dziadek umarï, mój ojciec
kazaï ĂciÈÊ ten dÈb.
— Dlaczego? — skrzywiïem siÚ, choÊ nie wiedziaïem czemu. Dziewczyna zamyĂliïa siÚ na chwilÚ, a nastÚpnie spojrzaïa na mnie.
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— Dla niego to byïa gïupota. Nigdy nie rozumiaï zachowania dziadka, a wrÚcz go ono wkurzaïo. PróbujÚ sobie tïumaczyÊ, ĝe moĝe po prostu to drzewo ěle mu siÚ kojarzyïo i przypominaïo o Ămierci rodziców, ale nie wiem... Byïo mi szkoda
tego dÚbu.
— Dziadek miaï wiele racji. Ja teĝ uwaĝam, ĝe drzewa
majÈ duszÚ — wyznaïem niepewnie.
— NaprawdÚ? — Sam zapytaïa z niedowierzaniem, a ja
kiwnÈïem gïowÈ. Przyïapaïem siÚ na tym, ĝe i tak strasznie
siÚ rozgadaliĂmy. Nie byïem gaduïÈ, a moĝe po prostu nie
chciaïem byÊ? W takich chwilach jak ta uĂwiadamiaïem sobie,
ĝe czasami warto poĂwiÚciÊ drugiej osobie chociaĝ chwilÚ.
Brak konwersacji nie zawsze jest dobrym rozwiÈzaniem. To,
ĝe ja tego nie potrzebowaïem, nie oznaczaïo, ĝe mogïem
ignorowaÊ wszystkich dookoïa. ZresztÈ nie miaïem juĝ wyjĂcia, bo ta dziewczyna miaïa spÚdziÊ noc w moim domu
i, co dziwne, nawet siÚ z tego cieszyïem. Miaïem nadziejÚ,
ĝe posmakujÈ jej moje sïynne klopsy w sosie z grzybów leĂnych, które chciaïem przyrzÈdziÊ na kolacjÚ. Ja i moje psy
bardzo je lubiliĂmy.
Laïo juĝ dobrÈ godzinÚ, gdy w koñcu dojechaliĂmy na miejsce. Prognozowaïem, na co siÚ zanosi, ale nie spodziewaïem
siÚ, ĝe poziom wody bÚdzie podnosiï siÚ tak szybko. Wiedziaïem, ĝe jeĂli deszcz bÚdzie padaï caïÈ noc, to rano droga w lesie
bÚdzie nieprzejezdna, a wtedy Sam zostanie tutaj uziemiona
na dobrych kilka dni. Nie chciaïem jej jednak martwiÊ, wiÚc
niczego jej nie powiedziaïem. Z auta szybko przebiegliĂmy do
domu, ale i tak zdÈĝyliĂmy przemóc do suchej nitki.
— Potrzebujesz pewnie jakichĂ suchych i caïych ubrañ?
— zapytaïem, gdy Sam rozglÈdaïa siÚ po mojej kuchni. Dom
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nie byï maïy, ale ja tak naprawdÚ korzystaïem jedynie z kilku
pomieszczeñ na parterze. Kuchnia i ïazienka oraz sypialnia —
to tam toczyïo siÚ moje ĝycie.
— Byïoby miïo zaïoĝyÊ coĂ suchego i nieĂmierdzÈcego
bïotem.
— I pewnie chcesz siÚ umyÊ — stwierdziïem, a Sam kiwnÚïa gïowÈ. — Okej, poczekaj tutaj, bo muszÚ wïÈczyÊ termÚ.
— Nie masz tu bieĝÈcej ciepïej wody? — zapytaïa zdumiona.
— Nie, ale mam agregat, który dostarcza mi prÈd wtedy,
gdy go potrzebujÚ.
— Okej, a starczy tego prÈdu, bym naïadowaïa swojÈ
komórkÚ? — uĂmiechnÚïa siÚ.
— Powinno wystarczyÊ.
— A rozpalisz ogieñ w kominku?
— Przecieĝ jest upaï...
— Ale w nocy moĝe byÊ chïodnej, a ja tak lubiÚ taki klimat.
Domek w lesie, kominek. Przytrafiï mi siÚ krótki urlop i chcÚ
to wykorzystaÊ!
— Zobaczymy — urwaïem temat. Tak naprawdÚ nie uĝywaïem kominka poza sezonem grzewczym, bo byïo to dla
mnie bez sensu. Nawet w zimie zdarzaïy siÚ dni, ĝe w ogóle
nie rozpalaïem ognia, bo nie czuïem takiej potrzeby. ZresztÈ
moje psy nie lubiïy gorÈca i to chyba gïównie ze wzglÚdu na
nie nie zwracaïem uwagi na takie sprawy.
Poszedïem na górÚ, by znaleěÊ jakÈĂ koszulkÚ i spodnie dla
Sam. Nie miaïem tu damskich ubrañ, wiÚc moje rzeczy musiaïy jej wystarczyÊ. Rozejrzaïem siÚ po pokoju, z którego praktycznie nie korzystaïem. To byïa jedna z sypialni, w których
nigdy nie spaïem. Wyjrzaïem za okno, ale nadal laïo. „Dobrze,
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ĝe zrobiïem zapasy na czas” — pomyĂlaïem. Przewidywaïem
równieĝ, ĝe pora deszczowa moĝe odciÈÊ nas od Ăwiata na
dïuĝej niĝ zwykle. Lato byïo upalne, wiÚc nadchodzÈce opady
musiaïy byÊ intensywne. Nie wiem czemu, ale nie martwiïo
mnie to jakoĂ specjalnie. W dodatku musiaïem przyznaÊ
przed samym sobÈ, ĝe ciekawym doĂwiadczeniem bÚdzie spÚdzenie tego czasu z kobietÈ. Nadal byïem przecieĝ normalnym
facetem. I o ile na co dzieñ w ogóle nie myĂlaïem o takich
sprawach, to w tamtym momencie poczuïem, ĝe miïo bÚdzie
lepiej poznaÊ Sam. Wydawaïa siÚ byÊ zakrÚconÈ mïodÈ kobietÈ, która miaïa wysokie ambicje, a jednoczeĂnie niepewnie
czuïa siÚ w tym, co robiïa. Moĝe to byïa kwestia tego szefa
tyrana? Nie miaïem pojÚcia.
Byïem na schodach, gdy usïyszaïem gïos mojego goĂcia.
Najwidoczniej juĝ zdÈĝyïa podïÈczyÊ telefon do ïadowania
i pierwsze, co zrobiïa, to zadzwoniïa do swojego szefa.
— Nie krzycz na mnie! — warknÚïa do telefonu, a po
chwili dodaïa: — Przecieĝ to nie moja wina, ĝe muszÚ tu
siedzieÊ! MogïeĂ sam siÚ tym zajÈÊ, a nie mnie tu wysyïaÊ.
W dodatku prawie zginÚïam, a ty martwisz siÚ o durny samochód, a nie o mnie. JesteĂ dupkiem, Tony — znowu zapadïa
cisza, a mi niezrÚcznie byïo wchodziÊ w trakcie tak emocjonujÈcej rozmowy. Poszedïem wiÚc za dom, by wypuĂciÊ z kojca
psy, które podczas deszczu uwielbiaïy biegaÊ po lesie.
WciÈgnÈïem gïÚboko powietrze, które w koñcu zaczÚïo
siÚ oczyszczaÊ. Poczuïem woñ lasu, wilgoÊ drzew i mchów.
Caïa ta przestrzeñ to byï mój dom. Znaïem na pamiÚÊ kaĝdy skrawek tego miejsca. Kaĝde drzewo, które byïo materiaïem do mojej pracy. Kaĝdy krzew, który dawaï mi owoce.
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Moĝe byïem nieco nieobiektywny, ale dla mnie to byï raj.
Mój wïasny, prywatny raj.
Nico i Nasta podniosïy siÚ leniwie z legowiska, ale na mój
widok zaczÚïy merdaÊ ogonami. Szczeniaki spaïy w róĝnych
kÈtach, ale na szczÚĂcie doliczyïem siÚ wszystkich szeĂciu
sztuk. Jeszcze nie wiedziaïem, co zrobiÚ z maluchami, ale
nie uĂmiechaïo mi siÚ ich sprzedawaÊ, choÊ byïem Ăwiadomy, ĝe byïyby z tego spore pieniÈdze. WypuĂciïem dwa dorosïe husky i gïaskaïem je przez chwilÚ. Zostawiïem uchylone
drzwi od kojca, poszedïem wïÈczyÊ termÚ i wróciïem do domu, gdzie Sam juĝ skoñczyïa rozmawiaÊ. Od razu jednak zorientowaïem siÚ, ĝe chwilÚ temu przestaïa pïakaÊ. Udaïem,
ĝe tego nie widzÚ, i daïem jej ubrania, a nastÚpnie pokazaïem,
gdzie jest ïazienka. Dziewczyna wymusiïa uĂmiech i zamknÚïa
siÚ w niej na dobrÈ godzinÚ. Najwidoczniej musiaïa sobie
jeszcze popïakaÊ, bo nie zuĝyïa duĝo wody, a gdy w koñcu
przyszïa do kuchni, miaïa jeszcze bardziej czerwone oczy. Ja
w tym czasie zdÈĝyïem przygotowaÊ prawie caïÈ kolacjÚ. Makaron do klopsów wïaĂnie dochodziï, a zapach byï naprawdÚ
przyjemny.
— Mam nadziejÚ, ĝe jesteĂ gïodna — spojrzaïem na niÈ,
a Sam wzruszyïa ramionami.
— To te twoje kanapki? — zapytaïa i podeszïa do kuchenki.
Zajrzaïa do garnka i powÈchaïa zawartoĂÊ. — Pachnie dobrze
— dodaïa. Dopiero teraz zorientowaïem siÚ, ĝe miaïa na sobie
jedynie mojÈ koszulkÚ, która, co prawda, siÚgaïa jej prawie do
kolan, ale jednak nie zastÚpowaïa spodni. Zapewne byïy na
niÈ o wiele za duĝe.
— JeĂli nakryjesz do stoïu, to zjemy za piÚÊ minut — powiedziaïem i pokazaïem, gdzie sÈ talerze i sztuÊce. Sam chyba
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dobrze siÚ u mnie czuïa. KrzÈtaïa siÚ, jakby znaïa ten dom
od zawsze. Chyba intuicyjnie wiedziaïa, gdzie co leĝy, bo bez
problemu znalazïa równieĝ szklanki i zajrzaïa do lodówki po
Ăwieĝy sok. UĂmiechnÈïem siÚ, gdy ze zdziwieniem przyglÈdaïa siÚ zmywarce i pralce, które miaïem w kuchni.
— MyĂlaïaĂ, ĝe ĝyjÚ tu jak dzikus bez prÈdu i nowoczesnoĂci? — zapytaïem, a ona siÚ zmieszaïa.
— Nie... Znaczy... Z zewnÈtrz to wszystko wyglÈda inaczej,
ale w Ărodku jest naprawdÚ ïadnie. Sam robiïeĂ te meble?
— zapytaïa i stanÚïa obok mnie przy zlewie, gdy odcedzaïem
makaron.
— Tak, wszystko praktycznie zrobiïem sam — wyjaĂniïem.
— SÈ piÚkne. Ten dom ma duszÚ i ogromnie mi siÚ podoba
— stwierdziïa ze szczerym zachwytem. — Brakuje tylko poroĝy jeleni na Ăcianach — dodaïa z uĂmiechem.
— Nie zabijam zwierzÈt — odpowiedziaïem.
— To dobrze, choÊ twoje psy naprawdÚ mnie przeraziïy.
SÈ wielkie!
— SÈ wielkie i potulne jak baranki. MajÈ chroniÊ to miejsce i nie lubiÈ obcych, ale nie zrobiÈ nikomu krzywdy, gdy ja
jestem obok.
— Jak siÚ wabiÈ? — zapytaïa.
— Nico i Nasta.
— A szczeniaki?
— Jeszcze nie majÈ imion.
— Podczas takiej luěnej rozmowy moĝna dowiedzieÊ siÚ
o tobie wiÚcej niĝ podczas próby wywiadu — zaĝartowaïa, a ja
siÚ zaĂmiaïem.
— Siadaj do stoïu. Zaraz bÚdzie kolacja — odwróciïem siÚ
i pokrÚciïem gïowÈ. Nie wiem czemu, ale od razu polubiïem
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tÚ dziewczynÚ. Miaïa w sobie tÚ iskrÚ, którÈ ceniïem w ludziach. W jej oczach teĝ byïo coĂ niezwykïego. Tajemniczego.
PociÈgajÈcego.
Chyba nigdy wczeĂniej nie widziaïem, by ktoĂ jadï cokolwiek z takim apetytem. Sam poprosiïa o dokïadkÚ, a potem
o jeszcze jednÈ. Nie byïem pewny, czy byïa tak gïodna, czy
faktycznie jej smakowaïo. Tak czy inaczej, miïo patrzyïo siÚ
na to, jak caïy garnek klopsów zniknÈï w jeden wieczór. To
byïo coĂ nowego dla mnie, bo od czterech lat moje wieczory
wyglÈdaïy zupeïnie inaczej. Byïa praca z drewnem, byïy psy,
byïem ja i moje myĂli, a nagle w tym wszystkim pojawiïa siÚ
Sam. I byïem naprawdÚ ciekaw, co z tego wyniknie. Miaïem
dziwne poczucie, ĝe nie muszÚ siÚ przy niej hamowaÊ. Mogïem byÊ sobÈ i — o dziwo — wierzyïem, ĝe wszystko, co siÚ
tu wydarzy, zostanie tylko miÚdzy nami.
— MógïbyĂ mi pokazaÊ kilka swoich rzeěb? — zapytaïa
Sam, gdy wróciïem z auta z zakupami. Deszcz na chwilÚ
zelĝaï i mogïem przebiec szybko po resztÚ zapasów. Spojrzaïem na niÈ i pokrÚciïem gïowÈ.
— Nie dziĂ.
— Ale jutro mnie tu juĝ nie bÚdzie — westchnÚïa wymownie, a ja uĂmiechnÈïem siÚ pod nosem, bo doskonale wiedziaïem, ĝe spÚdzimy razem jeszcze kilka dni. Co mnie tak
cieszyïo? Nie miaïem pojÚcia. Moĝe w koñcu potrzebowaïem
towarzystwa? A moĝe to mÚski instynkt podpowiadaï mi to,
nad czym staraïem siÚ panowaÊ? Przecieĝ zdawaïem sobie
sprawÚ, ĝe nie powinienem zaciÈgaÊ jej do ïóĝka. Co by to
zmieniïo? Nic. Dla mnie nic, a dla niej mogïo byÊ czymĂ innym niĝ dla mnie. Moĝe ona miaïa faceta? MÚĝa? Moĝe miaïa
dzieci, za którymi tÚskniïa? To, ĝe byïa mïoda, nie Ăwiadczyïo
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przecieĝ o tym, ĝe nie mogïa byÊ matkÈ i ĝonÈ. W sumie
nawet by to do niej pasowaïo. Taka mïoda przebojowa kobieta,
która dzielnie radziïa sobie z obowiÈzkami, które jÈ przerastaïy. W mojej gïowie juĝ zaczÚïa ukïadaÊ siÚ jakaĂ wyimaginowana historia na jej temat. Tylko czy ja chciaïem poznaÊ
prawdÚ o Sam? DowiedzieÊ siÚ o niej czegoĂ wiÚcej? Tego
nie byïem pewny, ale perspektywa kolejnych kilku dni w jej
towarzystwie ogromnie mnie intrygowaïa.
Dla mojego goĂcia przygotowaïem pokój na piÚtrze. Ten,
z którego widaÊ byïo las za domem. Lubiïem ten widok,
a zmieniajÈc poĂciel, uĂwiadomiïem sobie, jak rzadko tam
zaglÈdaïem. Wszystko w tym pomieszczeniu byïo takie bezduszne. Zero przedmiotów osobistych. Zasïony zdecydowanie
wymagaïy odĂwieĝenia. Gdybym wiedziaï, ĝe bÚdÚ tam kogoĂ
goĂciï, to lepiej bym siÚ do tego przygotowaï. ZdjÈïem zasïony,
z których uniosïa siÚ chmura kurzu. „Ja pierdolÚ!” — przeklÈïem. Ewidentnie powinienem tam posprzÈtaÊ. Próbowaïem
na szybko powycieraÊ kurz, ale w progu stanÚïa Sam. WyglÈdaïa na zadowolonÈ.
— Chyba rzadko zaglÈdasz do pokoi na piÚtrze, co? —
zapytaïa.
— Aĝ tak widaÊ? — skrzywiïem siÚ, bo przecieĝ nie chciaïem, by spaïa w takim syfie.
— Na ĝyrandolu jakaĂ rodzina pajÈków zdÈĝyïa uwiÊ sobie
ogromnÈ pajÚczynÚ — zaĂmiaïa siÚ.
— Wybacz. Nie spodziewaïem siÚ, ĝe bÚdÚ miaï goĂci.
— Ale mi to nie przeszkadza. Nie bojÚ siÚ pajÈków —
dodaïa, a ja przetarïem dïoniÈ zakurzonÈ komodÚ.
— Uczulenia na kurz teĝ nie masz?
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— Nie, ale chÚtnie wypijÚ lampkÚ wina, bym mogïa zasnÈÊ
w nowym miejscu. Zawsze mam z tym problem — zaproponowaïa, ale ja nie miaïem w domu ĝadnego innego alkoholu
oprócz whisky, którÈ czasami popijaïem w samotnoĂci.
— Moĝe byÊ coĂ mocniejszego? — zapytaïem, a Sam zgodziïa siÚ bez wahania. W dodatku pomogïa mi ogarnÈÊ pokój
i uchyliïa okno, by przewietrzyÊ pomieszczenie. Znowu byïo
mi gïupio, ĝe miaïem tam taki syf, ale ona nie wyglÈdaïa na
zakïopotanÈ. Chyba naprawdÚ cieszyïa siÚ z tego przymusowego „urlopu”.
ZeszliĂmy do kuchni, a wtedy wyjÈïem dwie szklanki i nalaïem nam whisky. ZaczÚliĂmy rozmawiaÊ o czymĂ zupeïnie
nieznaczÈcym, a jednoczeĂnie niekrÚpujÈcym. Nie opowiadaïem jej o sobie ani o tym miejscu. Tak naprawdÚ nie wiedzieliĂmy o sobie prawie nic oprócz tego, jak mamy na imiÚ. I to
mi odpowiadaïo, ale alkohol powoli dodawaï nam odwagi. Sam
delikatnie zaczÚïa podpytywaÊ mnie o moje rzeěby, o drewno,
o pasjÚ, a ja, nie wyczuwajÈc w tym niczego zïego, opowiedziaïem jej to i owo. Ona teĝ powiedziaïa mi o sobie co nieco
i gdy zaczÚïo robiÊ siÚ interesujÈco, zorientowaïem siÚ, ĝe
upiïem mojego goĂcia. Sam beïkotaïa pod nosem i chichotaïa.
Zasugerowaïem, ĝeby siÚ poïoĝyïa, a ona na szczÚĂcie nie protestowaïa. Wstaïa, ale nogi siÚ pod niÈ ugiÚïy. „Kurwa! I co ja
mam z niÈ zrobiÊ?”.
— Dasz radÚ sama iĂÊ na górÚ? — zapytaïem, ale Sam
w odpowiedzi rozeĂmiaïa siÚ gïoĂno i czknÚïa. Spojrzaïa na
mnie i znowu wybeïkotaïa coĂ zupeïnie niezrozumiaïego.
Nie miaïem innego wyjĂcia jak znowu jÈ niañczyÊ. Po kilku
próbach udaïo nam siÚ dotrzeÊ na piÚtro. Miaïem wraĝenie,
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ĝe Sam bawiïa siÚ przy tym znakomicie. Ja trochÚ mniej.
W koñcu wziÈïem jÈ na rÚce, bo teĝ chciaïem siÚ poïoĝyÊ.
Jej drobne kobiece ciaïo od razu uspokoiïo siÚ w moich ramionach. Jak dziecko, które czuje bliskoĂÊ matki. UĂmiechnÈïem siÚ, bo taka pijana wyglÈdaïa naprawdÚ uroczo.
Wszedïem do sypialni i poïoĝyïem jÈ na ïóĝku. Sam nie miaïa
juĝ kontaktu z rzeczywistoĂciÈ. Okryïem jÈ i zamknÈïem okno,
a nastÚpnie zapaliïem lampkÚ stojÈcÈ na szafce. Na noc zawsze wyïÈczaïem wszystkie urzÈdzenia elektroniczne w domu,
ale tym razem zrobiïem wyjÈtek. Nie chciaïem, by mój goĂÊ
obudziï siÚ w nocy i wystraszyï. NastÚpnie zszedïem do kuchni,
by ogarnÈÊ lekki baïagan po naszej maïej libacji, i udaïem siÚ
do swojej sypialni. Dopiero wtedy poczuïem, jak ogromnie zmÚczyï mnie ten dzieñ. Padïem na ïóĝko w ubraniu i nie miaïem
siïy wstaÊ. „Prysznic wezmÚ rano” — pomyĂlaïem sekundÚ
przed zaĂniÚciem.

30
Kup książkę

Poleć książkę

