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Rozdział 1 

W spokojne, tryskające zielenią czerwcowe popołudnie tłoczyły się 

ciężkie fale ciepła. Rozalia usiadła na schodach werandy, wystawiła 

twarz do słońca i spod zmrużonych powiek śledziła łagodny, sielski, 

ospały puls życia okolicy. 

Nad leniwie brzęczącą w dolinie rzeką snuły się popielate 

smugi dymu z ogniska rozpalonego przez wczasowiczów. 

Śmiech, rozmowy i wybrzdąkiwane na gitarze stare harcerskie 

przeboje rozbijały się echem o okoliczne pagórki. Ponad błękitną 

wstążką leniwej wody Cąberki, w górę polnej drogi wiodącej 

z Ruczaju przez przysiółek Jeziorka do Wólki Bukowskiej równym 

sznurem przemieszczała się grupa konnych. Z daleka jeźdźcy 

przypominali wolno pełznącą gąsienicę, której głową był przewod-

nik, Kostek Ulman. Rozpoznała go, gdy podniósł się w strzemio-

nach, by poinstruować jednego z uczestników kursu jazdy 

o prawidłowym dosiadzie. Wenecja, klaczka, którą dojeżdżał, 

strząsała łbem próbując odrzucić ze spoconego karku grzywę. 

Kostek poklepał kasztankę po szyi i ruszył, powodując koniem 

z imponującą wprawą, jakby stanowili jeden organizm. 

Jeźdźcy wkrótce wtopili się w gęstwinę bukowego boru, 

a Rozalia zwróciła wzrok w kierunku zabudowań wiejskich. Stary 

Toporowicz pędził środkiem wiejskiej drogi swoje trzy mizerne 

krowy w kierunku mostu wiodącego na drugi brzeg rzeki, gdzie 

ścieliły się płachty tłustych łąk i bujnych zbóż. Za tą przeszkodą 

ugrzązł rowerzysta w krzykliwej seledynowej koszulce, dając ujścia 

swojej frustracji w nerwowym tupaniu nogą o pedał. Najwyraźniej 

marzyła mu się wycieczka malowniczą wiejską trasą bez uniedo-

godnień w postaci autochtonów i ich inwentarza. Sprawy nie 

ułatwiał fakt, że z naprzeciwka nadeszła Bożelówna, kołysząc na 
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ramionach nosidła zrównoważone dwoma emaliowanymi wiadra-

mi. Początek lata był bardzo suchy, więc w wyżej położonych 

gospodarstwach studnie wysychały, a mieszkańcy musieli odwołać 

się do tradycyjnej metody pozyskiwania wody z leśnego źródełka, 

spływającego do Cąberki. Bożelówna przystanęła, by pokłonić się 

sąsiadowi i zamienić z nim grzecznościowe uwagi o pogodzie, 

kolarz zaklął i przeprowadził rower przydrożną fosą.  

Lekki wiatr westchnął od strony nadrzecznych łąk, chucha-

jąc w twarz Rozalii zapachem wysychającego siana i kołysząc 

różnokolorowymi łepkami cynii na rabacie przy ścieżce. Wraz z nim 

od strony zachodu nadkłębiły się białe chmury o bębniastych 

brzuchach. Ich podniebny balet uwięził uwagę Rozalii na dłuższą 

chwilę. 

Westchnęła. Jakże te idylliczne, tchnące spokojem sceny 

kontrastowały z tym, co działo się za jej plecami. 

A działa się właśnie paskudna awantura.  

Z założenia sytuacja miała rozwinąć się w zupełnie innym 

kierunku. Rozalia przygotowała sobie zapobiegawczo różne scena-

riusze tego, jak potoczyć się mogła rozmowa z wujostwem, żaden 

jednak nie przygotował jej na ten mało prawdopodobny rozwój 

wypadków. 

Zaczęłaby zwyczajnie: rodzino – jestem w ciąży. 

Tak, wiem, że zawalę przez to rok na studiach. Wezmę dzie-

kankę, potem przeniosę się na tryb zaoczny… Po studiach? Tak, 

wiem, jak może samotna matka z dzieckiem pracować tak ciężko. 

Nie, nie zmienię kierunku studiów.  

Pieniądze? No, wynajmuję przecież mieszkanie dziadka 

w Lesku. Zawsze mogę je sprzedać.  

Tak, wiem, że jestem młoda, nieodpowiedzialna i taka sama 

jak moja matka. Ale młodsze dziewczyny miewały już potomstwo 

w historii ludzkości. 

Nie, nie stroję sobie żartów. 
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Tak, wiem, że ledwie się wyrwałam na te studia do War-

szawy i już narozrabiałam. Że byłam taką cichą wodą, taką dobrą 

dziewczyną, a teraz…? 

Wiem, że wstyd, Sodoma i gromy niebieskie. 

Że jest dwudziesty pierwszy wiek, że młodzież niby teraz 

taka oświecona. 

Ojciec? A, ojciec. Wybrał karierę. Ma szansę naprawdę się 

wybić, a dziecko, no, który szanujący się muzyk nie zostawił po 

drodze nieślubnego potomka tu czy tam. Zaproponował rozwiąza-

nie, ale nie było do przyjęcia.  

Jak to, jakie rozwiązanie.  

„Zlikwiduj ten problem” – powiedział. 

Może szklankę wody, ciociu? Oczywiście, że nawet tego nie 

rozważam. 

Zlikwidować to można przedsiębiorstwo, stanowisko pracy. 

Wszy na głowie albo perz w ogródku. Ale nie – dziecko.  

Jak mogłam z takim? No, zakochałam się. W kim innym 

może zakochać się dwudziestojednoletnia dziewczyna, jeśli nie 

w rozczochranym grajku z uśmiechem łobuza. I on też zachowywał 

się, jakby był zakochany. Tak, teraz już wiem, czego chciał. Ale 

przecież nie miałam możliwości odczytać jego myśli. 

Mogłam odczytać jego sny, ale tylko wtedy, kiedy było już 

za późno. 

Miała przygotowaną odpowiedź na każde pytanie, każdy 

zarzut. Przygotowała się na gniew, rozczarowanie, rozpacz, wyrzuty, 

smutek. To, na co się nie przygotowała, to gwałtowne zwrócenie 

treści żołądkowej prosto na stół kuchenny, zastawiony deskami 

surowych pierogów ułożonych na czystych lnianych ścierkach 

w równe rządki, a przeznaczonych na obiad dla gości wczasowych 

prowadzonego przez wujostwo gospodarstwa „Nad Ruczajem”.  

Następujące reakcje wystąpiły u zgromadzonej w kuchni 

rodziny: 
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- Matko jedyna, Rozalia! – wrzasnęła ciotka Melania, upusz-

czając na podłogę sklejanego pieroga, przy czym drobno posiekana 

kapusta z grzybami, której nie zdążyła zalepić ciastem, rozbryzgnęła 

się po podłodze i szafkach. 

Wujek Tadek najpierw odskoczył od stołu, a potem dosko-

czył do Rozalii i w bohaterskim geście odgarnął na plecy jej 

nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności rozpuszczone włosy. 

Edytka, znana zarówno ze słabych nerwów, jak i słabego 

żołądka, w rekordowo krótkim czasie zmieniła barwę lica ze 

szlachetnego różu na pospolitą zieleń i wybiegła przez kuchenne 

drzwi na taras, a stamtąd w sad, skąd wkrótce dobiegły odgłosy 

świadczące o tym, że drugie śniadanie kuzynki wylądowało 

właśnie na rabatce poziomek. 

Tomek i Romek, do tej pory zaabsorbowani pochłanianiem 

świeżo ugotowanych pierogów, podnieśli głowy z większym 

opanowaniem, gdyż znajdowali się poza obrębem siły rażenia. 

- Róźka, bidulko! – zaśmiał się Tomek, na którego poczucie 

humoru w chwilach całkowitego upokorzenia zawsze można było 

liczyć. Nie przerywając przeżuwania, zaczął przetrząsać szafki 

w poszukiwaniu wiadra, które też dostarczył błyskawicznie. Zimna 

krew szła u niego w parze z tendencją do nieprzyjmowania życio-

wych okoliczności na serio.  

Romek zaś, łudząco podobny do brata z wyglądu, lecz 

o zgoła odmiennym charakterze, skrzywił się z niesmakiem 

i przysunął do drzwi tarasowych, gdzie mógł liczyć na skąpy 

powiew świeżego powietrze. Uczynił to jednak na tyle niezdarnie, 

że nastąpił na ogon Bandyty. Pies zawył, a Romek, zaskoczony na 

ogół zakazaną obecnością czworonoga w kuchni, potknął się 

o wystające linoleum i zasyczał przeciągle, obiwszy sobie na kancie 

szafki ogonową kość. 

W ciszy, która nastała po zakończeniu tego chaosu wypad-

ków, dziadek Dziunek, siedzący do tej pory ze stoickim spokojem 

na zapiecku, odezwał się w te słowa: 
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- Rozalcia, jaka ty do mamy podobna… Twoja mama też tak 

rzygała, jak była w ciąży. 

 

 

 

W ten oto sposób, zamiast prowadzić rzeczową, konstruk-

tywną rozmowę o zaistniałej sytuacji, pół godziny później wyką-

pana i przebrana Rozalia siedziała na tarasowych schodach, starając 

się ignorować krzyki starszyzny dobiegające z wnętrza domu. 

Bandyta, który wyczuwał napiętą atmosferę, położył łeb na 

kolanach swojej pani, by dodać jej otuchy. Pirat, jak to kot, nic nie 

robił sobie z otoczenia, lecz przydreptał z gracją i łaskawie pozwalał 

głaskać się po śnieżnobiałym grzbiecie. 

Najgłośniej i najczęściej wrzeszczała ciocia Melania. Jej ar-

gumenty były repetytywne jak zapętlona do znudzenia piosenka 

w odtwarzaczu i ograniczały się do frazesów typu „historia lubi się 

powtarzać” i „tak samo się stało, jak i z matką”. Należało jej wyba-

czyć brak polotu, bo kto w stanie zupełnego wzburzenia potrafi 

myśleć kreatywnie? Rozalia skrzywiła się pod wpływem nagłego 

poczucia winy. Jeszcze wczoraj wieczorem ciotka śniła proste sny 

o pieleniu ogródka i czekających ją porządkach na grządce 

i w sadzie. 

Uciszał ją, niezbyt skutecznie, wujek Tadek. Tu przeważały 

usilne prośby, ażeby Mela uspokoiła się, że dziecko nigdzie nie 

ucieknie (na co wyobraźnia podsuwała Rozalii groteskowe wizje), 

że w nerwach nic nie wymyślą, żeby Tomek się nie wtrącał, żeby 

Romek się nie wtrącał, a w ogóle to dlaczego dziadek się nie 

odzywa? 

Mniej aktywny w dyskusji Romek przekonywał, że może 

by tak dziewczyny nie straszyć, bo cała rodzina zachowuje się w tej 

chwili jak banda dzikusów. Wdzięczność, jaką odczuła Rozalia po 

tej wypowiedzi, rozmyła się w nicość, gdyż zaraz potem kuzyn 

wyjawił, że po pokornej, przyzwoitej Rozalce „tego” się nie spo-
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dziewał. Zawsze myślał, że to Edyta przyniesie do domu bękarciąt-

ko.  

Tomek zaś prosił, żeby Romek zachowywał się, jak przysta-

ło na człowieka dorosłego i dżentelmena. Przekonywał, że na to 

wszystko jest jakieś logiczne wytłumaczenie, cokolwiek myśl tak 

sformułowana miała oznaczać. 

Mimo upływu czasu wymiana zdań zdawała się nie osiągać 

punktu zwrotnego, wobec czego Rozalia nakazała sobie 

w wyobraźni wyjść poza obręb tej swoistej tragedii. Zamknęła uszy 

na lament rodzinnego chóru, zsunęła się ze stopni werandy 

i okrążyła dom. Bandyta i Pirat, równie znużeni bezowocną 

awanturą, ruszyli w ślad za nią.  

W starym, wyrodzonym sadzie owocowym, którego naj-

starsze drzewa wciąż obnosiły blizny od kul z obu wojen, chciała 

poszukać ciszy i ulgi od smagającego bezlitośnie żaru. Zazwyczaj 

dobrze znosiła upały, lecz teraz stały się dla niej dokuczliwe. 

Zatrzymała się pod ugiętym konarem sztetyny rosnącej na skraju 

zgrupowania jabłoni, gdy dostrzegła dwie sylwetki, ostrożnie 

schodzące wzdłuż ścieżki na granicy lasu w kierunku domu Hawar-

tów. Przytuliła przedramię do czoła, chcąc osłonić oczy od potoku 

słońca, by lepiej się przyjrzeć spacerowiczom. Uświadomiła sobie, 

że podczas kuchennego epejsodionu zawieruszyły się jej okulary. 

Bandyta, który przysiadł u jej stóp, zerwał się na równe ła-

py i zaczął przyjaźnie merdać ogonem i przeskakiwać z boku na 

bok, co oznaczało, że przynajmniej jeden ze zbliżających się gości 

jest mu znajomy. Wkrótce i Rozalia rozpoznała zarządcę Puszczy 

Bukowieckiej, Marka Bugaja, po jego charakterystycznym chodzie, 

z pochylonym tułowiem i niespiesznymi, rozważnymi krokami.  

Uczucia Bandyty i Rozalii do pana Marka, pomimo tego, iż 

jedno z nich było młodą dziewczyną, a drugie kilkuletnim wilcza-

kiem czechosłowackim, były jednakowe. Począwszy od bałwo-

chwalczego uwielbienia, przez przywiązanie i posłuch, na plato-

nicznej miłości skończywszy. 
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W oczach Rozalii Marek był gigantem. Uważała go za swo-

jego rycerza i opiekuna od chwili, gdy specjalista ochrony przyrody 

i opiekun maleńkiego leśnego rezerwatu znalazł ją zaginioną 

w puszczy. Miała zaledwie pięć lat. I choć dla większości dorastają-

cych ludzi bohaterowie dzieciństwa z czasem kurczą się 

i powszednieją, przyrodnik pozostał dla Rozalii niekwestionowa-

nym autorytetem w zagadnieniach rozciągających się od ekologii 

lasu do prawideł działania wszechświata. Zainspirowana pracą 

Marka, zarażona jego miłością do puszczy i jej mieszkańców oraz 

misją chronienia tego dzikiego zakątka, wybrała jako kierunek 

studiów hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich, by 

móc w przyszłości przejąć po nim pałeczkę i oferować swoją pomoc 

w nowopowstającej lecznicy dzikich zwierząt. Ten projekt był 

ulubionym pomysłem Marka i po wielu latach starań właśnie 

zbliżał się do realizacji. Zdawała sobie sprawę, że pod wieloma 

względami Marek stanowi w jej życiu figurę zastępującą ojca, czego 

nie dało się powiedzieć o kochanym, ale nieco ciapowatym 

i bujającym w obłokach wujku Tadku. Jeśli chodzi o Bandytę, 

Marek ze swoją pogodną stanowczością i twardym charakterem 

stanowił dla niego samca alfę w stadzie. Pies był zresztą podarun-

kiem od Marka. Bugaj uratował szczeniaka od uśpienia, które 

czekało go niechybnie, gdyż z widoczną wadą nie spełniał wymo-

gów swojej rasy. Podziw, jaki Rozalia miała dla swojego mistrza, 

wzrósł tylko odkąd zyskała wgląd w jego sny.  

Uwielbienie, jakie dla swojego mentora żywiła Rozalia, by-

ło zresztą tylko słabym refleksem jego bezgranicznej miłości do 

ocalonej dziewczynki. Tamtej nocy u schyłku maja, kiedy posta-

wione w stan gotowości służby całego powiatu Woli Bukowieckiej 

przeczesywały lasy od Cembrzastego aż po Wólkę, to właśnie on 

znalazł zagubione w gęstwie lasu kilkuletnie dziecko. Siedziała na 

pieńku powalonej sosny i płakała cichutko, drżąc z zimna 

w bawełnianej szkolnej bluzeczce i krótkiej plisowanej spódniczce 

założonej na golusieńskie nogi. Zbliżył się do niej, przemawiając 
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cicho i łagodnie, żeby jej nie spłoszyć. Pięcioletnie dziecko bez 

strachu uniosło szczupłe białe rączki i wskoczyło mu w objęcia. 

W srebrnym blasku księżyca spojrzały do niego najbardziej niesa-

mowite oczy, z jakimi się spotkał. Nieskłonny do fantazjowania, 

twardo stąpający po ziemi, gotów był przysiąc, że dziewczynkę 

leśna czarownica zmieniła w małego elfa albo nimfę. I tak też od 

tamtej pory się czuł – oczarowany i zaczarowany.  

Rozalia wiedziała o tym wszystkim z jego snów. 

Zmrużyła oczy, żeby wyostrzyć rysy jego szczupłej twarzy. 

Dostrzegła na niej uśmiech pod wachlarzem pedantycznie przy-

strzyżonych srebrnych wąsów i poczuła, jak od brzucha do płuc 

rozlewa się w niej przedziwne ciepło. Wiedziała, że nie jest sama 

i że Marek, zjawiając się jak zwykle w odpowiednim momencie, 

uratuje ją od zagubienia i chłodu. 

Komfortowe uczucie pierzchło spłoszone, gdy tylko skupiła 

wzrok na towarzyszu Bugaja. Nie dlatego, że był mężczyzną 

o strukturze kości tak idealnej, że jego szkielet mógłby stanowić 

eksponat w jakieś prestiżowej przyrodniczej uczelni („Drodzy 

państwo, oto perfekcyjnie proporcjonalny okaz anatomicznie 

współczesnego człowieka”). Nie dlatego, że wciąż obleczony 

w mięśnie i skórę, towarzysz Marka był najpiękniejszym mężczy-

zną, ba, najpiękniejszym człowiekiem, jakiego dotąd spotkała. 

Doczesna powłoka traktowana w odosobnieniu od walorów 

osobowości zazwyczaj nie wywoływała u niej szczególnych doznań. 

Potrafiła dostrzegać i podziwiać strukturalną doskonałość męską 

i kobiecą, ale obserwacje tego typu miały czysto estetyczną naturę 

i zazwyczaj nie towarzyszyło im uczucie niepokoju. 

Nie. Chodziło raczej o to, że tego człowieka, którego jej oczy 

oglądały po raz pierwsze w życiu, jej serce w przedziwny sposób 

oglądało już gdzieś, kiedyś. Znała tę piękną twarz, z mrocznymi jak 

omszone leśne jezioro brązowymi oczami, gładko zaczesane na bok 

włosy w kolorze dojrzałej pszenicy, zdecydowany podbródek, 

szerokie ramiona, szczupłe palce. Nie uśmiechał się przecież, 
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a wiedziała, że gdy to zrobi, w kącikach jego ust pojawią się ledwie 

zarysowane dołeczki. Zanim zbliżył się na tyle, by mogła ją do-

strzec, znała także wydatną pionową bliznę po prawej stronie nad 

górną wargą, która wykrzywiała jego poważnie ściągnięte usta 

i dodawała całej twarzy charakteru. Wiedziała także, że stojąc przy 

nim na baczność (a nawet na palcach!), zmieściłaby się bez trudu 

pod jego pachą. Nie wiedziała tylko, skąd to wszystko wie. 

- O mateńko, Róźka. Kochana moja, czy widzisz? – Edyta, 

odświeżona chłodnym prysznicem, z mokrymi włosami przerzuco-

nymi przez ramię, dołączyła do Rozalii. Miała na sobie krótkie 

szorty odsłaniające śniade i opalone nogi oraz skąpy top bez 

ramiączek, osłaniający wszystko, co tylko można było odsłonić, 

zachowując pozory przyzwoitości. 

Pirat, który ze swą flegmatyczną naturą nigdy nie był fa-

nem energetycznej kuzynki swojej pani, podrapał Rozalię po 

goleniu, domagając się uniesienia w bezpieczną przystań jej objęć. 

Tu się znalazłszy, przylgnął pazurami do jej koszuli. Poza zasięgiem 

siły rażenia Edyty, zajął się statecznym pomrukiwaniem, które 

komunikowało wyraźnie dezaprobatę. 

- Czy widzisz, pytam? – kontynuowała Edyta z przejęciem, 

nieświadoma kociej niechęci, starając się przybrać możliwie nonsza-

lancką pozę na pniu niedawno ściętej obumarłej jabłonki. – Zoba-

czyłam go z okna łazienki. Zaklepuję! Zresztą, tobie mężczyźni już 

nie w głowie. Pieluchy! Trzymaj. – Podała Rozalii okulary. 

- Oj, Edzia. – Rozalia zaczęła czyścić mankietem lnianej ko-

szuli utytłane szkła, po czym przywróciwszy im przejrzystość, 

a oprawkom zielony kolor, zasadziła okulary na piegowaty, lekko 

zadarty nos. 

- Sorry. Wylazła ze mnie wredota. A może niedługo dołączę 

do klubu przyszłych mam, bo coś czuję, że ten tu efeb to przyszły 

ojciec moich dzieci. Z pewnością preferowałabym u potomstwa te 

kości policzkowe od moich. Plotę jak odurzona. Amantes amentes1. 

                                                                 
1amantes amentes (łac.) – zakochani są jak szaleńcy. 
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– Wzruszyła nieznacznie ramionami, rozgrzeszając się tym gestem 

z kobiecej trzpiotowatości, którą w gruncie rzeczy uważała za swój 

niezaprzeczalny atut, jeśli chodziło o kontakty z płcią przeciwną. – 

Cudo! 

Bywali już tacy, o których Edyta myślała w podobny spo-

sób. 

- Ciszej, radzę. Marek ma słuch jak sowa – odparła Rozalia 

i, próbując ukryć dziwne drżenie, w które wprawiła jej ciało 

kuchenna scena, przykucnęła przy Bandycie. Pies, zazdrosny 

o uwagę, którą pani poświęciła kotu, właśnie dopominał się 

pieszczot. Przesunąwszy kota na prawe przedramię, lewą dłoń 

wczepiła w psie futro, cuchnące błotem z potoku, w którym 

Bandyta zażył porannej kąpieli. Obecnie zaziajał z zadowoleniem.  

- I co, córcia? – zapytał Marek, gdy już znaleźli się w zasięgu 

słuchu. – Poszło wedle moich czy twoich przewidywań…? Dzień 

dobry! – dodał po krótkiej pauzie. 

- Żadnych, obawiam się. Dzień dobry – zmusiła się do 

uśmiechu, który Marek był w stanie rozpoznać jako wymuszony. 

- Nowego doktora z „Matecznika” wam przyprowadziłem – 

wyjaśnił przyrodnik, decydując najwyraźniej nie drążyć tematu 

w obecności gościa.  

Skinął głową w kierunku towarzysza. W wyobraźni Rozalia 

widziała wywieszony język Edyty, z czubka którego spływała 

kropla śliny. 

- Edyta Hawart, córka gospodarzy tutejszych – wskazał Ma-

rek, kontynuując.  

- Adam Szechyński. – Nieznajomy, przedstawiając się, po-

chylił się i wyciągnął rękę, gdyż Edyta, w obawie o destabilizację 

opatentowanej pozy na uwodzenie, podała mu swoją dłoń, nie 

podnosząc się z miejsca. 

- Witamy w Ruczaju. My tu od zawsze bardzo zżyci jeste-

śmy z mieszkańcami „Ulany”, wie pan, jako najbliżsi sąsiedzi. 

Musimy trzymać się razem. 
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Artyleria została wytoczona we wczesnym stadium potycz-

ki. 

- A to Rozalka – powiedział pan Marek po prostu, jakby 

dalsze wyjaśnienia były zbędne. Zawsze podejrzewała, że była 

głównym tematem rozmów Marka z obcymi, czy sobie tego życzyli, 

czy nie.  

Wciąż oszołomiona przez kuriozalne wrażenie, że tego czło-

wieka skądś zna, wstała, dyskretnie wytarła o nogawkę spodni 

obślinioną przez psa rękę i dziarsko wyciągnęła ją do weterynarza, 

chcąc mieć ten niezręczny (dla niej) moment za sobą. 

- Miło mi – powiedziała tonem, jak miała nadzieję, uprzej-

mej serdeczności. 

Adam Szechyński nie odpowiedział. Wpatrywał się 

z pozornie niezmienionym wyrazem twarzy prosto w oczy Rozalii. 

Potem powoli przeniósł je na oczy Pirata. I Bandyty. Rozalii, Pirata, 

Bandyty. I jeszcze raz Rozalii.  

- Robią wrażenie, nie? – zaśmiała się Edyta, zalotnie, wycią-

gając szyję do słońca, które właśnie buchnęło przez rozstęp 

w gałęziach jabłoni. 

- Kolekcjonują nas tutaj. Jesteśmy główną atrakcją „Nad 

Ruczajem”.  

Rozbawiła ją reakcja weterynarza, a przecież była przyzwy-

czajona do zdziwionych spojrzeń. 

Odegnała pospiesznie natrętną myśl o tym, że właśnie te 

różnokolorowe, heterochromiczne oczy przyciągnęły uwagę Igora.  

- Przepraszam. – Adam Szechyński jakby się ocknął i przyjął 

podaną rękę. 

Uścisk ten, zbyt znajomy i komfortowy, rozeźlił już praw-

dziwie Rozalię. Dziwnych zjawisk miała w ostatnim czasie przesyt, 

dlatego w jednej chwili podjęła strategiczną decyzję. 

Wymuszając zwrot podanej dłoni, delikatnie odstawiła kota 

na ziemię, wsunęła swoje oswobodzone ramię pod ramię Marka 

i pociągnęła go za sobą głębiej w sad. Tym samym umożliwiła 



18 
 

Edycie pełne roztoczenie swoich wdzięków bez postronnych 

świadków. Wszyscy wygrywają. 

- To znaczy, że się nie wycofałeś ze swojej decyzji? – Rozalia 

skupiła się na twarzy Bugaja, próbując dostrzec w niej oznaki żalu.  

Pojawienie się Adama oznaczało, że ostoję i lecznicę dzikich 

zwierząt „Matecznik”, której tworzeniem zajmował się Marek 

w ostatnich latach, poprowadzi już kto inny. Marek odchodził na 

zasłużoną emeryturę. 

- To już nie na moje zdrowie. Jeszcze te dwa tygodnie po-

męczę się, zanim Adam się wdroży. Ktoś musi tkwić na posterunku, 

zanim ty ukończysz szkołę. 

- J e ś l i  skończę szkołę.  

- E, tam. – Marek ścisnął jej ramię swoją szorstką dłonią. – 

To nie koniec świata. No, to co powiedzieli? 

- A po co mieli coś mówić, jak mogą krzyczeć? – uśmiechnę-

ła się, tym razem szczerze. Miała do zaistniałej sytuacji i swojej 

rodziny dystans. Lubiła jakby wykroczyć poza siebie samą i spoglą-

dać na wydarzenia z boku. Bawiły ją przerysowane reakcje. – 

A nawet gdyby, co mogą powiedzieć takiego, żeby to coś zmieniło?  

Marek zmarszczył czoło, niezadowolony. Wyraźnie miał na-

dzieję, że dla dobra Rozalii jej rodzina choć raz wykaże więcej 

rozsądku niż narobi hałasu. Ona sama wyleczyła się z podobnie 

naiwnego myślenia. 

- Ano, nic. Ale na mój rozum, to najpierwsze powinni się 

o ciebie zatroszczyć. 

- Troszczą się, tylko tak – na swój sposób. 

- …A nawet jak się zatroszczą, to i tak nie będą zdawać so-

bie sprawy, że tu nie chodzi tylko o dziecko, ale o złamane serce.  

Rozalia zdobyła się jedynie, żeby w odpowiedzi zafundo-

wać Markowi zasłużoną sójkę pod żebra. Roześmiał się, zgodnie 

z jej oczekiwaniami.  

- No, nie desperujże, waćpanna. Chodź, uratujemy pana Ad-

ama. 
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Oto bowiem ciotka Melania, spostrzegłszy przez okno, że jej 

jedyna latorośl płci żeńskiej zabawia konwersacją atrakcyjnego 

przybysza, zdecydowała wykazać się rozsądkiem i przerwała 

dyskusję na tematy rodzinne. Wychodząc do sadu przez tylne drzwi 

piszczała nienaturalnie wysokim głosem: 

- A, to pewnie nowy pan dochtór! Od razu żem poznała. 

My tu zawsze powiadamy, że weterynarza to po oczach poznać, bo 

weterynarz każdy jeden, takie dobre oczy ma. 

- Bo dyplom to już drugorzędna sprawa – szepnął lekko iro-

nicznie Marek do Rozalii. 

- …No, Edytka, zaproś ta pana do środka. Zamiast obiadu 

była, niestety, katastrofa, ale chociaż kawy się pan napije? Taki 

dobreńki placek z truskawkami mamy, pewnie już ostatni w roku, 

bo to już i po truskawkach. Ale za to te ostatnie – najsłodsze! 

Powiedz, Edytka, panu. Edytka panu zaraz ukroi, chociażby kawałe-

czek. 

- Ja właściwie zaszedłem tylko w jednej sprawie zapytać – 

zaczął się bronić Adam Szechyński, lecz nie wiedział, z jak twardym 

przeciwnikiem ma do czynienia. 

- Ale…! Kawę to musowo wypić, przecie-żeśmy sąsiady.– 

Zbiegając po wkopanych w skarpę kamiennych płytach niczym 

podlotek, ciotka Melania ujęła pod ramię kawalera, który, zakłopo-

tany i sztywny, podążył za nią do domu, z Edytką drepczącą im po 

piętach. – Marku, pan to jest na dyżurze? – zwróciła się do Bugaja. – 

Bo jak nie na dyżurze, to i jarzębinówka by się znalazła. 

Rozalia poczuła, że po prostu nie ma najmniejszej ochoty 

uczestniczyć w tym spektaklu.  

- Idź ratuj swego protegowanego, a ja się przejdę, bo mi 

w głowie huczy – szepnęła swojemu opiekunowi. 

- No dobra, córuchna. – Marek majtnął ją niezgrabnie wą-

sami w policzek i poklepał po ręce. 

- Chodź, Bandyta! – zacmokała na psa. 
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Wilczak przez chwilę stał niezdecydowany, tęsknie wodząc 

spojrzeniem za znikającym we wnętrzu domu Markiem. Ostatecznie 

zdecydował się postawić na lojalność wobec swojej pani 

i w podskokach pobiegł za nią. Nic tak nie cieszy psa w upalne 

popołudnie, co spacer wilgotną i chłodną leśną ścieżką. 

Ruszyli w górę potoku, dziewczyna i pies, a następnie zeszli 

na mało widoczną leśną ścieżkę, która zaprowadziła ich aż pod 

same Jeziorka. Bandyta, mokry, ubłocony, z jęzorem rozwiniętym 

na całą długość i najprawdziwszym psim uśmiechem na pysku, 

ziajał rozłożony na chłodnym kamieniu. Rozalia usiadła obok, tuż 

nad brzegiem największego z trzech oczek leśnego babrzyska. 

Napawała się przyjemnym mrowieniem w nogach. Dobrze było 

wyciągnąć ociężałe kończyny. Słuchała przez chwilę cichego 

brzęczenia lasu, koncertu wiedzionego solowym trzaskaniem sójki. 

Określenie „leśna cisza” od zawsze wydawało jej się absurdalne. 

- No, Bandzior, chyba trzeba sobie będzie niedługo odpu-

ścić. Pańcia w stanie błogosławionym, zdaje się, nie ma kondycji – 

powiedziała do psa, który wysunął z długiego pyska różowy jęzor 

i kłapnął nim w pobliżu jej ręki. 

Od gładkiego oka stawiku płynął przyjemny chłód. Nachy-

liła się nad powierzchnią, żeby ostudzić rozgrzane czoło. Jej uwagę 

przykuło drganie, w które wprawiły powierzchnię wody uderzenia 

ogona kijanki traszki. Tafla uspokoiła się po chwili, a z niej jej 

własna twarz wyłoniła się jak z magicznego leśnego zwierciadła. 

Przyglądała się chwilę sobie w niewyraźnym, szarawym odbiciu. 

Uśmiechnęła się na wspomnienie reakcji Adama. Jej heterochromia 

była spektakularnym przypadkiem. Lewe oko, zielone, ale nie jak 

zieloność mchu podbita ziemistym brązem, tylko przejrzysta 

i intensywna, jak barwa czystego szmaragdu. Prawe oko miodowo-

brązowe, w słońcu zaś zupełnie złote i chyba jeszcze bardziej 

nienaturalne niż lewe. Wytrącały one z równowagi całą twarz. 

Rozalia, a także Bandyta jako posiadacz oka brązowego 

i niebieskiego i Pirat, z jednym okiem niebieskim i drugim zielo-
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nym, to była mała kolekcja zgromadzona przez pana Marka. 

Podejrzewała, że dorabiał podróżując po świecie i ratując genetycz-

nie wadliwe egzemplarze. 

Oczy to była chyba jedyna poważna cecha w jej twarzy. 

Dziecięca nawet jak na jej dwadzieścia jeden lat twarz. Zdumiewało 

ją, że dziecko w lustrze leśnego jeziorka niedługo będzie miało 

dziecko. Ten mały pęcherzyk ze zdjęcia ultrasonograficznego, które 

trzymała ukryte w podręczniku „Histologia zwierząt”. Który teraz 

miał już pewnie małżowiny uszne, powieki i serce z dwoma 

komorami i przedsionkami. Może miał nawet siusiaka. Tak mikry 

i nierealny, że czasem zapominała jeszcze o jego istnieniu, a nagłe, 

niespodziewane zdanie sobie sprawy skutkowało wciąż mieszaniną 

szoku, niedowierzania i paniki. Zawodziła tu także rutynowa 

technika radzenia sobie z problemami, zapytanie: co w tej sytuacji 

zrobiłby Marek? Jako iż wątpliwym było, by Marek znalazł się 

w stanie błogosławionym, planowanym czy też nie, pozostawało 

jej tylko jedno. Poradzić sobie z sytuacją najlepiej jak umiała 

w stosunku do okoliczności. A że okoliczności uwzględniały kon-

frontację z ciotką Melą, pewna doza strachu była zrozumiała. 

I dlatego starała się z całej siły skupić, żeby przypadkiem 

nie zapomnieć. 

Zaraz po pierwszym badaniu USG, kiedy to pęcherzyk był 

jeszcze pęcherzykiem nie bardziej skomplikowanym niż kijanka 

traszki, spotkała na przystanku autobusowym Kaśkę. Kaśka była 

o dwa roczniki starsza, ale początkowo uczęszczały do tej samej 

klasy. Urodzoną w grudniu Rozalię wujostwo posłało do szkoły 

o rok wcześniej. Kaśka powtarzała rok szkoły ze względu na 

młodocianą ciążę. 

Tego majowego dnia, kiedy los zetknął je na dworcu 

w Woli Bukowieckiej, Kaśka udawała, że nie poznała Rozalii. 

Zajmowała się obciążaniem nabitego ramienia kolejnego ze swoich 

„narzeczonych”. Nie zajmowała się natomiast sześcioletnim Szcze-

pankiem, który biegał dookoła i wydawał niezrozumiałe okrzyki, 
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starając się zwrócić jej uwagę. Wreszcie schwycił matkę za rękaw 

i próbował się na nią wspiąć, krzycząc jękliwie: „mamo, mamo, 

mamo!”. Wyszarpnęła mu swoje ramię. Chłopiec upadł na ziemię, 

jego wyciągnięte rączki otarły się o betonowe płyty. Ani Kaśka, ani 

jej wybranek nie wyglądali na przejętych upadkiem dziecka. Jej 

partner zaczął nawet śmiać się, poświstując niczym łykawy koń. 

Matka roku wyciągnęła telefon z torebki i od niechcenia przegląda-

ła internetową witrynę z memami. Szczepanek zaczął płakać. 

- Taki mały gnojek, a tak mnie wkurza – powiedziała, nie 

odrywając wzroku od wyświetlacza telefonu. 

Chłopiec, wytarłszy zakrwawione rączki o spodnie, uciekł za 

przystanek i zwinął się w mały dygocący kłębek nieszczęścia, 

przyzwyczajony do obojętności swojej matki. 

Rozalia wyszarpnęła ze swojego plecaka chusteczki i poszła 

za nim, żeby oczyścić zadrapanie. Kiedy delikatnie usuwała ziarenka 

piasku i proch z otarć, spod mokrych rzęs patrzył na nią zdziwiony 

zalążek człowieczeństwa, potencjalnie dobry, porządny, nieobojętny 

człowiek. 

- Szczepan, zwijaj się, autobus jest. – Kaśka wyłoniła się po 

chwili. Zobaczyła Rozalię klęczącą przy dziecku. – Zostaw mi 

bachora. A ty stul ryj i chodź. 

Żałowała, że nie wiedziała, co odpowiedzieć. I żałowała 

dziecka, które Kaśka zaciągnęła przemocą do autobusu, niszcząc 

odrobinę tego dorosłego, którym mógłby zostać jej syn, gdyby dała 

mu na to szansę. 

Wiedziała, jak to jest na samym wstępie życia dostać źle 

rozdane karty. Matka, która odebrała sobie życie, ojciec włóczykij, 

który nie pokazał twarzy od jej śmierci, rodzina, która przyjęła ją 

jako niemowlę, kochała i troszczyła się na swój sposób, ale nigdy 

nie dała zapomnieć, że nie jest jedną z nich. Drobne różnice 

w traktowaniu, jak może trochę więcej obowiązków, może trochę 

mniej nadzoru w nauce, ubrania zawsze znoszone po wyższej 
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i krąglejszej Edytce, powodowały brak poczucia przynależności, 

z którym długo nie umiała się uporać.  

Rozalia postanowiła nauczyć się kochać swoje dziecko od 

samego początku. Jak dotąd zdeterminowane wmawianie sobie 

pożądanego stanu rzeczy – a właściwie stanu serca – udawało się 

nadspodziewanie często. Tylko jej odbicie w lustrze leśnego oczka 

odsłaniało ukrywane drżenie serca, strach, obawę, niedojrzałość. 

N i e g o t o w o ś ć.  

Tego mogła się spodziewać. Nieraz znajdowała dowody na 

to, że puszcza wie o Rozalii o wiele więcej, niż Rozalia wie 

o puszczy. 

Odetchnęła głęboko. Żadnych negatywnych myśli. Teraz 

wszystko jest nieważne, ważny jest tylko płodzik. Płodziunio. 

Szczęśliwy posiadacz małżowinek i nawet paznokietków, jeśli 

informator, który dostała od Jakuba, był wiarygodny („Ciąża!” – nie 

wiedzieć czemu opatrzono tytuł wykrzyknikiem). Ważny jest tylko 

– potencjał.  

- Ruszamy tyłki, Bandziorek, bo nas tu noc zastanie. 

A dzieciątko głodne chyba.  

Pogłaskała twardawą, ledwie zarysowaną kopułkę pod ko-

szulą i podparła się rękami, żeby wstać. Była początkowo przeko-

nana, że draśnięcie, które poczuła, to ostra podłamana gałązka albo 

kamyk. Kiedy zobaczyła równą, gładką szramę sączącą wąską 

smużkę krwi na wnętrzu dłoni, zrozumiała swoją omyłkę. 

Cały ten czas siedziała o pół metra od zastawionych wny-

ków. 

- Co za chamy bezczelne! – sarknęła w stronę niezidentyfi-

kowanego kłusownika. 

Zadrżała na myśl o tym, że Bandyta na swoich wysokich 

łapach złapałby się w sidła akurat na wysokości karku.  

Ostrożnie wyplątała ostry metalowy drut z krzaków. Wnyki 

zastawione były ewidentnie na sarny, które musiałyby tę kępkę 

leśnych krzewów odsunąć głowami, żeby dostać się do babrzyska. 
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Linka była spleciona tak, żeby co kilka centymetrów wystawały 

z niej kłujące końcówki zawiązanych na drucie guzków, których 

zadaniem było wbić się głęboko w skórę, spowodować szybsze 

wykrwawienie i uniemożliwić wyplątanie. 

- Chodź, pójdziemy za drogą, może Marek jest u nas jeszcze. 

– Wzięła psa za obrożę i zaczęła ostrożnie, pół kroku przed nim, 

przedzierać się do traktu. – No, albo ten pan Adam. 

Ten pan Adam oraz Marek nie zostaliby tak wcześnie zwol-

nieni z obowiązków sąsiedzkich przez sprytną ciotkę Melę, która 

ocalałą porcją pierogów nakarmiła letników, a dla nowych gości 

zaczęła przygotowywać placki ziemniaczane i nalegać, by przyrod-

nicy dali się zaprosić na posiłek. 

Kiedy Rozalia wsunęła się do kuchni z tarasu, panowie re-

prezentujący pracowników Rezerwatu Przyrody „Puszcza Buko-

wiecka” siedzieli nad pustymi, otłuszczonymi talerzami i pili kawę. 

Ciocia Mela, na wskroś tradycjonalistka, uznawszy za speł-

niony swój obowiązek w kwestii trafiania przyszłemu zięciowi 

(kolejnemu już zresztą w wielowątkowej historii miłosnej Edytki) 

przez żołądek do serca, sapała zadowolona, krojąc truskawkowe 

ciasto, Zabawianie gości rozmową pozostawiła swojemu małżon-

kowi. 

- …No i Ulman teraz dobrze stoi. Z końmi to tak jest, inaczej 

się jeździ na nizinach, a inaczej w górach – perorował wuj Tadeusz. – 

A u nas nie trzeba mieć tyle doświadczenia, a widoki prawie że 

górskie. Tak to się zaczęło. Teraz ma stałych uczniów. W wakacje to 

nawet aż z północy przyjeżdżają. Bo łatwiej, a tak samo ładnie, no 

i głusza… Teraz to modne, nie mieć w telefonie zasięgu.  

- Ja wszystko rozumiem, że to korzyść i dla nich, i dla gmi-

ny, turyści i tak dalej, ale przecież jak pan Ulman wsiada do 

samochodu, to na drodze trzyma się przepisów – odparł Marek. – To 

dlaczego nie miałby tych przepisów trzymać się, jak wsiada na 

konia? Sam pan przecież mówił, że zanim zaczął tę szkółkę, należał 

do Ochotniczej Konnej Straży Leśnej.  
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Adam przesunął się na ławie, widząc, że Rozalia stoi z boku. 

Postanowiła nie zauważyć. Podeszła do ciotki, żeby pomóc rozdać 

nałożone na bambusowe deseczki ciasto. 

- Ano, należał, zanim jeszcze nie zaniechali zrywki wleczo-

nej. Może i przez to teraz myśli, że mu w lesie wszędzie wolno. 

- Dwanaście lat, jak zaczęliśmy program reintrodukcji łosia 

w puszczy, sześć lat jak mamy specjalne stanowiska ochrony i nie 

ma pozwolenia na nieograniczony wstęp do lasu. Ile ja mu do 

głowy natłukłem się, że w lesie drogi wyznaczone są, i że tych dróg 

musi się trzymać. – Marek westchnął ciężko nad swoją żmudną 

robotą, biorąc od Rozalki swoją porcję z porozumiewawczym 

mrugnięciem oka. – Nie dalej jak tydzień temu na Jeziorkach 

widziałem, jak konie kąpał. Zakaz wstępu poza turystyką pieszą, 

tablica wisi jak byk na każdym wjeździe. – Poszarpał wąsy szczyp-

cami złożonymi z palców wskazujących i zamyślił się. – Konie jak 

konie, tam i młodzież na wagarach kąpać się przychodzi. I pić, i nie 

wiadomo, co jeszcze. A to już rzut beretem od terenu rezerwatu… 

- Dlatego ja myślę, że pan Ulman to jest stracona sprawa. – 

Adam Szechyński skorzystał z chwilowego zamyślenia się Marka, 

by wypowiedzieć prośbę, z którą przyszedł do nowych znajomych. 

– U państwa zatrzymuje się wiele osób korzystających z usług jego 

stadniny. Pomyślałem, że może sporządzilibyśmy taką tablicę 

z mapą i wyznaczonymi szlakami. Jeśli chcielibyśmy to zrobić na 

państwowym terenie, to pochłonie ogrom papierologii i czasu, 

którego nie mamy: projekt, przetarg. Zejdzie nam na tym pół roku. 

A my musimy zdążyć przed rują łosi. Można by przy bramie 

postawić, od strony drogi. I jakby pan tak mógł wspomnieć od 

czasu do czasu… 

- No, my oczywiście, oczywiście, że pomożemy. Porządek 

w puszczy musi być! – wtrąciła ciocia Mela. 

- Ano, ja wspomnieć mogę, ale czy co to da? – wujek Tadek 

podrapał się po szczeciniastej brodzie. 
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- Wie pan, mnie nawet nie chodzi o tych turystów. Turyści 

to jeszcze może gorzej nawet, bo quadami drogi rozjeżdżone, dzikie 

biwaki i sterty śmieci nad każdym leśnym bajorem. A potem i tak 

zawsze winą obarcza się zarząd rezerwatu. Ale za kilka tygodni 

zacznie się bukowisko. Szkoda, żeby tyle lat pracy się zmarnowało, 

jak oni nam te łosie wystraszą. A ten byczek co żeśmy go sprowa-

dzili z Rajgrodu? Płochliwy jakiś. – Marek rękawem strącił okruszki 

ciasta z wąsów. 

- A propos, właśnie wróciłam znad Jeziorek – Rozalia usia-

dła przy Marku, i trąciwszy go w ramię cicho zdawała relację. – 

Wnyki ktoś zastawił. I to jak bezczelnie! Nad samym brzegiem, przy 

wodopoju. Może byś poszedł przetrząść te krzaki jeszcze dziś, bo 

sarny tam lubią podejść nad ranem. 

Ciocia Mela, choć skupiona na dogadzaniu swojemu go-

ściowi, słuch miała jak zwykle akuratny, wychwyciła istotne dla 

siebie informacje. 

- To tyś aż nad Jeziorka chodziła, Rozalka? Bez obiadu? Prze-

cież dziecku zaszkodzisz! 
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Rozdział 2 

Pierwszy sen zobaczyła, zanim jeszcze zorientowała się, że jest 

w ciąży. 

W drodze powrotnej z koncertu w klubie studenckim „Ba-

langarnia” do akademika Igor zahaczył o kilka pubów. Był zmęczo-

ny, nietrzeźwy i wypalony. Zaczął rozbierać się jeszcze na korytarzu. 

W progu zrzucił buty bez odwiązywania sznurówek, nadeptując 

kolejno na pięty. Na podłodze wylądowały części garderoby, kostki 

gitarowe, rachunki za kolejne zamówione piwa, zawieszki i branso-

letki, którymi kreował swój image. Zasnął, nie ściągając tylko 

skarpet. 

Położyła się obok, niezdziwiona. Artystom należało wyba-

czać ekscentryzm. 

Długo nie mogła zamknąć oczu. Kilka razy czuła, że stoi nad 

przepaścią snu po to tylko, by cofnąć się znów o kilka kroków 

w pełną niespokojnych myśli świadomość. Noc sam na sam 

z wątpliwościami, niepewnością i tęsknotą za czymś nieokreślonym 

dłużyła się jak nudne rodzinne spotkanie z krewnymi, których się 

nie lubi, ale z przyzwyczajenia składa się im regularne wizyty. 

Kiedy ciemność za oknem zaczęła rzednąć, wydało jej się, że 

wreszcie zasnęła i śni jeden z tych świadomych snów, co do których 

ma się pewność, że to tylko nierealny wytwór naszej podświado-

mości. Trzeba go biernie obejrzeć, bez wpływu na to, co się stanie. 

Była Igorem. Na pustej scenie, oświetlonej reflektorami 

emitującym mgliste, purpurowe światło, stała naga przed publicz-

nością. Ze szmeru ludzkich głosów nie dało się rozróżnić słów, 

chociaż budowały sobą jakiś powtarzalny rytm, skand, zaklęcie. 

Nad głowami falującego tłumu rozbłysły najpierw pojedyncze 

ognie zapalniczek, później światła telefonów komórkowych. 
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Rozległ się śmiech. Wybuchły kilkakrotnie oślepiające strobosko-

powe błyski. Próbowała zagłuszyć narastające buczenie i skando-

wanie śpiewem, ale z jej gardła nie wydobywał się żaden dźwięk. 

Nagle zmieniło się światło lamp, jakby niewidzialny tech-

nik podkręcił wszystkie parametry. Gęsta przestrzeń rozjarzyła się 

czerwonym, ostrym blaskiem. Zobaczyła, że scena to tak naprawdę 

wnętrze gotyckiej katedry, tak wysokiej, że sklepienie ginęło poza 

zasięgiem wzroku. W szkarłatnym świetle pochylone nad jej głową, 

ginące w nieskończoności mury wyglądały jak zalane krwią. 

Zaczęła krzyczeć, głośno, coraz głośniej, pragnąc, żeby jej głos odbił 

się niewidocznych żeber sklepienia. Jej przepona zapadła się 

boleśnie, dźwięki, którymi podrygiwały struny głosowe, przypo-

minały kwilenie. 

Zaczęła wspinać się po filarach, podżegana zachęcającymi 

okrzykami tłumu. Chciała dotrzeć do szczytu katedry. Z murów 

wyrastały żelazne kolce, które kłuły jej palce. Jej dłonie zaczęły 

krwawić od ran.  

Spadła na ziemię, pośliznąwszy się na własnej krwi. Zoba-

czyła, że tłum znika, rozpływa się. Stanął nad nią Olek, kolega 

z zespołu. Jedziesz? – zapytał. Jadę – odpowiedziała za Igora. Muszę 

pojechać. 

Zdała sobie sprawę, że tak naprawdę nie śni, kiedy lokator-

ka z sąsiedniego segmentu akademika zaczęła wydawać niejedno-

znaczne odgłosy – dźwięk, który Rozalia znała aż nadto dobrze.  

Tej nocy nie zasnęła ani na chwilę, obserwowała tylko sen 

śpiącego obok Igora. 

Rano, kiedy zaspany i z narastającymi objawami zatrucia 

alkoholowego wmuszał w siebie porcję jajecznicy, zapytała, na 

kiedy planuje wyjazd do Barcelony. 

- Na czerwiec – odpowiedział, po czym jego zmęczony, ska-

cowany umysł obudził się z letargu. – A ty skąd wiesz? 

Od tamtej pory regularnie odwiedzała sny otaczających ją 

osób, każdej nocy wędrując w coraz to nowe, niezwykłe ekspozycje 
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cudzej wyobraźni. Sny kolegów i koleżanek z akademika. Kierowni-

ka, ucinającego sobie drzemkę w gabinecie, każdego popołudnia 

około pierwszej. Wujka, cioci, Edytki. Gości gospodarstwa „Nad 

Ruczajem”. 

Wydawało jej się to zupełnie normalne. Dużo bardziej 

normalne, niż ten niewiarygodny fakt, że w jej brzuchu rozwija się 

człowiek.  

Igor śnił o Barcelonie każdej nocy.  

Kiedy powiedziała mu o ciąży, śnił tylko o klatce, w której 

utkwił i bezskutecznie próbował się wydostać. 

 

 

 

- Ziemia do Rozaliny! Halo! – Edyta wsunęła się do jej sy-

pialni obleczona w satynową piżamę i wskoczyła na łóżko. Ode-

rwała Rozalię tym samym od lektury notatek z wykładu parazyto-

logii. – Mama ci tyłek strzepie – dodała na widok Bandyty, którego 

Rozalia przemyciła do swojego pokoju. Oficjalnie pies miał zakaz 

wstępu do sypialni. 

- Mój tyłek ma się nieźle po wyznaniu o ciąży, więc myślę, 

że pies w domu jakoś przejdzie – odparła, starannie zakładając 

stronę w zeszycie. 

- Coś już widać? Ty jesteś tak maciupka, że jak ci ten brzuch 

urośnie, będziesz wyglądać po prostu komicznie. Już się wydajesz 

taka… bardziej do przodu. Pod koszulą to nie widziałem, ale teraz 

tak. Pokaż. 

Przycisnęła rękę do wzdęcia na brzuchu Rozalii.  

- Lepiej powiedz, jak ten twój Apollo. – Rozalia pacnęła 

Edytę w rękę, zmieniając temat. Ukrywanie swojego stanu nie 

wchodziło w rachubę, wkrótce wygląd zdradziłby tajemnicę. 

W nieracjonalny sposób była jednak zazdrosna o wszystkich 

zainteresowanych rosnącym w niej życiem. Chociaż wciąż trudno 

było jej pogodzić z tym, jak nieplanowana ciąża wpłynie na jej 
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przyszłość, to jednocześnie po raz pierwszy poczuła, że ma coś 

swojego, gdzieś przynależy, że może określić się jako część większej 

całości.  

Edyta westchnęła z rozmarzonym uśmiechem. 

- Apollo gra niedostępnego.  

- To bardzo uprzejmie z jego strony. Będziesz go mogła tym 

intensywniej zdobywać – skwitowała Rozalia, zgodnie ze stanem 

swojej wiedzy o stosowanej przez Edytę taktyce podbojów. 

- No bo wtedy tryumf smakuje najlepiej. – Edyta wzruszyła 

ramionami, nic sobie nie robiąc z ironizowania kuzynki. – Coś mi 

mówi, że ten akurat tryumf będzie wyjątkowo satysfakcjonujący. 

Niczego sobie jest, powiedz. Tylko ta blizna go szpeci. Gdyby nie 

blizna, byłby piękniusi. 

- Co ty, blizna jest najfajniejsza. Plus dziesięć do fizjonomii – 

Rozalia sięgnęła po swój podręcznik, nagle odczuwając dyskomfort.  

- Ciebie to zawsze pociągają wady, przegrane sytuacje 

i ptaszki ze złamanymi skrzydełkami. Taki Igor, egoista na przykład. 

Marek, samotnik. Bandyta ze swoją nieprzepisową mordą. Studia 

bez przyszłości. 

- Bardzo ci dziękuję, pani prawnik, za tę wnikliwą analizę 

mojej osobowości.  

- Jeszcze nie prawnik, ale za kilka lat… I wtedy, w mojej 

kancelarii w Rzeszowie, Krakowie albo nawet Warszawie, 

z Adamem u boku, będę sobie żyć, tak… czysto. Nie uwalając 

obcasów u butów błotem. Podczas kiedy ty będziesz się przedzierać 

przez chaszcze, kolczykując łosie.  

- Rozumiem, że szczegóły porzucenia przez pana Adama 

nowoobjętego stanowiska na rzecz bycia twoim arm candy 2 

ustaliliście dzisiejszego popołudnia? 

- Małpa! – Edyta rzuciła w Rozalię najbliżej znajdującą się 

poduszką i roześmiała się, niezrażona jej drwinami. – Myślę, że 

                                                                 
2arm candy (ang.) – dosłownie „cukierek na ramieniu”, przystojniak, ślicznotka, 
oznaczenie partnera podnoszącego prestiż poprzez dobrą prezencję.  
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w życiu jak na sali sądowej, wszystko zależy od skutecznych 

argumentów. 

Zademonstrowała rzeczone środki perswazji pokrótce. 

- Faktów, nie argumentów – poprawiła Rozalia. – Oszczędź 

mi szczegółów swojej strategii. Ciśnienie muszę zmierzyć. 

Wyjęła z szuflady ciśnieniomierz i przystąpiła do rzeczy. 

Tymczasem Edyta poszukała czegoś do zajęcia wiecznie rozbiega-

nych rąk. Znalazła porzuconą przez Rozalię na nocnym stoliku 

publikację i zaczęła czytać na głos w miejscu zaznaczonym przez 

Rozalię suchym źdźbłem trawy. 

- „Najpóźniej brzuch zaokrągla się u kobiet, które mają silne 

mięśnie brzucha”. O, znaczy się, kochana, twoje ABS-y były do 

niczego. Trata-tata… O, tu: Piersi w dalszym ciągu widocznie się 

powiększają i wciąż są wrażliwe na dotyk…” – zmierzyła Rozalię 

wzrokiem – Prawda. Dalej: „Możliwe występowanie krwawienia 

i chorób dziąseł… Niewielkie duszności…” Biedaczyno! A mówią, 

że ciąża to nie choroba. Masz duszności? 

- Do tej pory nie miałam, ale jak mi tak czytasz to coś czuję, 

że tchu złapać nie mogę. 

Rozalia zapisała wynik pomiaru ciśnienia w notesie, poda-

rowanym jej przez doktora Jakuba.  

- Marek nie wygląda najlepiej – powiedziała nagle, jakby 

bez kontroli. Dusiła w sobie zmartwienie spowodowane spadkiem 

formy opiekuna tak długo, aż wreszcie znalazło ono ujście. 

- Może zestresował się przejściem na emeryturę? – podpo-

wiedziała Edyta. 

- To nie jest przecież taka regularna emerytura. Zostanie 

w swoim mieszkaniu w ośrodku, będzie udzielał się w Leśnym 

Pogotowiu. Zresztą, to do niego niepodobne, stresować się. Marek 

jest jak skała. A teraz zrobił się taki blady. Schudł. 

- Zawsze był szczupły. Ty się lepiej skup na sobie i na moim 

siostrzeńcu. 
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No tak. Taki był plan. Skupić się na tym, żeby poukładać 

własne życie wokół tego nowego życia. 

- Tylko jeśli ty skupisz się na swoich egzaminach prawni-

czych, zamiast na pożeraniu serc nieszczęśników, których ścieżki 

okrutny los skrzyżował z twoją. 

- Nieszczęśników! – żachnęła się Edyta. – Masz na myśli 

uprzywilejowanych wybrańców. Nie widzę zresztą powodu, dla 

którego te dwie kwestie miałyby się wykluczać. Jest dwudziesty 

pierwszy wiek. Nie muszę chyba wybierać pomiędzy karierą 

a miłością. 

W życiu Rozalii nie zanosiło się na osiągnięcie ani jednego, 

ani drugiego, ale zachowała tę uwagę dla siebie. Wpędzanie Edyty 

w poczucie winy wcale nie poprawiłoby ani jej sytuacji, ani 

samopoczucia.  

- Zresztą, mówisz tak, jakbym działała zgodnie z jakimś dia-

bolicznym planem – odezwała się po chwili myślenia. – A ja zawsze 

uważam, że te rzeczy są nieuniknione. Po prostu dzieją się same, to 

kwestia poddania się… Kwestia działania… 

- Natury? – podpowiedział Rozalia bez drwiny. Sama była 

zdania, że Natura – ta wielka, życiowa siła, żywotny pęd czy 

determinacja do przetrwania, która wrzuciła pojedyncze prakomórki 

w wielką spiralę ewolucji – była wciąż cichym doradcą, a nawet 

motorem poczynań swoich pozornie inteligentnych, świadomych 

stworzeń. Jej ingerencja była nieunikniona jak samo życie.  

- Tak – przyznała Edyta. – Widzisz, w rzeczywistości nie jest 

moją winą. Motywacja silniejsza od wolnej woli. Amor caecus est3. 

Po prostu chcę mieć mężczyznę, bez którego nie będę mogła żyć… 

- Poszukaj raczej takiego, z którym będziesz mogła żyć – po-

radziła Rozalia. 

- Porady życiowe, od ciebie? Naprawdę? 

Słowa Edyty były z pewnością zamierzone jako żartobliwy 

docinek, niespodziewanie jednak żywo dotknęły Rozalię. Przecież 

                                                                 
3Amor caecus est (łac.) – miłość jest ślepa. Słowa greckiego poety, Teokryta. 



33 
 

nie była lekkomyślna ani głupia. Przez niewyobrażalnie krótką 

chwilę swojego życia była tylko naiwna w osądzie. Nagle zdała 

sobie sprawę, że konsekwencji jednego błędu będzie o wiele 

więcej. Nieślubne dziecko było kamieniem, który z pluskiem wpada 

do jeziora, a cała reszta to fale, które zaburzają gładką taflę. Utrata 

wiarygodności, niepewność studiów, pracy, środków do życia, 

zawieszenie możliwości rozwoju, odłożenie marzeń, kwestionowa-

nie reputacji Hawartów jako jej opiekunów, brak zaufania nie tylko 

ze strony najbliższych, ale także brak zaufania Rozalii do siebie 

samej.  

Edyta wyczytała w jej twarzy tę nagłą zmianę emocji. Była 

doskonałym obserwatorem, jeśli tylko potrafiła skupić swoją 

uwagę na drugim człowieku zamiast na sobie samej.  

Chwyciła dłoń Rozalii tak naturalnym u niej, prostym, po-

rywczym gestem. 

- Przepraszam. Palnęłam. Pax4? 

- Pax, pax – potaknęła Rozalia. 

Łacina była dla przyszłej pani prawnik językiem bardziej 

autentycznym od polszczyzny. 

Edyta zasnęła tego dnia na jej łóżku, więc jej sny widziała 

Rozalia wyjątkowo wyraźnie. W głównej mierze składały się 

z postaci Adama w różnych sytuacjach, niekiedy zbyt bogatych 

w detale i nie do końca przyjemnych dla postronnego widza. 

Rozalia odetchnęła głęboko, zmuszając się do opuszczenia 

tego prywatnego terytorium. Zabijała bezsenny czas szukaniem 

obrazów z marzeń mieszkańców i gości „Nad Ruczajem”, kołaczą-

cych do jej głowy. Tomek przeważnie śnił o dziewczynach. Byłych, 

obecnych, tych widzianych w telewizji i czasopismach, które 

kolekcjonował. Często w snach prowadził samochód, zawsze za 

szybko, na granicy brawury. Sny te dawały mu zastrzyk adrenaliny. 

Kilka razy odwiedziła sny, w których wspinał się na szczyt Białej 

Góry, szumnie nazwanego wzniesienia na południowej granicy 

                                                                 
4 Pax (łac.) – pokój. 
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Puszczy Bukowieckiej. Na szczycie z jego snów znajdował się nie 

krąg niewielkich skalnych ostańców, jak to miało miejsce 

w rzeczywistości, ale krater z bulgocącą lawą, która groziła przela-

niem się przez brzegi wrzącą falą. Dziś w nocy był tam właśnie. 

Próbując zapobiec erupcji, zalewał krater wodą. Zanim zdołał 

chlusnąć zawartością wiadra w ognistą czeluść, pojawiał się Romek, 

który wypijał całą jego zawartość. Romek w każdym śnie Tomka 

grał jakąś drugoplanową rolę.  

Tomek nigdy nie śnił o pracy.  

Romek niemal zawsze śnił o pracy. Odmierzał, pobierał 

próbki, zmieniał proporcje, badał jakość, realizował zamówienia. 

W jego snach panowała atmosfera napięcia i nerwowości. Brat 

bliźniak nigdy nie pojawiał się w snach Romka.  

Ciocia Mela nie spała jeszcze, wujek Tadek zaczynał właśnie 

śnić. Rozalia oglądała jego rodzinny dom w małym przysiółku na 

skraju Ruczaju, przy którym stał jego ojciec. Był tylko sylwetką 

odciętą od czerwonej łuny ognia. Dobrotliwe oblicze Leona Hawar-

ta o nieśmiałym wejrzeniu szarych oczu znała tylko ze zdjęć, które 

zachowały się z pożaru. W snach wujka Tadka ojciec zawsze był 

tylko cieniem, niewyraźnym, ledwie obecnym. Śnił o tym, że konie 

jego ojca ugrzęzły w wielkiej kadzi ze smołą. Stary Hawart próbo-

wał je oswobodzić, zanim ogień, który trawił dom, dotrze do stajni. 

Ani w prawdziwym życiu, ani we śnie nie udało mu się uratować 

zwierząt od okrutnej śmierci w płomieniach. 

Zawędrowała wreszcie do gościnnego skrzydła gospodar-

stwa. Szukała ukojenia w niewinnych, beztroskich snach dzieci 

letników. Próbowała się skupić na nocnych marzeniach o grze 

w piłkę i kąpieli w rzece, ale nachalny i głośny – tak głośny, jak jej 

miarowe chrapanie – sen Edytki o Adamie rozpraszał jej uwagę. 

Wybiegła więc poza dom, na wzgórek położony nad sadem, gdzie 

w starym drewnianym domu mieszkał dziadek Dziunek. 

Kiedy tylko dotknęła jego snu, wszystkie inne rozpierzchły 

się w ciemność. 
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Rozpoznała matkę po oczach, jednocześnie podobnych 

i niepodobnych do jej własnych. Oczy matki miały ten sam kształt 

pękatych migdałów, były ogromne i obramowane tą samą ciemną 

oprawą. Ich źrenice miały jednak zimną barwę. Z lewą tęczówką 

przejrzyście niebieską, drugą zaś brązową, oczy te patrzyły surowo 

i wiedząco. 

Liliana Hawart patrzyła tak, jakby potrafiła odczytać 

wszystkie myśli i pragnienia. 

Dzieliły ze sobą tylko różnobarwność oczu, już sam ich ko-

lor u Rozalii faworyzował nigdy niepoznanego ojca. Twarz matki, 

na swój sposób piękna, zbudowana ze światła i cienia, mądrości 

i cierpienia, miała ostre i zdecydowane rysy, szlachetny podbródek, 

wyraźne kości policzkowe, niskie czoło i wąski nos. Arystokratycz-

nie bladą, porcelanową, cerę, tak niepodobną do podmalowanej 

złotem, słonecznej skóry Rozalii. 

Tę twarz znała Rozalia zastygłą na rodzinnych zdjęciach. 

W kolorze sepii lub monochromie, fotografie nie pokazywały 

prawdziwej barwy jej oczu ani tego, jak mrużą się one z bólu, jak 

wybiegają od nich drobne promienie mimicznych zmarszczek, jak 

zakrywają je ciężkie, zmęczone powieki. Jak matka porusza ustami, 

przechyla głowę, zaciska pięści. 

Nigdy nie widziała swojej matki żywej. Ożywiły ją dla niej 

sny dziadka Dziunka. 

- Tato… Tato… – powtarzała Liliana, wyciągając błagalnie 

ręce. – Proszę, tato… Pomóż mi, tato… 

Dziadek Dziunek, a raczej mężczyzna w sile wieku, którym 

był ponad dwadzieścia lat temu, próbował schwycić wyciągnięte 

ku sobie dłonie, ale jego palce oplotły długie, czarne, wijące się 

włosy córki. 

- Lilciu… Liluś – ni to wołał do niej w tym śnie, ni to łkał. 

Nagle zobaczyła dojrzały brzuch matki. Znaleźli się pod ka-

mienicą w Lesku, gdzie mieszkali przez krótkich kilka miesięcy po 

śmierci Oksany, a przed pożarem Hawartówki i osieroceniem 
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Tadeusza. Stała na skraju chodnika, wyglądając czyjegoś przyjścia. 

Obejmowała i gładziła nienaturalnie wyolbrzymiony przez pamięć 

dziadka brzuch. 

- Przyjdzie, tatusiu, na pewno przyjdzie – powiedziała. 

Z zakładu zegarmistrzowskiego na parterze kamienicy wy-

łonił się pan Hawryluk z garściami pełnymi banknotów sprzed 

denominacji. 

- Czynsz chciałem zapłacić! – zawołał. – Panie Władziu, 

czynsz chciałem zapłacić! 

Matka popatrzyła na niego ze złością. Wbiegła na stopnie 

wiodące do „Kukułki” lekko, jakby w ogóle nie nosiła ciążowego 

brzucha ani w ogóle żadnej wagi, jakby była tylko nitką, pajęczyną, 

smugą dymu niesioną przez wiatr. Odepchnęła pana Hawryluka od 

drzwi i znikła we wnętrzu. 

Chaotyczne, niezsynchronizowane tykanie setek zegarów 

zabębniło w jej uszach jak kanonada. Dziadek próbował powstrzy-

mać Lilianę, kiedy w złości zaczęła strącać z półek wszystkie zegary, 

a potem deptać je z impetem obcasami, aż zgrzytały miażdżone 

mechanizmy i brzęczały sprężyny. 

- Liluś… – szepce tylko dziadek, szamocząc się z nią bez 

skutku – Lilciu… 

Sen nagle urwał się i odpłynął, oddaliła się także postać 

matki. Rozalia próbowała zatrzymać jej obraz ze wszystkich sił, ale 

to nie był jej sen. 

Niewiele myśląc, zerwała się z łóżka, wsunęła bose stopy 

w oficerki, na plecy zarzuciła koc i pobiegła do domu dziadka. 

Prawie przewróciła się w progu, przystając na niezawiązanych 

sznurówkach. Pomyślała o matce, głaszczącej tkliwie wielki brzuch. 

Zwolniła kroku. 

Znalazła dziadka w swojej izbie. Siedział na brzegu łóżka 

i patrzył w drzwi tak, jakby wiedział, że przyjdzie. 

- Co, Rozalcia, e? Nieszczęśliwaś, dziecko, i ty… 
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Podeszła do niego i usiadła na wyplecionym palcami babci 

Oksany chodniczku. Położyła głowę na szczupłych kolanach 

dziadka, a on pomarszczoną, chłodną ręką odganiał z jej twarzy 

włosy. 

- Twoja mama, też. I twoja babka, Oksana, też. I twoja córka 

– powiedział cicho. 

Nie odpowiedziała. Może nie. Oby nie. 

Siedzieli oboje przez długie, długie chwile, słuchając mia-

rowego tykania zegara. 

 

 

 

Poranek wstał siwy od mgły, wędrującej nad rzeką i sadem 

jak żywy organizm, zwiastun kolejnego gorącego dnia. 

Rozalia wydoiła Kraskę i nakarmiła drób, zanim inni do-

mownicy na dobre rozbudzili się. Poranny obrządek przestał być 

uciążliwym obowiązkiem. Początkowo dzieliła go z Edytą, która 

wraz z rozpoczęciem studiów zbuntowała się przeciwko domowe-

mu reżimowi. Studia prawnicze nie były do pogodzenia z karierą 

dojarki. Niewypowiedzianym powodem był fakt, że Edyta lubiła 

sobie rano pospać. Rozalia nie buntowała się, nawet przytyki Edyty 

co do zgodności tej czynności z jej kierunkiem wykształcenia nie 

robiły na niej wrażenia. Proste prace przynosiły ukojenie po 

burzliwej nocy.  

Wzięła chłodny prysznic i zasiadła samotnie do śniadania 

w kuchni, z utęsknieniem wzdychając z oddalenia do kawowego 

dzbanka. Jakub co prawda aprobował wypijanie jednej filiżanki 

słabej kawy dziennie, Rozalia wolała jednak nie ryzykować. 

Ciocia Mela zeszła na dół i poziewując zabrała się do przy-

gotowania śniadania dla letników. Zaledwie Rozalia otarła usta po 

jedzeniu, została przez ciotkę zaprzęgnięta do przygotowywania 

obiadu. Zorganizowana gospodyni nie zostawiała niczego na 

ostatnią chwilę. 
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- No i co z tym ojcem? Rozalka, hę? – ciocia Mela spojrzała 

spod zaondulowanej grzywki na Rozalię, trącą marchew na zupę. – 

Jeszcze ze trzy, bo na dzisiaj ma się sześcioro gości zjechać – dodała.  

- Gość w dom, łyżka wody do zupy. – Rozalia wybrała z ko-

szyka trzy duże marchewki. – Wyjechał. Za granicę. 

- No, ale wie? 

- Wie, ciociu. 

- I co? 

- I wyjechał za granicę. 

Ciotka westchnęła z głębokości serca. 

- I pietruszki jeszcze ze dwie – powiedziała po chwili. – 

U Jakuba byłaś? 

- No? 

- I wszystko dobrze? 

- Mhm. 

Kolejne westchnienie, jeszcze cięższe niż poprzednio. 

- A te cebulę to przyfajczę na kuchni, będzie w rosole ład-

niejszy kolorek. – Rozalia wytarła ręce w zapaskę i otwarła okno do 

obierania cebuli.  

Z nagrzanego ogrodu buchnął ciężki zapach przekwitającego 

jaśminowca i bardziej subtelna woń kwitnącej lipy. Rozalia zachły-

snęła się swoją ulubioną mieszaniną czerwca z ciepłem. 

- I jak ty to sobie wyobrażasz? No?  

Nie wyobrażała sobie, szczerze mówiąc. Próbowała sobie 

zwizualizować tego małego ulepka, który z godziny na godzinę rósł 

o kolejne komórki, kolejne mikre cząstki ciała, który wykształcał 

właśnie twarz i może nawet już potrafił zrobić grymas. Ani tego, jak 

przyjdzie jej wypchnąć z siebie trzykilogramową kulkę. Ani gdzie 

będą mieszkać, bo przy trojgu dorosłych dzieci wciąż mieszkających 

z rodzicami i całym gospodarstwie agroturystycznym, wujostwo nie 

miało dla nich dwojga miejsca. Ani jak będzie przewijać, karmić 

piersią, posyłać do szkoły, karcić. Ani jak skończy studia, i jak 
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będzie na swoje dziecko pracować. Wiedziała tylko, że musi żyć, i że 

czas nie zatrzyma się dla niej.  

W przeciwieństwie do swojej matki, nie planowała się pod-

dawać. 

- Mam jeszcze czas. Przemyślę wszystko. 

- Ty może myślisz, że to jest tak hop-siup, urodzić i tyle. Ty 

nie masz pojęcia, jako to jest męka. Ile trudu.  

Nie odpowiedziała, tylko spokojnie wrzuciła w bulgocący 

rosół podwęgloną cebulę i zabrała się do zbierania szumowin.  

Pomyślała o swojej matce, nie tej, którą znała ze skąpych 

napomknień, ale tej, którą zobaczyła we śnie dziadka. Po raz 

pierwszy w życiu przyszło jej do głowy, że kwestia samobójczej 

śmierci Liliany nie była tak jednoznaczna, jak sądziła. Nie znała 

niuansów tej historii, bo panowała wokół niej zacięta zmowa 

milczenia.  

Jeżeli nauczyła się czegokolwiek ze swych relacji z Igorem, 

Markiem czy nawet Edytą to to, że ludzkie uczucia, decyzje, charak-

tery były skomplikowane i chaotyczne, a relacje pełne niejasności, 

niedopowiedzeń i nieudolnej komunikacji. 

Wiedziała tylko tyle, że Liliana odebrała sobie życie w nie-

całe dwa tygodnie po urodzeniu córki. Mówiono, że się otruła. 

Przez całe dzieciństwo, a nawet gdy zaczęła doroślej patrzeć na 

sprawy, miała do niej zbyt wiele żalu, by zastanawiać się, jak do 

tego doszło. Nie była ciekawa tego, kim była Liliana, za to ludzie, 

z którymi tkwiła w hermetycznym światku ich wioski i okolicy 

portretowali ją grubą, schematyczną kreską. Dziwaczka. Wiecznie 

z głową w chmurach. Inna jakaś. Malowany ptak. Trochę pomylo-

na. Wiedźma. 

Dopiero teraz zaczęła rozumieć, że sam fakt samobójstwa 

matki przestał jej wystarczać jako wyjaśnienie. Za jej decyzją coś 

przecież musiało stać i kiedy Rozalia wypływała z głębin żalu na 

powierzchnię, zaczynała się zastanawiać nad jej motywacją. 

Twoja mama, też. I twoja babka, Oksana, też. 
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Może rzeczywiście matka popadła w szaleństwo? Chorobę 

psychiczną? Może sny, które widzi Rozalia, to tylko objaw jakiegoś 

zaburzenia, a jeśli tak, co może zrobić, żeby zapobiec powtórce 

tragicznej historii matki? 

- Tyś taka mądra dziewczyna była, Rozalia. Zawsze Edytce 

mówiłam, na co ty tak szalejesz, zobacz na Rozalkę, jaka jest 

spokojna. Co się stało? 

- Ciociu, masz może jakieś prywatne zdjęcia mamy? Oprócz 

tych, które są w albumie mojego dziadka. – Rozalia odwróciła się 

nagle do niej, jakby w ogóle nie słyszała jej moralnych nauk. 

Mina cioci Melanii odzwierciedlała głęboki szok. Liliana nie 

była nigdy tematem rozmów w domu. Zanim jednak zdążyła zebrać 

się na odpowiedź, Edytka wparowała do kuchni ze swoją zwykłą 

energią. 

- Ależ się wypięknię! Zamówiłam fryzjerkę na jutro 

w Sanoku. Mogę wziąć samochód? A gości jeszcze nie ma? – dodała, 

nie czekając na odpowiedź na pierwsze pytanie. 

- Dzwonili, że zajadą na południe. Zatrzymali się po drodze 

w Iwoniczu – oznajmiła ciotka. – A kto za tego fryzjera zapłaci, co?  

Ciotka Melania stanęła nad córką i pogłaskała jej włosy 

czule, dając do zrozumienia, że jej nagana nie nosi znamion powagi.  

Dawniej te drobne gesty ciotki wobec swojej córki powo-

dowały u Rozalii uczucie zazdrości. Hawartowa kochała na swój 

sposób Rozalię, ale nie tak otwarcie, nie tak bezgranicznie, jak 

własne dzieci. Z biegiem czasu Rozalia odkryła, że rezerwa ciotki ma 

swoje źródło jeszcze w jej relacjach z Lilianą. Ich charaktery, tak 

odmienne, musiały często się ścierać, a i skąpe opowieści dziadka 

sugerowały konflikt. Sytuację zaogniał fakt, że Melania, wychowa-

na w gospodarstwie wiejskim, przyzwyczajona do ciężkiej pracy na 

nim, ograniczona do kręgu znajomych z najbliżej okolicy, zazdrości-

ła kuzynce swojego męża jej pozornie lekkiego, rozrywkowego, 

artystycznego życia. Kiedy Liliana samolubnie odebrała sobie życie, 

obarczyła Melanię opieką nad obcym dzieckiem. W gruncie rzeczy 
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jakiekolwiek przywiązanie Melanii do niespokrewnionego z nią 

dziecka było przejawem heroizmu. 

- Oj, mama. Tomek z Romkiem dostali od was po samocho-

dzie, jak poszli do pracy. 

- Tomkowe i Romkowe studia tyle nie kosztowały, co twoje 

– sarknęła ciocia Mela dobrodusznie, wracając do swojego zajęcia 

przy mieleniu mięsa na gołąbki. 

- Róźka, a ty do Marka dzisiaj nie idziesz? – Edytka, jak 

zwykle ignorując niewygodne komentarze, zwróciła się do Rozalii. 

- Idę. – Rozalia z niewielkim sukcesem powstrzymywała się 

od śmiechu. 

Edyta nigdy nie traciła czasu. Pomimo głoszenia frazesów 

o determinizmie i nieuchronności zdarzeń, jako prawdziwa kobieta 

sukcesu brała sprawy w swoje ręce i dopomagała losowi częstymi 

interwencjami w bieg wydarzeń. 

- To może bym się z tobą przeszła, co? Albo cię samochodem 

podwiozę? 

- Szkoda twojej fatygi. Pan Adam będzie na obchodzie o tej 

porze. 

- Kto wie, może nam się wizyta przeciągnie – zasugerowała 

Edyta, niezrażona. 

- No, mi na pewno, bo na rabatce w leśniczówce takie cha-

bazie… To może mi pielić pomożesz? 

- O nie, to twoja, że tak powiem, profesja. Zresztą dobrze 

wiesz, że pół krzewu wyniszczę, zanim znajdę chwast. 

Rozalia była świadoma, że w gruncie rzeczy chodzi 

o paznokcie. Bardzo ładne paznokcie, dopiero co zrobione techniką 

akrylową. Zmarszczyła nos, patrząc na swoje, krótko obcięte i nie do 

końca czyste.  

- A ty aby przy tym pieleniu nie zmęczysz się za bardzo? – 

ciotka Mela z właściwą sobie troską pod płaszczem nagany 

uszczypnęła Rozalię pod bokiem. 
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- Na zdrowie nam wyjdzie – odpowiedziała Rozalia tak 

miękko, że ciotka, zwyciężona, zaniechała tematu. 

- To co, pójdę z tobą? – Edyta nie dawała za wygraną. 

- Dobra, tylko zupę skończę. Chyba, że w międzyczasie pad-

niesz tu od śmiertelnego ugodzenia strzałą amora. 

Wycieczka do siedziby zarządu Puszczy Bukowieckiej okaza-

ła się niepotrzebna. Zaledwie Rozalia skończyła doprawiać rosół, na 

zmianę z ciotką próbując łyżkami aż do kompletnego przejedzenia, 

od kuchennych drzwi dobiegło pukanie. 

Edyta, wyszpiegowawszy przez szybę, że oto sam obiekt jej 

westchnień zjawił się z własnej woli, przeczesała palcami puszyste 

włosy i pobiegła otworzyć.  

- Dzień dobry. – Adam Szechyński stanął w progu, pochyla-

jąc głowę pod niską framugą. 

- A, dzień dobry, a my właśnie o panu mówiłyśmy! – 

z rozbrajającą szczerością wyznała ciotka Melania. Edyta posłała jej 

błagalne spojrzenie. – Już właśnie Edytka z Róźką miały iść do 

„Ulany”, rosół zanieść panu Markowi. No, Róźka, podaj baniak. 

- Gości państwu nakierowałem. Zgubili się pod Cembrza-

stem. Tylko kazałem iść przez główne wejście. 

- A mieli dopiero na południe zjechać! Ale pewnie, goście, 

wiadomo, od frontu. A pan doktor to przecież już jakby znajomy. 

Róźka, leć-ta ich zakwatrować w pokoje.  

Rozalia ściągnęła utytłaną zapaskę i rzuciła na poręcz krze-

sła. Przywitała gości, dwie starsze pary i jedną młodszą. Wyjazd do 

na letnisko był pomysłem na oficjalne zaręczyny i zapoznanie się 

rodziców młodych, toteż umieszczenie gości wymagało dyplomacji. 

Rodzice panny młodej dyskretnie poprosili, żeby umieścić narze-

czonych w osobnych sypialniach, („bo to nie wypada”), pan młody 

natomiast, korzystając z ich nieuwagi, podjął nieudaną próbę 

wręczenia Rozalii łapówki w postaci dwudziestu złotych polskich, 

w zamian za rozwiązanie sytuacji na swoją korzyść. Na całe szczę-

ście, bliźniacze sypialnie połączone balkonem były dostępne 
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i w kilka minut sytuacja została rozwiązana z zachowaniem oby-

czajności, ale i usunięciem przeszkód na drodze młodego uczucia. 

Kiedy wróciła do kuchni, Adam siedział na tym właśnie 

krześle, na który zarzuciła swój fartuch. Zrezygnowała z próby 

odzyskania ochronnej kapoty. Znalazła bańkę na rosół, o którym 

ciocia Melania zapomniała w ekscytacji. Adam siedział nad pustą 

już szklanką po kawie. Zadowolony Pirat rozpierał się na jego 

kolanach i drapał po służbowej kamizelce, z lubością poddając się 

umiejętnym pieszczotom. 

- W gorąco to się rosołu tak nie chce – tłumaczyła ciocia 

Mela. – Ale jak zrobiłam krem z brokułów wczoraj, to mi goście 

narzekali. Że oni na wieś przyjechali po to, żeby wiejskiego jedzenia 

zjeść, a nie to co w restauracji. No, to co zrobię? A kogut już był 

stary i nie siadał na kury. 

- Mamo! – syknęła Edyta, czerwieniąc się jak krasna wiśnia. 

- A ty myślisz, że pan weterynarz z prawami natury nie zna 

się? – ciocia Mela zaśmiała się zalotnie. 

Rozalia przyrzekłaby, że i on niezręcznie uciekał oczami. 

- Pewnie byłeś na obchodzie? – Edyta zdecydowała się 

zmienić temat. – I w taki upał! Ja zawsze podziwiam naszych 

przyrodników, że mają taką kondycję. 

Tutaj pan Adam, widząc elegancką furtkę do wyswobodze-

nia się spomiędzy ataków córki i matki, wyłuszczył z czym przy-

szedł. 

- Tak, ja właśnie chciałem poprosić… Pan Marek wczoraj 

nie poszedł do tych wnyków, a dzisiaj pojechał w delegację na 

Pomorze, do „Ostoi”. Zostawił mnie samego na posterunku 

w drugim dniu pracy. Ja nie znam jeszcze okolicy tak dobrze. Czy 

Rozalia nie znalazłaby czasu, żeby mi pokazać, gdzie są te wnyki? – 

zwrócił się do ciotki Melanii, nie patrząc nawet na Rozalię. – To nie 

zajmie dłużej niż pół godziny, bo przyjechałem samochodem. 

- No, pewnie, że pokażą panu dziewczyny. – Ciotka Mela aż 

uniosła się o kilka centymetrów nad ziemię z zadowolenia. – Tylko 
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Edytka, uważaj na nią, żeby gdzie w lesie nie upadła, bo mogłoby 

dziecku zaszkodzić. I w paprocie niech nie idzie, żeby kleszcza nie 

przyniosła. Widzi pan, nasza Rozalia jest w ciąży. 

 

 

 

Drogę na Jeziorka przebyła na tylnym siedzeniu służbowe-

go Hiluxa zarządcy rezerwatu. Wyglądała uparcie przez okno, 

bowiem widok Edytki prężącej swoje ledwo okryte nogi na 

przednim siedzeniu powodował u niej nieopanowaną chęć parska-

nia śmiechem. 

- Tu w prawo na skrzyżowaniu, za znakami na Cembrzaste. 

Za pięćset metrów będzie zjazd w lewo w szutrową drogę, a za 

kolejne pięćset leśny parking. Stamtąd będzie najbliżej. – Pochyliła 

się do przodu w ostatniej chwili. – Siedź, Bandziorek.  

Pies, zwietrzywszy wodę i las, wystawiał łeb przez uchylo-

ne okno i niecierpliwie przebierał łapami. 

Wysiedli na wysepce przed szlabanem, powstrzymującym 

kierowców przed wjazdem do lasu, który był strefą buforową 

wokół specjalnych stanowisk ochrony. Bandyta wyrywał się 

w kierunku Jeziorek, ale Rozalia przytomnie przywołała go do nogi. 

- Siad, pies. Żebyś mi jeszcze łapsko stracił? Zostań. 

Adam obszedł samochód i czekał, aż Rozalia zapnie psu ob-

rożę ze smyczą, Edyta w ślad za nim wysunęła się na ścieżkę. 

- W aucie są zapasowe trepy, może byś zmieniła na nie te 

sandały? Z wnykami nic nie wiadomo, a jak dobrze ukryte… 

Niechętnie, lecz starając się nie tracić dobrego humoru, Edy-

ta skorzystała z sugestii. 

Sama Rozalia była zrośnięta ze służbowymi oficerkami 

z demobilu, które po znajomości kupował dla niej co jakiś czas 

Marek.  

- No, dobrze, że mi przypomniałaś. Jakoś zapomniałam z te-

go pośpiechu zabrać moich z domu. – Edyta, zdeterminowana, 
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znalazła się znów przy Adamie. Naturalnie, nie posiadała ani jednej 

pary butów, które nadawałyby się na wycieczkę do lasu. 

- Chodźmy. – Rozalia wysunęła się na przód wraz 

z Bandytą, którego trzymała krótko na smyczy. 

- Czekaj, pójdę przodem. Tędy, tak? – Adam wsunął ręce 

w kieszeni, wymijając dziewczynę z psem na ścieżce. 

- Do strugi i w prawo aż do takiej powalonej jodły.  

Edyta wsunęła się na ścieżkę obok niego, zupełnie zbędnie 

mrugając porozumiewawczo do Rozalii, która poczuła się nagle jak 

piąte koło u wozu. 

Ruszyli. Rozalia na tyle dobrze znała swoją kuzynkę, żeby 

wiedzieć, że czterokrotnie potknięcie się Edyty o wystające korzenie 

– albo własne stopy – były zupełnie przypadkowe. Niezdarność 

wpisywała się jednak w plan działania przedsiębiorczej amantki, 

bowiem czujny pan doktor Szechyński usłużnym ramieniem zawsze 

ratował damę z opresji. 

- Tu wolniej, bo tu też lubią zastawiać – ostrzegła, kiedy 

w prześwitach dostrzegała już płynną zieleń leśnego stawu. 

- To pójdę dalej sam, żebyście się przypadkiem nie wdepnę-

ły. Rozmontuję i wracamy. 

- Pomogę ci – zaoferowała Edyta. 

- Nie chciałbym, żeby mi w te wnyki wpadła taka sarna.  

No, brawo – pomyślała Rozalia. Wysiłki Edyty zaczynały się 

opłacać. 

W tym jednak momencie Adam odwrócił się, żeby spraw-

dzić, gdzie jest Rozalia. W jego poważnych oczach grała ironia.  

Mętne wspomnienie podobnej sytuacji przesunęło się przed 

jej oczami. Zupełnie jakby widziała już Adama Szechyńskiego, 

odchodzącego powoli leśną ścieżką, oglądającego się przez ramię. 

W tym obrazie mężczyzna uśmiechał się do kogoś, kto za nim 

kroczył. Szybko coś mówił, potem przystanął. Wybuchając śmie-

chem, odrzucił głowę do tyłu.  
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Rozalia stanęła w miejscu. Czuła dziwny niepokój, nie mo-

gąc przypisać temu dziwnemu wrażeniu miejsca i czasu. Obraz 

ulotnił się, spłoszony przez stukot, który rozległ się nad jej głową. 

Spojrzała w górę i odszukała wśród gęstwiny czerwieniący się 

łepek pracowitego dzięcioła.  

Zawahała się, czy nie powinna ruszyć za weterynarzem nad 

same sadzawki, choćby z czystej ciekawości. Ale co innego narażać 

siebie, a co innego płodzik. 

- Stój, Edzia. – upomniała kuzynkę, która postąpiła w ślad 

za Szechyńskim. – Nogi najlepiej jest mieć dwie. 

Kilkanaście kroków dalej Adam pochylił się za kępą paproci. 

- Koza? – odruchowo zapytała Rozalia. 

- Tak – odpowiedział, pozornie obojętnie. – Bardzo szybko, 

na szczęście. 

Zwierzęta we wnykach mogą konać całymi dniami. 

- Ale że co? – Edyta patrzyła to na kuzynkę, to na leśniczego. 

- Chodź, Edzia, po co ci to widzieć. – Po wczorajszych do-

świadczeniach Rozalia chciała ochronić delikatny żołądek przyszłej 

pani prawnik przed ponowną rewoltą, jak również i jej ego przed 

upokorzeniem. 

Edyta, pojąwszy, o czym mówią, odwróciła głowę z nie-

smakiem. 

- Niech się pan rozejrzy, może koźlęta są gdzieś niedaleko – 

zasugerowała Rozalia. 

- O, tam! Sarenki! 

Rozalia i Adam oboje popatrzyli w kierunku wskazanym 

przez Edytę. Skulone ze sobą dwa kilkutygodniowe koźlęta leżały 

pod skarpą. Na tle ich szarawych sukienek odcinała się biała 

nylonowa żyłka. 

- Sukinkot – szepnęła Rozalia, nieświadomie naśladując to, 

co w takiej sytuacji usłyszałaby od Marka.  
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Tymczasem Edyta bez namysłu zaczęła przedzierać się 

w stronę koźląt. Rozalia poczuła ucisk w żołądku, zanim jeszcze 

zrozumiała, dlaczego powinna czuć strach. 

- Edzia, stój, oszalałaś? Patrz pod nogi! 

Odruchowo podbiegła do niej i złapała ją za ramię. 

Poczuła przeszywający ból w łydce, a oczy napłynęły jej 

łzami. Chciała złapać powietrze, żeby się otrząsnąć i spojrzeć w dół, 

ale nie mogła znaleźć ani odrobiny tlenu dookoła. Nie czuła nawet, 

jak upada. 
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Rozdział 3 

Widziała las do góry korzeniami. Sufit w miejscu, gdzie powinna 

znajdować się podłoga. Słyszała dobiegający z głębiny jaźni ludzki 

głos i zwierzęcy pisk. Potem obrazy, mnóstwo obrazów pełnych 

bólu i nadziei. Zrozumiała, że widzi nieszczęśliwe sny chorych ludzi. 

Wyraźne i natarczywe, przytłoczyły ją nieznośnym ciężarem tak 

mocno, że uciekła we własny sen, pozbawiony marzeń. 

Obudził ją ten sam zwierzęcy pisk. Przypomniała sobie dwa 

skulone koźlęta. Ale to nie koźlęta. Jej własne dziecko? Czy 

z dzieckiem wszystko w porządku? 

- Czy z dzieckiem wszystko w porządku? – usłyszała własny 

głos. Była świadoma. Otworzyła oczy. 

Zgodnie z oczekiwaniami, zobaczyła szpitalną salę, a nad so-

bą rozmazane kontury twarzy. Po wąsach poznała Marka. Za nim, 

z nieokreślonym wyrazem zdumienia i złości, stał Adam Szechyński. 

Poznała go tylko po wzroście. Nie mogła skupić wzroku. Jakaś 

maszyna piszczała rytmicznie wprost do jej ucha. Bolała ją głowa. 

Bolała ją noga. Próbowała się nie skupiać na cierpieniu, tylko na 

tym, co ważne. 

Odruchowo sięgnęła do brzucha i poczuła ulgę, wyczuwając 

ledwie zarysowaną kopułkę, chroniącą dziecko. 

- Pójdę po lekarza – powiedział Adam i wyszedł.  

Widziała, jak zatrzymuje się w drzwiach i przez chwilę pa-

trzy wprost na jej ręce, obejmujące brzuch. 

- Co z dzieckiem? – powtórzyła, spanikowana brakiem od-

powiedzi. 

- Wszystko w porządku, córuchna. 
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Pozwoliła, żeby te słowa zaszumiały jej w głowie jak doj-

rzałe, pełne smaku wino. Szum w głowie narastał zresztą, od kiedy 

tylko otworzyła oczy. 

- A koźlęta?  

- Jedno tylko przeżyło. Karmimy go z butelki, ale już 

i przyjmuje pokarm roślinny. Smarkatek… Do lasu pewnie nie 

wróci, bo będzie kulał. Wczoraj my mu wybieg postawili. Adam go 

opatrywał.  

- Jak to, wczoraj? 

- Przespałaś. 

Próbowała sobie coś przypomnieć, ale ostatnią rzeczą, jaką 

pamiętała, był świat do góry nogami. I krew, farbująca jej dżinsy 

rdzawą plamą, kapiąca na pióropusze paproci. 

Spróbowała poruszyć nogą i poczuła nieznośne rwanie 

w łydce. 

- Znieczulenia ci nie dadzą, obawiam się. – Marek pogłaskał 

ją po ręce. 

Dopiero teraz jego rysy wyostrzyły się i nabrały wyrazu 

troski. 

- Rosół dostałeś? Był w samochodzie, w bańce. – powie-

działa. 

- Pyszny był. 

- A Edzia jakiegoś kleszcza nie przyniosła? Tyle razy jej mó-

wiłam, żeby do lasu nie chodziła w szortach. 

- Prosiła Adama, żeby ją pooglądał. – Marek mrugnął poro-

zumiewawczo. – Dzwoniła tu wczoraj rano, jak była w Sanoku, 

a dzisiaj ma jakieś ostatnie zaliczenie na uczelni. A ty córcia o cały 

świat się pytasz, tylko o siebie nie? 

- Źle jest? 

- Nie jest – odpowiedział lekarz, który stanął właśnie 

w drzwiach.  
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- Cześć, Kuba. – Uśmiechnęła się na widok jego przyjaznej, 

sympatycznej twarzy. – Chyba nie powiesz, że mi nogę ginekolog 

zszywał? 

Jakub Wojnicki był jednym z przystanków w amorycznej 

podróży Edytki. Jak zwykle w takich przypadkach, po szybkim 

i bezbolesnym zakończeniu miłosnej historii, został dobrym 

przyjacielem jej kuzynki. Rozalia zazwyczaj lubiła mężczyzn Edyty i 

doceniała bardziej od niej samej. Łatwo się nudząc, Edyta zaczynała 

szukać nowego celu. Rzadko kiedy starała się o podtrzymanie 

znajomości z rozkochanym, a następnie porzuconym bez ostrzeżenia 

mężczyzną. Rozalia twierdziła, że jej kuzynka nie zdaje sobie 

sprawy, jak dobry gust ma do mężczyzn. Wszyscy oni cierpieli 

potem dotkliwie, lecz krótko, i wyłaniali się z tej miłosnej przygody 

bogatsi o przyjaźń z pocieszycielką i powierniczką, Rozalią. 

Jakub nie był może w typie urody amanta, dla jakich Edyta 

zwykle traciła głowę (vide Adam), ale był zadbanym i wysporto-

wanym facetem. Historia między nimi była przedpotopowa, bo 

wydarzyła się, kiedy Edyta była w klasie maturalnej, a Rozalia 

miała piętnaście lat. 

I tak jak wtedy, kiedy miała piętnaście lat, Jakub usiadł 

przy niej, zsunął z nosa okulary swoje i Rozalii i zaczął splatać jej 

włosy. Rozalia miała z Jakubem swoją małą historię, o wiele mniej 

spektakularną niż burzliwe, dramatyczne przejścia Edytki. Kiedy 

Rozalia była w klasie maturalnej, a Jakub właśnie rozpoczynał staż 

w szpitalu w Woli, zaprosiła go na studniówkę. Odwiózłszy ją nad 

ranem do domu, złapał za jej warkocz i nachylił się, żeby ją poca-

łować. Nie pozwoliła mu, zasłaniając się lojalnością wobec Edyty. 

Nie przyznała się nigdy, że była to raczej trema przed pierwszym 

pocałunkiem.  

- Najpierw pozbędziemy się kurtyny, żebym cię mógł obej-

rzeć – powiedział, odgarniając nastroszone kosmyki z jej czoła. – 

I nie, zszywał cię specjalista krawiec, nie ja. 
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- No, to co jest, doktorku? – spytała, kiedy z kieszonki wy-

grzebał kawałek nitki do związania warkocza. 

- Jest szwów szesnaście. Po wewnętrznej stronie łydki nad 

cholewką buta drut otarł się tylko o kość, ale jej nie uszkodził, na 

całe twoje szczęście. Gdyby nie oficerki, to byś do końca życia 

skakała na jednej nodze. Niestety, na kostce drut przerwał skórę 

buta. Dostałaś zastrzyk przeciwtężcowy i transfuzję krwi, za moją 

sugestią. Masz niefortunnie tętnicę grzbietową w stopie umiejsco-

wioną zaraz pod skórą. Jak haratnęło, to tryskaniu nie było końca. 

- Nie ma to jak profesjonalna medyczna diagnoza. Ale czy 

przetaczanie krwi nie jest niebezpieczne dla dziecka? 

- Krew oddał pan Adam, więc w razie draki będziemy go 

szarpać za fraki. – Uśmiechnął się, zadowolony z przypadkowego 

zrymowania. – U nas, wiadomo, wakacje, zero minus skończyło się 

przedwczoraj. Do zastrzyku nie widziałem przeciwskazań. A ty na 

razie leż. Może za jakiś tydzień cię wypiszę, jak będziesz grzeczna.  

- Tydzień? 

- Za dobrym sprawowaniem. – zastrzegł, podnosząc w górę 

palec. 

- Boli mnie trochę. 

- Jak boli, to znaczy, że nie odpadnie. – Zasadził jej na nos 

okulary. – Czego nie mogę powiedzieć o rękach pana Adama, który 

cię po tym lesie niósł aż do karetki. No, to rzućmy okiem – wyjął 

z pudełka parę sterylnych gumowych rękawiczek. Rozalia przełknę-

ła ślinę. 

Delikatnie podniósł cienką kołdrę w spranej poszewce. 

Zaobserwowała, jak Marek odwraca głowę i zagryza zęby. 

Jakub zaczął fachowo, delikatnie odwijać gruby opatrunek. Nie 

mogła powstrzymać cichego stęknięcia, kiedy od przyschniętych 

w kilku miejscach ran oderwała się gaza.  

Mięsień brzuchaty – przypomniała sobie z wykuwanych do 

matury z biologii schematów ludzkiego ciała. Po obu stronach łydki 

biegł czerwony półksiężyc, nakrapiany ciemnoniebieskimi guzeł-
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kami szwów. Wydawało jej się, że gdy tylko napnie swój – mięsień 

brzuchaty waśnie – misterne supełki pękną z trzaskiem i głęboka 

szrama rozewrze się na powrót. Tuż przy kostce prostokątny 

przylepiec różowił się z lekka świeżą krwią. Nie wyglądało to 

jednak tak źle, jak się spodziewała.  

- Ładnie jest – stwierdził Jakub, zadowolony. – Chirurgiem 

nie jestem, ale ropy nie ma, obrzęku nie ma, nie jest za ciepła. – 

delikatnie przesunął palcami po miejscu zranienia. – Chcemy 

uniknąć zakażenia, żeby nie musieć się posuwać do antybiotyków. 

- Żadnych antybiotyków – szepnęła.  

- Spokojnie. Zawołam pielęgniarkę. Nie ryzykujemy: trzy ra-

zy dziennie zmiana opatrunku i roztwór przeciwzapalny. A ty leżeć. 

Zdrowieć.  

- Dzięki, Kuba.  

W odpowiedzi pogłaskał tylko rękę, którą nieświadomie za-

ciskała na pościeli. 

Po wyjściu pielęgniarki Rozalia poczuła, jak początkowe 

oszołomienie opada. Całe ciało wydawało jej się sztywne, obolałe 

i ciężkie. Marek wciąż siedział na metalowym stołku i patrzył przez 

okno w milczeniu. Kiedy tylko znajdował się w czterech ścianach, 

wybiegał wzrokiem w przestrzeń. Prawdziwy dzikus, leśny czło-

wiek. 

- A ty to nic do robienia nie masz? – zapytała bez uszczypli-

wości. – Na pewnoś przywiózł masę pomysłów i roboty z „Ostoi”. 

- Wszystko ci opowiem, ale nie dzisiaj – powiedział. 

- Jesteś zły na mnie? Na pana Adama? 

- A tam, zły. Mało to razy sam cię do lasu zabierałem? Mało 

to razy sama chodziłaś? Mogło się przytrafić i wtedy. Niemiło mi 

cię tylko widzieć tak, córuchna. Zwłaszcza teraz.  

- To i ja teraz wiem, że nie powinnam była wychodzić. A ile 

czasu ty tu już siedzisz, co? – Próbowała zrobić srogą minę. – Na 

tym stołku jeszcze. Przecież żelastwo wygląda jak narzędzie tortur. 

- A co, zmęczonaś, córuchna? 
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- Nie wyganiam cię przecież. – Bardzo chciała, żeby został 

z nią, choćby przez całą noc. – Idź chociaż nogi rozprostuj, kawy się 

napij. 

Minął się w drzwiach z Adamem. Młody weterynarz 

wniósł dwie pełne siatki i położył je na stole. Nie usiadł na pustym 

teraz taborecie, stanął tylko z rękami w kieszeniach i patrzył przez 

okno, mrużąc oczy przed słońcem. 

- Chciałem cię przeprosić – powiedział po chwili, cicho. – To 

było skrajnie nieodpowiedzialne z mojej strony, zabierać cię do lasu 

w twoim stanie. 

- Skąd mógł pan wiedzieć? Gdybym miała następować na 

sidła za każdym razem, kiedy idę do lasu, dzisiaj nie miałabym nóg. 

Sam pan wie, że takich sideł ciężko jest nie zauważyć. Edyta… 

Głupi odruch po prostu. 

- To mnie nie usprawiedliwia.  

- Proszę się nie mortyfikować, panie Adamie. – Uśmiech-

nęła się, chociaż wciąż na nią nie patrzył. – Z nami wszystko 

w porządku. I niech mi pan wierzy, że powtórki nie będzie. Jeśli 

ktoś tu był nieodpowiedzialny, to ja. Nie pierwszy zresztą raz.  

Przez chwilę wydawało się, że zaprzeczy, ale tylko zacisnął 

wargi i patrzył, jak Rozalia kreśli palcem kółka po swoim brzuchu. 

- Adam – powiedział. 

- Słucham? 

- Mów mi po imieniu. Czuję się jak wapniak.  

Nie potrafiła określić jego wieku. Szczególna powaga zacię-

tych ust i chmurność oczu dodawały mu lat. Adam Szechyński 

wydawał się tkwić w stanie chronicznego przygnębienia, rozgory-

czenia dyktującego jakąś chłodną rezerwę w jego zachowaniu. 

Adam z jej dziwnego niby-wspomnienia był zupełnie innym 

człowiekiem. Wyglądał młodziej niż ten realny, nie przez faktyczny 

stan ciała, ale przez beztroskę, lekkość, swobodę z jaką się śmiał. 

Szkoda – pomyślała.  
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Rozalia wciąż była w tym płynnym momencie życia, już nie 

dziewczyną, jeszcze nie kobietą. Stale miała problem z określeniem, 

jak zwracać się do osób starszych wyraźnie, ale nie na tyle, żeby ich 

swobodnie zaliczyć do innej grupy wiekowej. Zazwyczaj decydowa-

ła się na „pan”. Jeśli wziąć pod uwagę regułę ustanowioną przez 

poprzedników, Adam był na najlepszej drodze do utworzenia 

przyjaźni z Rozalią, gdy tylko Edyta złamie jego serce i zwróci 

oczęta na innego.  

- Dobrze – zgodziła się. – Ja jestem Rozalia. – powiedziała, 

a rozważając jego wzrok uciekający w kierunku jej brzucha dodała: 

– A to jest Kalina. 

- Uważaj na siebie. Na was – powiedział Adam dziwnie 

zduszonym głosem. Wymusił odkaszlnięcie. – Ja muszę uciekać, bo 

mieliśmy zgłoszenie. Ktoś znalazł lochę potrąconą przez samochód 

na drodze pod Białą Górą. – Wzruszył ramionami przepraszająco. 

- Będziesz szukał barłogu sam? Tam co prawda las niewielki, 

ale gęsty. 

- Pan Hawart zgodził się pomóc. Mam GPS. Marka nie 

chciałem angażować, ma za dużo na głowie. 

Rozalia uważała co prawda, że Markowi przydałoby się ja-

kieś zajęcie, ale też obawiała się o jego zdrowie, dlatego skinęła 

głową. 

Adam pożegnał się z nią prostym „cześć”. W drzwiach minę-

li się znów z Markiem, niczym zmieniający wartę żołnierze.  

Co za dziwny gość – pomyślała raz jeszcze, z wzrokiem 

utkwionym w wąskim korytarzyku szpitalnym, gdzie zniknął z jej 

oczu. Sztywny jakiś taki. Czy smutny. 

Marek zasiadł na swoim zydelku i popijał kawę z plastiko-

wego kubka, patrząc w różowiejące niebo za oknem. Rozalia 

poczuła się zmęczona, ale walczyła ze snem. Przeszukała przyniesio-

ne przez Adama reklamówki, w których zgromadził ciążowy 

survival kit, od bananów, jogurtu i pełnoziarnistego chleba począw-

szy, poprzez zestaw „100 Jolek” i tomik poezji Przerwy-Tetmajera, 
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na fiolce kwasu foliowego i rozpuszczalnych pastylkach wapnia 

skończywszy.  

Rozwiązała dwie krzyżówki, zjadła banana z jogurtem 

i odesłała szpitalną kolację, na którą składały się dwie kromki 

suchego chleba, kawałek mortadeli i skibka masła. Pogapiła się 

w telewizor, który wyłączył się, gdy wygasła zapłacona przez 

Marka złotówka. Przyjęła to z ulgą, bo brazylijska telenowela 

potęgowała huczenie w jej głowie. Wzięła do ręki „Preludia – 

Poezje. Serię Drugą” i na chwilę zatraciła się w rytmie znajomych 

pasaży. Najwyraźniej Marek doradził Adamowi, jaką lekturę 

przynieść. Rozalia lubiła poezję. Nie miała czasu ani cierpliwości do 

czytania wielotomowych, wielowątkowych powieści. Wiersze były 

dla niej jak literacka pigułka, którą można połknąć gdziekolwiek, 

kiedykolwiek. Lubiła ich rytmiczność i melodykę, dźwięczność 

dobrze dobranych słów, zaskakujące zestawienia, metaforykę, ich 

emocyjność i sugestywność. Wiersze były to historie, zupełnie jak 

powieści i opowiadania – tyle że podane z mniejszą ilością szczegó-

łu, pozostawiające pewien niedosyt, grające na wyobraźni. Poezje 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera były jak starzy, dobrze jej znani 

przyjaciele, przynoszący komfort w obcym miejscu. Wkrótce 

zawędrowała jednak pomiędzy pasaże erotyków, których emocjo-

nalne naładowanie poruszyło jakąś tęskną, żałosną strunę w głębi 

Rozalinej duszy. 

Mów do mnie jeszcze… Ludzie nas nie słyszą,  

słowa twe dziwnie poją i kołyszą,  

jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę  

mów do mnie jeszcze…5 

Zamknęła tom z impetem, poirytowana.  

Potem leżała długo bez ruchu, walcząc przez chwilę ze 

snem. Koncentrowała się na natarczywym, jednostajnym szumie 

                                                                 
5Kazimierz Przerwa – Tetmajer, „Mów do mnie jeszcze”. 
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we własnej głowie, który wygłuszał pełne trwogi i niepokoju sny 

z głów śpiących dookoła pacjentów. Była już zmęczona pobytem 

w szpitalu, a przed nią rozciągała się głęboka przepaść czasu. Będzie 

musiała się poświęcić, dbać o siebie i być ostrożna. I zrezygnować 

z chodzenia do lasu. Zrezygnować z wszystkiego, co mogłoby 

zagrodzić Kalince.  

- Marek. To ja chyba już nie wrócę na studia – wyszeptała, 

odgarniając włosy znad spoconego czoła. – I nie pójdę w twoje 

ślady. To koniec tego wszystkiego, tego marzenia. Muszę zmienić 

moje marzenia. 

- No co ty pleciesz – mruknął, ale słyszała jego głos już zza 

grubej kotary swojego snu. 

Kiedy ocknęła się pod wpływem hałasu, było już ciemno. 

Marek spał zgięty na stoliku, z głową w zagłębieniu łokcia. Pielę-

gniarki ulokowały pacjentkę w łóżku obok. Kobieta w zaawanso-

wanej ciąży natychmiast wyjęła z torby tablet i zajęła się przeglą-

daniem plotkarskich portali w Internecie, nie wysilając się nawet 

na zdawkowe powitanie. 

Marek śnił o wydarzeniach dnia. Jego sen przepełniony był 

nerwowym strachem. Widziała, jak Jakub odsłania ranę na jej 

nodze i czuła chwytającą jego serce panikę. Cofnął się, a wraz z nim 

cofnęła się Rozalia, do telefonu otrzymanego od Adama. Widziała, 

jak przemierza samochodem Polskę, próbując do niej dotrzeć. 

Niekończąca się droga ginęła w mroku, a na jej końcu znajdowała 

się ona. Rozalia z trudem złapała powietrze i zrozumiała, jak bardzo 

Marek się bał, i jak głęboko stary przyrodnik czuł. Widziała siebie 

pogrążoną we śnie. Poczuła na ramieniu – na ramieniu Marka – 

mocny uścisk. 

- Panie Marku, już po najgorszym. Słyszał pan, co powie-

dział lekarz. Są oboje bezpieczni. – Głos Adama, zwielokrotniony 

echem, rozniósł się po wszystkich korytarzach szpitala. 

A potem jeszcze strzępy jakiejś rozmowy, która być może się 

odbyła, a być może miała miejsce tylko w głowie Bugaja. 
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- Całe życie sama… Wzięli ją do siebie, ale co to za rodzina? 

Widziałeś, żeby ktoś tu przyszedł do niej…? Ty wiesz, że ojciec 

zostawił jej matkę, kiedy się urodziła? A matka zabiła się, zanim ją 

odstawiła od piersi… Ludzie zawsze szepczą dookoła niej, a szepty 

czasem lepiej słychać niż krzyk. I teraz to dziecko. Nic dziwnego, że 

zaufała pierwszemu lepszemu. Może pierwszy raz poczuła, że nie 

jest sama… Zawsze była sama. Całe życie sama. 

Położyła rękę na szczupłym przedramieniu Marka i ścisnęła 

lekko. Co za niepoważny, niepoważny człowiek. Chciała wybudzić 

go z tego snu. Jak zraniona sarna, osierocony królik albo zaplątany 

w sidła lis, przywiązała do siebie Marka przez jego współczucie do 

wszystkiego, co bezbronne, porzucone i biedne. Opiekował się nią 

jak rannym zwierzęciem, z oddaniem, na jakie stać tylko zupełnie 

bezinteresownych ludzi. 

- Marek? – ścisnęła go za ramię. 

- A co, córcia, gorzej ci? – szarpnął głową i przez chwilę szu-

kał w jej twarzy. Widziała, jak zwężają się powoli jego źrenice.  

Nigdy nie byłam sama – chciała mu powiedzieć, ale nie 

zdobyła się na odwagę.  

- Nie, lepiej. Już mi lepiej.  
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Rozdział 4 

Obiecane przez Jakuba trzy dni hospitalizacji przeciągnęły się 

w pełne trzy tygodnie. 

Wojnicki bardzo sprytnie uśpił czujność Rozalii. Najpierw 

obiecywał – jeszcze tylko dwa dni, jeszcze dzień. A to ciśnienie 

miała za wysokie, a to szew się rozerwał, a to stan podgorączkowy. 

Dodając po kilka dób tu i tam, udało mu się przedłużyć jej odsiadkę 

do maksimum.  

Monotonny pobyt w szpitalu urozmaicały jedynie codzien-

ne wizyty Marka, który zjawiał się po południu i przesiadywał przy 

niej do późnych godzin wieczornych – albo dopóki nie wyprosił go 

Jakub, jeśli miał popołudniowy dyżur. Oficjalnie rozpoczął już 

zasłużoną emeryturę, ale Rozalia dobrze znała jego usposobienie. 

Wiedziała, że większość dnia wciąż poświęcał wdrażaniu Adama 

w organizację pracy zarządcy rezerwatu i „Matecznika”. 

Czas odwiedzin Marka spędzali przeważnie w milczeniu. 

Przyrodnik rozwiązywał krzyżówki i podczytywał ulubione pasaże 

z Sienkiewicza. Rozalia również nadrabiała zaległości w lekturze, 

lecz w zgromadzonej na nocnym stoliku biblioteczce beletrystykę 

wyparły poradniki. Ulubiona antologia poezji poetów iberyjskich 

spadła na dno stosu, przygnieciona ciężarem „Pierwszych stu dni 

dziecka”, „Oczekując na poród” oraz podkradanej z pokoju pielę-

gniarek „Położnej”. 

Niekiedy, ponagleni przez Jakuba, wychodzili razem na spa-

cer po korytarzu. Pod koniec drugiego tygodnia pobytu Rozalia 

chodziła już całkiem dobrze, jednak Marek asystował jej krok 

w krok, asekurując. Jego nadopiekuńczość potęgowały uwagi 

Jakuba o tym, jakoby Rozalia pozostawiona sama sobie skłonna 

była się zaniedbać albo przeforsować.  
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- Sam mi mówiłeś, że muszę ćwiczyć, bo mi się porobią ży-

laki – wypunktowywała mu braki w logice. 

- Nic ci się nie porobiło, sprawdzałem – odpowiadał bez-

czelnie, ostentacyjnie odwieszając kartę jej choroby na swoje 

miejsce. 

Rozalia poddawała się rekonwalescencji z przykrą świado-

mością, że gdyby nie przyjaźń z Jakubem, pewnie mogłaby zwolnić 

łóżko komuś, kto go bardziej potrzebował.  

Na czwarty dzień po wypadku odwiedziła Rozalię także cio-

cia Mela, a potem dwukrotnie Edyta. Letnisko na początku wakacji 

miało pełne obsadzenie wczasowiczów, każda para rąk była 

potrzebna w dogadzaniu wypoczywającym. Dziwaczną wizytę 

złożył jej Adam Szechyński. Zjawił się pewnego popołudnia wraz 

z Markiem. Przez piętnaście minut, jakie spędził w jej sali, nachmu-

rzony i zacięty milczał, wyglądając przez okno. Wyszedł w jeszcze 

gorszym nastroju. Rozalia próbowała wybadać Marka, co ugryzło 

weterynarza, ale Bugaj tylko machnął ręką. 

- A, co chcesz, młody. Młody to wszystko przez cztery po-

mnoży. 

Co Adam mnożył, tego nie udało jej się dowiedzieć. 

Nade wszystko męczyły ją szpitalne noce, przepełnione 

przykrymi snami, strachem i bólem. Składała z nich małe historie 

ludzkich dramatów. W drugim tygodniu pobytu w sali obok 

umieszczono niemłodą kobietę, która właśnie poroniła. Nieznajo-

ma, której rozpaczliwe sny przyprawiły Rozalię o bezsenność, 

przypomniała jej własną, nigdy niepoznaną babkę. Oksana również 

zaszła w kolejną ciążę późno, bo w wieku czterdziestu trzech lat. 

Zmarła w połogu. Młodszy braciszek Liliany podążył za nią zaled-

wie po trzech dniach. 

Rozważała wyznanie doktorowi swoich dziwacznych wizji 

tylko po to, by skłonić go do wypisania jej do domu. Oczywiście, 

istniało ryzyko, że ginekolog zaklasyfikuje jej przypadłość jako 

zaburzenie psychicznie i tym samym znajdzie powód, by przedłużyć 
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jeszcze tę gehennę. Rozważała właśnie wszystkie za i przeciw, gdy 

Jakub zapukał we framugę otwartych drzwi jej salki. 

Lekarz, gotowy do wyjścia po nocnym dyżurze, usiadł na 

taborecie. Jego zmęczenie widać było najbardziej po zaczerwienio-

nych oczach i nabrzmiałych żyłach na skroni. Okulary, których 

ciągłe podsuwanie było już chyba nerwowym tikiem, odgniotły na 

jego nosie czerwonawy ślad. Pachniał skądinąd atrakcyjną miesza-

niną perfum Kenzo, mydła i męskiego potu. 

(„Od szesnastego tygodnia ciąży wzmagać się może twój 

popęd seksualny” – twierdziło „Oczekując na poród”. Ale dopraw-

dy, żeby do własnego ginekologa?) 

Odetchnął i nie bez żalu przyznał się: 

- No chyba skończyły mi się wymówki. Szwy zdjęte. – Mi-

mowolnie zadrżała na samo wspomnienie. – USG miód, malina. 

Żylaków brak, ciśnienie w normie, cukrzycy ani śladu. Okaz zdro-

wia. 

- Pomijając rozharatane łydy – prychnęła.  

Uznał argument, unosząc dłonie w geście poddania. 

- To co, zanim wyjdę, wypiszę cię na kolację do domu? Jak-

bym mógł, to bym cię tu na oku trzymał do samego rozwiązania. 

Smutno mi tu będzie bez moich ulubionych dziewczyn. 

Za wcześnie było, by na USG zidentyfikować płeć dziecka. 

Rozalia wiedziała jednak, że pod sercem nosi córkę, a jej przekona-

nie udzieliło się doktorowi. 

- No co ty, będziemy wpadać do przychodni na meliskę 

i plotki… To znaczy na kontrolę. 

- To może cię chociaż coś boli? Coś niepokoi? – zapytał z na-

dzieją zgoła nieprzystojącą duchowemu synowi Hipokratesa.  

- W boku mnie kłuje. – Sięgnęła do brzucha. W przeciągu 

trzech tygodni z kopułki zrobiła się wyraźna kopuła. 

- To normalne. Rozciąga się przecież. Zaraz zacznie fikać. No, 

to dzwoń do swoich. Tylko mi po lesie nie biegaj. Lubię zaglądać do 

wnętrza Rozalii, ale nie w ten dosłowny sposób. 
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Ścisnął jej dłoń, o wiele za długo. 

Wyszedł, by przygotować wypis.  

Nie była świadoma, że wstrzymuje powietrze do momentu, 

kiedy ze świstem nie wyśliznęło się z jej ust po wyjściu doktora.  

Przypomniały jej się słowa pani Jadzi, pielęgniarki z gineko-

logii. 

- Mimochodem pani powiem, pani Róziu, że ten pan doktor 

to wszystkie pacjentki rozkochuje. Co, mimochodem, nie powinno 

się zdarzać na oddziale ginekologii. I jak panią mimochodem 

przywieźli z tą rozszarpaną nogą, to z doktorem Jonaszakiem 

pokłócił się, żeby do siebie na oddział, jako że to, mimochodem, nie 

wiadomo było, co ważniejsze, noga, czy, mimochodem, dzieciątko. 

Żadnej innej pacjentce osobiście mimochodem nie zanosił melisy!  

 

 

 

Była spakowana i gotowa do wyjścia w piętnaście minut. 

Po odbiór rekonwalescentki oddelegowany został Tomek, który 

o trzeciej kończył zmianę w tartaku. Nie mogąc się doczekać, 

Rozalia pokuśtykała na zewnątrz. Pani Jadzia, która właśnie 

kończyła dyżur, zaoferowała się zanieść jej torbę, żeby „ulubienica 

pana doktora mimochodem nie dźwigała”. Usiadły na drewnianej 

ławeczce przy parkingu. Rozalia rozglądała się nerwowo za tere-

nówką Tomka, ale znajomego auta nie było widać. 

Po dziesięciu minutach czekania salowa odpłynęła w obję-

ciach Morfeusza. Aura sprzyjała drzemce. Powietrze było ciężkie, 

burzowe, a napęczniałe chmurzyska ciągnęły z trudem ciemnoszare 

brzuchy.  

Odruchowo zajrzała pod powieki uśpionej pielęgniarki, jed-

nak jej drzemka była płytka i właściwie półświadoma. Inny sen 

zręcznie wmanewrował się na puste miejsce i poderwał Rozalię na 

równe nogi. 
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Mogłaby przysiąc, że tu w pobliżu, w biały dzień, ktoś wła-

śnie śnił o jej matce. Jej różnookiej, kościstej, czarnowłosej matce, 

ubranej w białą rozkloszowaną sukience w wielkie błękitne grochy. 

W tym śnie matka śmiała się, odrzucając do tyłu głowę, a jej długi, 

luźny warkocz opadał na trawę.  

Przez chwilę Rozalia stała nieruchomo, próbując uchwycić 

ulotny obraz, ale był zbyt odległy, żeby można było nim manipu-

lować. Musiała znaleźć jego źródło. 

Porzuciła panią Jadzię i skierowała się wejścia. Kątem oka 

dostrzegła Marka, który zmierzał w jej kierunku od strony parkin-

gu. Widziała z ruchu jego warg, jak woła ją po imieniu, ale do jej 

uszu nie dotarł głos. Zagłuszył go śmiech, dźwięczny śmiech jej 

matki, urokliwy i pociągający jak rzucone zaklęcie.  

Minęła recepcję i skierowała się na piętro, sugerując się ro-

snącą wyrazistością wizji. Pokonała schody, ignorując mrowienie 

w okolicy świeżo zagojonej rany.  

Na lewo kardiologia, na prawo intensywna terapia. Kto-

kolwiek śnił właśnie ten sen, znajdował się za drzwiami OIOM-u. 

Wsunęła się niepostrzeżenie na odgrodzony drzwiami korytarz 

i podeszła kilka kroków. Jest. Już w pierwszej sali. 

Czuła jak mocno bije jej własne serce. I poczuła też, jak 

słabnie, i jak zupełnie zignorowany po nieoczekiwanej dawce 

adrenaliny ból w łydce powraca ze zdwojoną siłą. 

Nie mogła się wycofać. Była tak blisko, blisko tego snu, bli-

sko Liliany. 

Nacisnęła klamkę. 

- No co robi? Zabłądziła? – nieznajoma pielęgniarka pojawi-

ła się jak spod ziemi i zdecydowanie (oraz boleśnie) ujęła Rozalię za 

ramię. – Na intensywną terapię przyszła wycieczki urządzać, tak? 

Pacjent śpi teraz! Później przyjdzie. 

Zanim Rozalia zdążyła odpowiedzieć, znajdowała się na 

schodach, a Marek z wyrazem zaniepokojenia na twarzy ściskał ją 

za ramiona. 
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- Córuchna, dobrze się czujesz? Zapomniałaś czegoś? Twoja 

sala piętro wyżej… 

Wyraźna przed chwilą wizja rozpierzchła się przed jej ocza-

mi.  

Nie, to musiało jej się wszystko przywidzieć.  

Odchodziła od zmysłów, to pewne.  

Była po prostu zmęczona całym tym pobytem w szpitalu. 

Może te wszystkie wizje tworzą się w oparach fermentacji sfatygo-

wanego bezczynnością umysłu. Wystarczy, że wróci do domu, 

zajmie czymś ręce i głowę, a wszystko to minie. 

- Niepotrzebnieś przychodził. Zapomniałam ci powiedzieć, 

że mnie dzisiaj wypisują – powiedziała, ignorując jego pytania. 

- Wiem. Jakub zadzwonił. A potem Tomek, że jednak nie 

może cię dzisiaj odebrać. Chodź, jest tu ktoś, kto bardzo chce się 

z tobą zobaczyć. 

 

 

 

- Adam? – zapytała z powątpiewaniem na widok doktora 

Szechyńskiego, opartego o znajomą zieloną terenówkę oznaczoną 

białym logo Rezerwatu Przyrody „Puszcza Bukowiecka”. Pochłonię-

ty był tasowaniem pliku dokumentów. 

Zrozumiała, że Marek miał na myśli Bandytę, gdy pies wy-

strzelił z samochodu przez uchylone drzwi pasażera i rzucił się na 

swoją panią całym impetem psiej tęsknoty.  

- Siad, łajzo! – pod wpływem krótkiej komendy i wymow-

nego spojrzenia Marka wilczak zaskomlał i przywarł do chodnika. – 

Nie ma skakania po pani! 

Przyklęknąwszy z niejakim trudem, Rozalia zatopiła ręce 

w pachnącym mokrą ziemią i dymem z ogniska rudawym kołnie-

rzu, okrywającym kark Bandyty. Pies ziajał z gorąca, a przy tym 

zawsze wyglądał, jakby właśnie rozbawił go jakiś przedni żart. 

Śmiały się też jego pieskie różnokolorowe oczy. Spoglądając w nie 
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Rozalia poczuła odprężenie, jakby jej ciało nagle stało się lżejsze. 

Podobne uczucie miewała zawsze u końca długiej, monotonnej 

podróży pociągiem do domu, której nie da się w żaden sposób 

przyspieszyć, skład zatrzymuje się na każdej niewielkiej stacji, 

w przedziale obok jakiś dzieciak wciąż wpada w furię, awanturują 

się nietrzeźwi kibice i trafił się właśnie półgodzinny postój 

w szczerym polu. Spoglądanie w znajome, kochane oczy Bandyty 

było jak dostrzeżenie z okien pociągu znajomego grzbietu Białej 

Góry, wędrówka polną drogą na skróty ze stacji, jak światło 

zapalone na werandzie Marka, żeby pokierować kroki Rozalii pod 

dach „Ulany”. 

- Nie chciałbym przeszkadzać w tym długo wyczekiwanym 

pojednaniu, ale musimy jeszcze dzisiaj zdążyć na Podkarpacką. – 

Adam podszedł do Marka, miętoląc swoje papiery w rękach. – Miło 

cię znowu widzieć na nogach – dodał.  

- Na półtorej nogi, powiedzmy – odpowiedziała ze śmie-

chem.  

Wykonał ruch ręką, jakby chciał pomóc jej wstać, ale Roza-

lia wsparła się już na Marku. Zamiast tego Adam zabrał z pobliskiej 

ławki torbę Rozalii. Pani Jadzia ocknęła się ze swojej drzemki pod 

wpływem tego zamieszania i, zrywając się z energią, obciągnęła 

swój szpitalny fartuch w kolorze miedzianej patyny. 

- Do widzenia, mimochodem, pani Róziu! A już na pewno, 

mimochodem, za pięć miesięcy! A doktor Jakub to na pewno będzie 

panią odwiedzał! – porozumiewawczo uniosła brwi. 

Salowa złożyła na jej policzku mokry pocałunek, który Ro-

zalia wdzięcznie odwzajemniła. Serdeczna i rozgadana kobieta 

okazała jej wiele życzliwości w ostatnich kilku tygodniach. Odcho-

dząc, pani Jadzia odwróciła się kilkakrotnie. Najpewniej to doktor 

Szechyński zrobił na niej wrażenie, choć mogłaby być jego matką. 

- No, wsiadajmy, bo Adam jeszcze musi do prokuratury – 

ponaglił Marek, gdy pani Jadzia znikła wreszcie za węgłem budyn-

ku. – Tylko jeszcze pół godziny otwarte.  
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Marek uchylił dla Rozalii przednie drzwi pasażera. Korzysta-

jąc z jego nieuwagi, Bandyta wskoczył tuż za nią, zajmując znaczną 

część przestrzeni przeznaczonej na jej nogi. Niezrażony strofowa-

niem Marka, położył wielki łeb na jej zaokrąglonym brzuchu, 

wpatrując się w jej oczy. Miała wrażenie, jakby pies doskonale 

wiedział, że jego pani jest w ciąży i celowo strzegł jej brzucha. 

- Niewygodnie ci będzie – upomniał Marek z rezygnacją, 

siadając z tyłu. 

- Daj mu spokój. Stęsknił się, bidulek – odparła, składając 

pocałunek między psimi uszami. 

Adam wsunął się na miejsce kierowcy. Bez uprzedzenia 

przechylił się przez dziewczynę i psa i po omacku sięgnął do 

wajchy z boku jej fotela, umożliwiającej odsunięcie siedzenia.  

„Oczekując na dziecko” było pozycją w najwyższym stopniu 

wiarygodną, co Rozalia stwierdziła zachłysnąwszy się narkotycz-

nym zapachem mężczyzny i lasu, wydzielanym przez umunduro-

wane ciało znajdujące się w niebezpiecznej bliskości. Przywołała się 

do porządku, jednak siła woli okazała się niewystarczająca do 

powstrzymania napływu hormonów. Rozalia wcisnęła się więc 

głęboko w fotel i odwróciła głowę w kierunku szyby. 

Pierwsze ciężkie krople deszczu zabębniły o dach samocho-

du, kiedy wyjeżdżali z parkingu. 

- Tomek się zapomniał, że teraz to nie ja tu dysponuję sa-

mochodem – przepraszająco wyjaśnił Marek, pochylając się do 

Rozalii.  

- A ja z góry przepraszam, ale mam dzisiaj kilka pilnych 

spraw. Odwiozę cię trochę okrężną drogą. 

- Służba nie drużba. – Rozalia wzruszyła ramionami. – Nie 

spieszy mi się. 

- Masz tu, przywiozłem ci. 

Marek, zawsze przewidujący i przygotowany na każdą oko-

liczność, podał Rozalii przeciwdeszczową kurtkę. W jego służbo-

wym mieszkaniu przy siedzibie zarządu rezerwatu zgromadzone 
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były zapasy ubrań, książek, kosmetyków i wszelkich niezbędnych 

pierdółek, które Rozalia magazynowała tam dla dogodności. 

- Ta wizyta w prokuraturze, to chyba nie znów w sprawie 

Pokrotnego? – zapytała, odbierając płaszcz. 

- Nie. O dziwo… – odpowiedział Marek.  

- Kto to ten Pokrotny? Mam się bać? – zapytał Adam, nie-

wtajemniczony jeszcze w prozaiczną codzienność zmagań zarządcy 

Puszczy Bukowieckiej z lokalnymi kolorowymi osobistościami. 

Zadowolona z możliwości odwrócenia uwagi od swojego 

stanu hormonalnego, Rozalia skorzystała z okazji zrelacjonowania 

anegdoty – a tym samym spowolnienia akcji serca. 

Zdzisław Pokrotny był starszym łowczym w Kole Łowiec-

kim imienia świętego Huberta z siedzibą w Woli Bukowieckiej. 

Zanim jeszcze utworzono rezerwat i odseparowano jego administra-

cję od leśnictwa, a tym samym zanim Marek rozpoczął pracę 

zarządcy w puszczy, relacje obydwu panów nie układały się 

najlepiej. O tym Rozalia nie wspomniała, ale w latach młodzień-

czych serca obydwu biły dla jednej niewiasty, którą ostatecznie pan 

Zdzisław Pokrotny zdołał dla siebie skaptować. Zwycięstwo 

w konkurach okazało się być pyrrusowe, nadobna Wandzia 

w krótkim czasie po zmianie stanu cywilnego ujawniła właściwą 

naturę jako gderliwa i zmanierowana, chociaż przystojna paniusia. 

Od czasu objęcia przez męża stanowiska prezesa w zarządzie tartaku, 

a później przejęcia na własność lokalnej spółki masarskiej, przeisto-

czyła się w typową nowobogacką matronę z pretensjami. Być może 

jej rozwój osobisty potoczyłby się inaczej, gdyby kształtował się 

pod wpływem takiego charakteru jak pan Marek, ale wątpił o tym 

nawet on sam. Sam powód, dla którego mimo zapewnień składa-

nych podczas sekretnych schadzek Wandzia ostatecznie złożyła 

swoją rączkę w dłoń Pokrotnego, świadczył o brakach w jej 

usposobieniu. Marek był pół-Czechem, pół-Polakiem, jego rodzina 

była rozbita, majątek zaś niewielki.  
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Miłosna nieprzygoda nie była wcale powodem, dla którego 

Marek nigdy nie założył własnego stadła. Był poślubiony swojej 

pracy i na kwestie matrymonialne zabrakło mu w życiu czasu, 

a także pasji. 

Zdzisław Pokrotny, wspierany przez wyrachowaną małżon-

kę, trząsł całym lokalnym biznesem za wyjątkiem może turystyki, 

zwłaszcza konnej, którą zmonopolizował Ludwik Ulman (obaj 

panowie nie utrzymywali stosunków. Udawali zwyczajnie, iż ten 

drugi nie istnieje). Kiedy najstarszy syn Pokrotnych przejął rodzin-

ny biznes wędliniarski, a młodsza córka została dyrektorką tartaku, 

Pokrotny senior znalazł się w kłopotliwej sytuacji. Nadmiar czasu 

spędzany w zaciszu domowym sam na sam z małżonką począł być 

uciążliwym. Zaangażował się więc w działalność koła łowieckiego, 

z którego tradycjami związany był jeszcze jego ojciec. 

Przez pięć ostatnich lat swojej służby pan Marek prowadził 

nieustannie bezwzględne działania mające na celu zakreślenie 

granic dla zuchwałej działalności pana Pokrotnego i uregulowanie 

jego stosunków w zarządem rezerwatu. Pokrotny bywał bowiem 

bardzo roztargniony. A to zapominał, że sezon ochronny na bobry 

zaczął się już tydzień temu, a to zupełnie nikt go nie poinformował, 

że w lesie ogłoszono trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Pan 

Marek cierpliwie uzupełniał te braki w edukacji starszego łowcze-

go, bo poprawne stosunki ułatwiały mu własne zadania, a zwłasz-

cza skuteczne przeprowadzanie odstrzału lisów na wielokrotnie 

powtarzane wnioski Izby Rolniczej. Lisy zagrażały stanowiskom 

lęgowym czapli purpurowej, tak rzadkiej w Polsce, której specjalne 

obszary ochronne wyznaczył Marek w obrębie swojej puszczy. 

Cierpliwość Marka wygasła wraz z popełnieniem kardynal-

nego występku w postaci wtargnięcia na objęty całkowitą izolacją 

obszar realizacji planu reintrodukcji łosia euroazjatyckiego. Pan 

Zdzisław, dorobiwszy się w trakcie swojej kariery licznych kontak-

tów biznesowych, lubił swoim znajomym z wielkiego świata – 

w tym przypadku z Rzeszowa, Sanoka czy Przemyśla – imponować 
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poprzez prezentację swego łowieckiego kunsztu, łącznie z wzbudza-

jącym w jednych admirację, a w innych politowanie, tyrolskim 

strojem myśliwego zwieńczonym odpowiednim kapelusikiem. 

Otóż zdarzyło się niespełna rok temu, że pan Marek zaszedł 

podczas obchodu do ostoi, w okolice, gdzie miał nadzieję ujrzeć 

ślady świadczące o pomnożeniu liczebności swoich kopytnych 

podopiecznych. Zdybawszy tam Pokrotnego wraz z dwoma przed-

stawicielami śmietanki biznesowej Podkarpacia, wpadł w tak rzadki 

u niego atak furii. W dosadnych słowach – o czym opowiadał 

z wyraźnie nadal wyczuwalnym oburzeniem – kazał mu spieprzać 

w podskokach i nie pokazywać się na terenie rezerwatu. Zagroził 

mu także zgłoszeniem do prokuratury oraz skargą do Polskiego 

Związku Łowieckiego. 

Pokrotny, nie mogąc znieść upokorzenia w obecności za-

przyjaźnionych grubych ryb, zapienił się w złości. Podobno słysza-

no go nawet w Cembrzastem, jak huczał, ile sił w płucach: 

- Ty gnoju ty! Ty jesteś nikim, ty! Prokuratura! Jutro bę-

dziesz u prokuratora! Ty ciulu słaby, ty! Co ty wiesz, jak ty nic 

w życiu nie masz! Jesteś zerem, Bugaj, i ja cię zgnietę, rozumisz?! 

Zniszczę! Znajdę na ciebie coś, zobaczysz! Na każdego się da coś 

znaleźć!  

Marek ochłonął i zrozumiał, że dyskusja w tym tonie nie 

może mieć konstruktywnego finału. Dopilnował tylko, żeby 

występny myśliwy i jego elitarna świta oddalili się z zamkniętego 

terenu. 

Pokrotny, oczywiście, nic na czystego jak łza pana Marka 

nie znalazł, choć bez kilku zawiadomień do prokuratury się nie 

obyło. Miał jednak łowczy to utrudnienie, iż współpraca Prokura-

tor Rejonowej Izabeli Gąski z przyrodnikiem układała się nad 

wyraz poprawnie. Niestara elegancka rozwódka miała pana Marka 

na oku. 

- Opowiadasz, córuchna – przerwał Rozalii relację Marek, 

czerwieniąc się nad wąsami. 
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- Już ja widzę jak się pani prokurator oczki maślą – odpo-

wiedziała mu zuchwale. 

Okazja do ujęcia w karby nielegalnych działań łowczego 

nadarzyła się wkrótce i to bez wysiłku ze strony Marka. Podobnego 

rozwiązania sytuacji przyrodnik ani się nie spodziewał, ani nie 

pragnął. 

Otóż tamtej zimy, końcem stycznia, pan Pokrotny zorgani-

zował pokazowe polowanie dla jednego z rzeszowskich notabli. Dla 

dodania wydarzeniu splendoru zabrał też małżonkę, dla której 

okazja do zaprezentowania nowego płaszcza z gronostajów była 

wynagrodzeniem za poniesiony trud wyprawy. 

Zmęczona i zgrzana, pani Pokrotna została z tyłu pochodu. 

Jej małżonek, który dla podniesienia celności lubił rozpocząć 

polowanie pobudką w postaci kilku łyków czystej żytniej, wiódł 

naprzód w knieję swojego towarzysza, aż dotarł do ambony. 

Wdrapać się na ambonę – to nie problem, lecz gdy już się na niej 

znaleźli, okazało się, że zejście stanowić będzie wyzwanie. Dodawali 

sobie właśnie ze swoimi gościem animuszu, popijając ulubiony 

trunek z metalowego kubka od termosu, gdy łowczy spostrzegł 

kroczącego skrajem leśnego wąwozu dzika. 

- Dzik na rozkładzie! – wrzasnął, schwycił strzelbę, wycelo-

wał i wypalił.  

Panią Pokrotną paramedycy taszczyli na noszach z lasu 

przez czterdzieści pięć minut, z niegroźnym, ale najprawdziwszym 

postrzałem lewego pośladka. 

- Ale pani prokurator, jak Boga kocham, jo myśloł, że to lo-

cha! – bronił się niedoszły zabójca żony. 

- A w jakim dniu miało miejsce zdarzenie? – pani prokurator 

Gąska spojrzała znad okularów połówek wzrokiem przytomnym, 

z kamiennym wyrazem twarzy. Przed sobą miała już zeznania 

leśniczego Marka Bugaja. 

- No przecież od początku żem mówił, dwudziesty szósty 

styczeń! 
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- A okres ochronny na lochy, od którego dnia trwa? 

- No… tego… szesnastego stycznia. 

Pan Zdzisław Pokrotny został zawieszony w funkcji starsze-

go łowczego. W prokuraturze toczyło się postępowanie z artykułu 

155 kodeksu karnego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, 

w sądzie zaś sprawa rozwodowa. Wnosiła pani Wanda Pokrotna. 

Marek, wielokrotnie wzywany do prokuratury na uzupeł-

nianie składanych wyjaśnień, miał sprawy serdecznie dość. Żałował 

krwawego finału małżeństwa swej byłej oblubienicy, ale cieszyła 

go samo-spełniająca się zemsta. 

- A ja myślałem, że jako specjalista ochrony przyrody będę 

miał spokój i ciszę w leśnej głuszy – Adam na wpół rozbawiony, na 

wpół zamyślony, zajechał pod błagającą o remont międzywojenną 

willę, w której mieściła się prokuratura oraz wydział ksiąg wieczys-

tych. – Pięć minut – zapewnił, sprawdzając raz jeszcze swoje 

formularze. 

- A co to?  

- Zawiadomienie o dzikim wysypisku.  

- Na Skałkach pod Białą Górą? – zapytała Rozalia, zacieka-

wiona. – Znowu opony? 

- Opony i różne odpady gospodarcze. Znalazło się i kilka ra-

chunków…  

- …Które ułatwiły identyfikację sprawcy – domyśliła się. – 

Pewnie Stępniewicz z Cembrzastego? 

Adam spojrzał na Rozalię z mieszaniną zdumienia i zainte-

resowania. 

- Tak – przyznał. 

Rozalia wymieniła porozumiewawcze spojrzenie z Mar-

kiem. 

- Zawsześmy go podejrzewali. Skurkobaniec. 

- Córuchna, jakaś ty wulgarna – z nieskrywanym podziwem 

skwitował przyrodnik. 
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Prosto z prokuratury Adam musiał pędzić na spotkanie 

z leśniczym, który już czekał na niego na miejscu wycinki 

w przysiółku Dąbrówka. 

Deszcz z początkowej jednostajnej ulewy przeszedł w sią-

piącą mżawkę. Rozalia była zupełnie szczęśliwa pozwalając się 

wozić i w milczeniu patrząc na wypolerowany deszczem świat za 

szybą samochodu. 

Podczas gdy ona przymusowo tkwiła zamknięta w miej-

skim szpitalu, w okolicy lato zmieniło sukienkę z lekkiej i figlarnej, 

kolorowej i pachnącej, zalotnej i krótkiej, w dostojną, złotozieloną 

powłóczystą i dojrzałą szatę. Nie mogła oderwać wzroku od 

przesuwającej się za oknem przestrzeni, odkąd tylko wyjechali 

z Woli. 

Jaśminowce przekwitły już całkiem i wszędzie przy domach 

pozmieniały się w gęste zielone krzewiszcza. Na polach, które 

mijali, dojrzałe i ciężkie kłosy uginały się od pęczniejących ziaren. 

Gdyby nie deszcz, pełno byłoby wszędzie kombajnów i traktorów. 

Pod płotem w gospodarstwie państwa Tyczewskich krasne mieczy-

ki gibały się lekko z wiatrem. U ich sąsiadów, państwa Olszańskich, 

w ogrodzie królowały dumne i zbytkowne róże. Rozalia powinna te 

kwiaty lubić choćby ze względu na swoje imię, ale uważała róże od 

zawsze za kwiaty oziębłe, jeśli takie w ogóle istnieją. Dalej 

u Grodzkich, których dom stał przy skrzyżowaniu z drogą wiodącą 

do Ruczaju, na grządkach kłębiły się kapusty, a pod zagajnikiem 

całe stajenko cukrowych buraków. Grodzki utrzymywał się 

z produkcji płodów rolnych, sprzedawanych w warzywnych 

sklepach okolicznych miasteczek. Wielkość i kształt roślin zdradzały 

jednak intensywne nawożenie i hamowały apetyt. Gospodarstwo 

rolnika sąsiadowało ze stadniną Ludwika Ulmana. Z drogi widocz-

ny był tylko skrawek padoku, bo stajnie Ulmanów znajdowały się 

w głębi, odgrodzone od szosy niewielkim zagajnikiem. Na padoku 
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tuż przy ogrodzeniu dreptał młody kasztanek, tęsknym wzrokiem 

spoglądając na długie zagony buraków. Z drugiej strony drogi, 

wśród pól stojących ugorem, widać było kolumnę jeźdźców idących 

stępa, z rozpoznawalną z daleka wyprostowaną sylwetką Kostka 

Ulmana. Rozalia znała Kostka dość dobrze, właściwie uważała go 

od dawna za najbliższego przyjaciela. Szanowała jego idealizm, 

bezpośredniość i stanowczość. Oczywiście, znajomość była efektem 

ubocznym romansowej natury Edytki. Zdała sobie sprawę, że nie 

rozmawiała z nim, odkąd dowiedziała się, że jest w ciąży. Dla ojca, 

który dyrektorował stadninie, Kostek był rozczarowaniem – kochał 

konie, ale nie kochał interesów. 

U końca wsi Wólki Bukowieckiej znajdował się gęsto zale-

siony przysiółek. Droga rozwidlała się. Lewa odnoga biegła pod 

górę do Ruczaju i dalej do Cembrzastego, gdzie znajdowała się 

siedziba rezerwatu, prawa opadała łagodnie w dół ku małej wsi 

Dąbrówce. Tam też skręcił Adam, przepraszająco zagryzając wargi. 

- Nie przejmuj się – odpowiedziała na ten ledwie zauważal-

ny grymas.  

Nie spieszyło jej się do domu wujostwa. Najważniejsze, że 

była już wśród swoich stron. Piła oczami las. Nie podejrzewała, że 

tak się za nim stęskniła. 

Droga przeszła z wąskiej asfaltowej szosy w słabo ubity le-

śny trakt, rozjeżdżony ciężkimi kołami maszyn. Po dziesięciu 

minutach zobaczyli pierwsze stosy.  

Adam zatrzymał się przy zaparkowanym na poboczu czar-

nym pick-upem leśniczego. Z samochodu wysiadł krępawy facet 

pod czterdziestkę, zaciągnął na szeroki kark kołnierz wiatrówki 

i z daleka kiwnął Markowi, Rozalii i Adamowi głową. 

Wysiedli z auta. Bandyta, podekscytowany, skakał z boku 

na bok, zachęcając Rozalię do wyjścia w las. 

- Niczego się nie nauczyłeś, Bandziorek. – Pokiwała mu pal-

cem, ale ostrożnie przykuśtykała kilka metrów. 
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Adam rozpoczął negocjacje cenowe w sprawie zakupu kilku 

kubików dorodnego buka – bo do tego sprowadzało się spotkanie. 

Drewno miało posłużyć do wybudowania w „Mateczniku” zagród 

zewnętrznych dla przyszłych pacjentów. Marek przez chwilę 

przysłuchiwał się rozmowie, a potem podążył za Rozalią.  

Pies odbiegł w las, skuszony dla siebie tylko wyczuwalnym 

zapachem, Rozalia natomiast rozścieliła kurtkę na wilgotnym pniu 

jodły, wkopanym w ziemię dla umocnienia podstawy stosu. 

Usiadła i wyprostowała nogi.  

Zamknęła oczy i przez chwilę oddychała głęboko, wciągając 

nasycone zapachem ściółki leśnej powietrze. Bór zaczynał parować 

po ulewie. Potem zaczęła się rozglądać. 

- O patrz. – Wskazała Markowi nieużywaną już boczną le-

śną ścieżkę, zarastającą powoli trawą. – Salamandra. 

Nieruchome, czarno-żółte jaszczurki kryły się pod bruzdą 

w drodze. 

- I kowalik dzwoni. Już poza początek lipca, a on jeszcze to-

kuje – dodała po chwili. – I kraska rakrakuje. O, a tam trznadel. 

- Gdzie? 

- O tam, gdzie to wilczełyko, pod tym bukiem chorym na 

raka. – Wskazała ręką niewielką żółtą plamkę, ruchliwą na tle 

głębokiej zieleni. 

- A jest – przytaknął. – Jest. 

Jeśli ścisnęło mu się gardło i trochę się wzruszył, to tylko 

dlatego, że pamiętał jak długo i dokładnie musiał zawsze odpowia-

dać na pytania tej przedziwnej, zaczarowanej dziewczynki, która 

weszła do jego życia – będzie z szesnaście lat temu. „Co to za 

drzewo?”, „a co to za ptak tak śpiewa?”, „a jak się nazywa ten mały 

dzbanuszek na łodyżce?”. Przynajmniej nie wysilał się wtedy na 

próżno. 

- Dobrze ci idzie – powiedziała po kolejnej chwili milczenia. 

Zazwyczaj ich rozmowy miały postać krótkich wymian poprzetyka-

nych długimi ciszami. 
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- A co, córcia? 

- Oddawanie steru nowemu pokoleniu. Chociaż ja tam 

wiem, że cię aż świerzbi, żeby się powtrącać.  

Wąsy rozciągnęły się po głębokich bruzdach na szczupłej 

twarzy – znak, że Marek uśmiechał się właściwym sobie stonowa-

nym uśmiechem. Patrzyli przez chwilę na rozmawiających, żywo 

gestykulującego leśniczego i spokojnego, opanowanego Adama, 

stoicko trzymającego ręce w kieszeniach. 

- Zwłaszcza, że ten nasz nowy pan zarządca to chyba jakiś 

świeżak? – popatrzyła w twarz Marka, szukając potwierdzenia. 

- Może – odpowiedział, trochę z dyskrecji, trochę z przekory. 

Nie miał zwyczaju plotkowania, nawet jeśli znał historię Adama. 

Bo jasne było, że miała miejsce jakaś historia. 

- Może świeżak, ale to konkretny facet jest. Szkoda by było 

patrzeć, jak tyle lat roboty idzie na zaniedbanie, alem spokojny, jak 

go tak poznałem – dodał, spoglądając w kierunku rozmawiających. 

Najwyraźniej mężczyźni doszli do porozumienia, bo uścisnę-

li sobie ręce. Leśniczy wsiadł do swojej terenówki, wybrał numer 

w telefonie i z słuchawką wciśniętą między ucho a ramię odjechał 

w stronę wsi. 

Adam zbliżył się do Marka i Rozalii, którym nie spieszyło 

się do odjazdu. 

- Wszystek kupiłeś, co potrzebujesz? – zapytał Marek, od 

niechcenia skubiąc popękaną korę. 

- Kupiłem cztery kubiki. Powinno wystarczyć. 

- Z tych tutaj stosów? Bo tam przy tej ostatniej działce było 

kilka stosów ślicznego buka – powiedziała Rozalia. Od czasów 

licealnych dorabiała na wakacjach w biurze Zakładu Usług Leśnych 

i w kwestii drewna była ekspertem. 

- Miałem je na oku, ale leśniczy w zeszłym tygodniu sprze-

dał je do Niemiec – odparł Adam. – Masz rację, to było ładne 

drewno – dodał po chwili z pewnym namysłem. 
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Stali przez chwilę w milczeniu, każde ze wzrokiem wbitym 

w jeden punkt – Adam w ziemię obok swoich butów, Rozalia 

w stojące na baczność buki, Marek w nagle posmutniałą Rozalię. 

Troje tak odmiennych ludzi łączyła jedna pasja, jeden cel. Ulepieni 

z tej samej gliny, tylko wypaleni w innych piecach.  

Przy czym ona to już tylko rozbity dzban. 

To zupełnie naturalne – tłumaczyła sobie. Smutek jest natu-

ralny, kiedy się wie, że wkrótce trzeba będzie stracić to, co do tej 

pory było najważniejsze. 

Odkąd pamiętała, była niepasującym elementem. Jak wy-

cięta z papieru sylwetka doklejona do rodzinnej fotografii, podrzu-

tek, ciężar, który spadł na wujostwo z przyczyny nieodpowiedzial-

ności jej matki. W szkole nie nawiązała trwałych przyjaźni, bo 

rówieśnicy znali jej historię. Była przecież córką tej dziwaczki. 

Kiedy rozpoczęła na studia, wieloletni nawyk trzymania się na 

uboczu był tak głęboko zakorzeniony, że nie potrafiła przełamać się 

do zawarcia znajomości. Tylko raz pojawiła się nadzieja, że wreszcie 

będzie gdzieś – do kogoś – przynależeć, że znalazła swoją przystań, 

swoją opokę. Igor okazał się jednak kruchą skałą. 

Tylko tu przynależała. Znalazła dla siebie przestrzeń wśród 

mieszkańców lasu i powołanie do opieki nad nimi, które nadało 

sens wysiłkom. To była pierwsza, najbliższa prawdy odpowiedź na 

pytanie: kim jestem?  

Jestem przyrodniczką. Opiekunką tego, co zagrożone, tego, 

co trzeba ocalić. To mój cel. To mój grunt. 

Patrzyła teraz bezradnie, jak ten grunt znika spod jej stóp.  

Zawisła w pustce. Kim była teraz? 

- To co jeszcze mamy na tapecie? – podniosła się zdecydo-

wanie, chcąc rozproszyć negatywne myśli. Wstała zbyt szybko i na 

chwilę zaćmiło jej się w głowie. Adam przytrzymał ją za ramię, ale 

wysunęła rękę z jego uścisku, gdy tylko świat przestał wirować. 

Krępowała ją i onieśmielała jego twarz, posągowa jak tragiczna 

maska i irytująco znajoma. 
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- Muszę jechać jeszcze do Pilarexu, ale to może zaczekać. 

Odwiozę was najpierw – zaproponował. 

- Zatwierdzili wreszcie projekt budowy drogi? 

Adam pokręcił przecząco głową. 

- Mają problemy z wykupieniem kilku działek. 

- Domyślam się. 

- To podrzuć mnie najpierw do leśniczówki, bo jakoś mi dzi-

siaj duszno – poprosił Marek. 

Rzeczywiście, Marek wyglądał marnie. Rozalię coś ścisnęło 

za serce. Dopiero teraz, gdy tak bohatersko ujął się za nią w jej 

sytuacji, nie osądzał, ale wspierał, odczuła, jak bardzo polegała na 

jego obecności. Chciała się nacieszyć tą późno uświadomioną 

prawdą. 

 

 

 

Podkarpacki szlak konny 

Trasy Podkarpackiego Szlaku Konnego wytyczone na tere-

nie Nadleśnictwa Wola Bukowiecka proponujemy turystom 

odbywającym swoje wycieczki w siodle z uwzględnieniem najbar-

dziej malowniczych punktów krajobrazu i atrakcji turystycznych. 

Siedem odcinków trasy składa się na czterdzieści pięć kilometrów 

ścieżek wiodących wśród bukowo-jodłowego lasu o bogatym 

podszyciu, na długości których jeźdźcy mogą podziwiać wspaniałe 

okazy flory i fauny Podkarpacia. Dodatkową atrakcją jest współfi-

nansowany z funduszów Państwowej Akademii Nauk plan reintro-

dukcji w Rezerwacie Przyrody „Puszcza Bukowiecka” łosia europej-

skiego, którego liczna populacja zamieszkiwała tutejsze lasy 

w czasach przed II wojną światową. 

Oprócz łosia turyści mogą napotkać w lesie zwierzynę łow-

ną jak sarny, jelenie i dziki, oraz drapieżniki: lisy, kuny, gronostaje. 

Ze względu na wyjątkowo duży stopień zalesienia okolica jest 
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bogata w stanowiska lęgowe ptaków, dla obserwacji których 

Ruczaj odwiedzają rokrocznie pasjonaci i ornitolodzy.  

Wyjątkową popularnością cieszą się trasy: 

Na Białą Górę – biegnąca poprzez miejscowości, Cembrzaste 

Dąbrówka i Wólka Bukowiecka, a zakończona na szczycie Białej 

Góry (678 m n.p.m.), zwieńczonej widowiskowym skupiskiem 

ostańców (szlak oznaczony kolorem zielonym). 

Na Jeziorka – biegnąca przez Wólkę Bukowiecką, Ruczaj, 

wzgórze Pustki oraz Jeziorka, czyli malowniczo położone w zagłę-

bieniu leśnej doliny wodne oczka (szlak oznaczony kolorem niebie-

skim). 

Na potrzeby turystów w okolicy funkcjonuje rozwinięta in-

frastruktura turystyczna, której częścią jest gospodarstwo agrotury-

styczne „Nad Ruczajem”. To najstarszy obiekt w okolicy świadczący 

usługi agroturystyczne, funkcjonujący nieprzerwanie od 1990 roku. 

Zapraszamy! 

Nowa tablica informacyjna lśniła świeżością laminatu. Ma-

pa okolicy zajmowała dokładnie połowę powierzchni. Przy zazna-

czonych na niej szlakach turystyki konnej naklejono piktogramy 

atrakcji widokowych i historycznych, których niedopasowana skala 

wytrącała całość z równowagi. 

Rozalia skończyła czytać i odwróciła się do Adama, rozba-

wiona.  

- Źle nie jest – stwierdziła dobrodusznie. 

Rzuciła spojrzenie w stronę domu, gdzie w oknie jednej 

z sypialni na piętrze dostrzegła sylwetkę Edytki oraz jej zaaferowa-

ne, rozbiegane ręce. Ewidentne oznaki frenetycznego poprawiania 

urody celem objawienia się przed obliczem lubego. 

Adam jakby nie usłyszał jej słów. Wpatrywał się ponad 

ramieniem Rozalii w drogę. Starsi państwo Bożelowie siedzieli na 

ławie pod płotem otaczającym ich posesję. Bożelowa poprawiła 

krasną chustę na głowie, Bożela uniósł kapelusz. Adam skinął 

głową. Wraz z objęciem stanowiska Marka odziedziczył także część 
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jego autorytetu. Już sam charakterystyczny mundur ozdobiony na 

piersi i prawym ramieniu białym logo rezerwatu budził w okolicy 

respekt. 

Chciała mu przypomnieć, że ma jeszcze umówione spotka-

nie, ale najwyraźniej nie spieszyło mu się do obowiązków. A może 

ociągał się, licząc na rozmowę z Edytą? 

- To co, dzięki za przysługę – powiedziała po chwili Rozalia, 

nie mając pomysłu na temat do rozmowy. 

Nie odpowiedział, tylko oparł się o bok ustawionego na 

poboczu samochodu i założył ręce na piersiach. 

- Szkoda ci tego wszystkiego – powiedział po chwili, jakby 

zupełnie nie słyszał jej podziękowania. 

Jego twarz była zadziwiająco neutralna, podobnie zresztą 

jak pozbawiony fleksji głos. Wyraziste było jednak jego spojrzenie. 

Mógł mówić samymi oczami. 

Sytuacja była bezprecedensowa. Zazwyczaj Rozalia zaprzy-

jaźniała się z mężczyznami Edytki, kiedy ci stawali się byłymi 

mężczyznami Edytki. Zwierzenia, innuenda, pocieszanie i życiowe 

rozmowy, a w końcu szacunek i koleżeństwo następowały dopiero 

wtedy, kiedy kuzynka otrzepywała po związku ręce i inwestowała 

energię w nową przygodę. Wcześniej monopolizowała uwagę 

pretendenta do ręki do tego stopnia, że w kilku przypadkach 

Rozalia poznawała osobiście wybranka już po fakcie rozstania. Tym 

razem nie tylko rozstanie, ale na dobrą sprawę nawet rozpoczęcie 

związku nie było potrzebne, najwyraźniej Adam już szukał z 

Rozalią porozumienia. Było to zupełnie naturalne, powiedziała 

sobie Rozalia, zważywszy, że dzielili wspólne zainteresowania. 

- Nie – odpowiedziała na jego pytanie. Krótko, zwięźle 

i ewidentnie kłamliwie. 

- Znasz puszczę nie gorzej niż Marek. Ja mógłbym się od 

ciebie uczyć. To twoje miejsce, jakbyś już była jego częścią. Kiedy tu 

przyjechałem, czułem się trochę jak intruz. To normalne, myślałem, 

zadomowię się, jak wszędzie. Trzeba czasu. A teraz wydaje mi się, że 
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nigdy nie będę częścią ekosystemu, tak jak ty. Dziewczyna, co ma 

dwadzieścia lat. 

- Dwadzieścia jeden lat i kilka błędów na koncie. Może 

niewiele, ale za to wielkiego kalibru – mimowolnie objęła wypu-

kłość na brzuchu. 

- Uwierz mi, mógłbym opowiedzieć ci o ludziach, którzy 

zdefiniowaliby dla ciebie na nowo pojęcie „błędu”. Wszyscy mamy 

tendencję do podobnego naiwnego myślenia. Jeśli będziemy 

podejmowali dobre decyzje, nic nas nie zrani… A dobre decyzje to 

właśnie te, których konsekwencje bolą najbardziej. 

Nie odpowiedziała od razu, domyślając się, że Szechyński 

mówi do siebie w równym stopniu co do niej. Otoczyła brzuch 

ramionami w obronnych odruchu i wpatrzyła się w czubki butów. 

Bardzo pracowała nad tym, żeby zdusić w sobie zalążki żalu, 

który zakradał się do jej serca w momentach nieuwagi. To były 

tylko chwile, przelotne myśli wkradające się znienacka pomiędzy 

sprawy, którymi próbowała zająć umysł. Przygnębienie, strach 

i beznadzieja połykała jak gorzką pigułkę, popijając solidnym 

haustem poczucia winy. Nie powinna żałować. To byłoby… 

nieludzkie. Pielęgnowanie rozpaczy nie mogło prowadzić do 

niczego dobrego. Kto wie, może właśnie folgowanie podobnym 

emocjom skłoniło Lilianę do drastycznej decyzji o samobójstwie? 

Gdyby mogła wyżyczyć sobie biało-czarną rzeczywistość 

bez kontrowersji, nie zawahałaby się ani na chwilę. Tak, chce 

swojego dziecka. Nie, nie tęskni za wszystkim, co musi porzucić. 

Z każdym dniem trafiła zaufanie do głosu, który podszeptywał jej 

do ucha bajki o prostym, jednoznacznym życiu. Na miejsce egoi-

stycznego samozadręczania pojawiły się inne obawy. Adam 

przypadkiem dotknął kwestii, która przynosiła jej zupełnie nowy 

rodzaj bólu i nowe wyzwanie. Rozalia nie miała swojego miejsca. 

Dotąd była nim puszcza, a teraz? Teraz poczuła się jak drzewo, 

któremu obcięto korzenie i nakazano mimo wszystko wzrastać. Jak 



80 
 

sprawić, żeby jej młode gałęzie zakwitły? Jak dać swojemu dziecku 

miejsce na ziemi, skoro nie umiała go znaleźć dla siebie? 

Z tego wszystkiego nie mogła zwierzyć się Adamowi.  

- Jestem pewna, że wkrótce się tu zadomowisz. Daj sobie 

trochę czasu – powiedziała po chwili. Jej słowa trąciły pustką 

i frazesem nawet w jej własnych uszach. – Na pewno nie jest łatwo 

wszystko rzucić i zacząć wszystko od nowa w głuchej puszczy – 

Uśmiechnęła się słabo. 

- Chyba nie o tym myślałem, kiedy zgodziłem się na tę po-

sadę. Mógłbym wyjechać na koniec świata, a wciąż nie znalazłbym 

tam przestrzeni dla siebie – wzruszył ramionami, zachowując swój 

trochę poważny, trochę pasywny wyraz twarzy.  

- Może nie tyle szukałeś przynależności, co uciekłeś z miej-

sca, do którego nie przynależałeś. To też jakieś błogosławieństwo. 

Niektórzy nie mają dokąd uciec. – Mimowolnie rzuciła spojrzenie 

w kierunku gospodarstwa wujostwa. – Bukowiecczyzna może cię 

zaskoczyć. Ani się obejrzysz, a będziesz jednym z nich. 

- „Z nich”. Nie „z nas”? 

Rozalia uniosła ramiona. W stosunku do rodziny, sąsiadów, 

rówieśników i znajomych myślała o sobie zawsze jako o nieproszo-

nym gościu. To był wieloletni nawyk. W przeciwieństwie do 

Adama, który mógł dryfować po wielu oceanach, czekając aż dobre 

prądy zaniosą go na właściwie miejsce, Rozalia miała ograniczony 

czas na znalezienie jakiejś tożsamości. Niecałe sześć miesięcy. 

- To nie jest koniec, wiesz – powiedział, trochę do niej, tro-

chę do siebie samego. 

- A ty mówisz jako ekspert od fundamentalnych życiowych 

zmian? – odbiła piłeczkę. Robiło się mocno egzystencjalnie, 

a Rozalia zaczynała czuć się niekomfortowo z tym, jak komfortowo 

rozmawiało jej się doktorem Szechyńskim.  

Tak, już gdzieś go widziała. Co więcej, już kiedyś z nim roz-

mawiała. Tylko gdzie? Kiedy? 
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Chyba nieznacznie się uśmiechnął na jej sarkastyczną od-

powiedź. Trudno było powiedzieć.  

- Rączki masz trochę za białe jak na praktykującego wetery-

narza – zauważyła.  

Rączki to nie były, tylko ręce, dwa razy większe od jej wła-

snych. W zabawnym odruchu powędrowały do kieszeni służbowej 

kurtki. Ich wypielęgnowany, gładki wygląd wzbudzał w Rozalii 

przekonanie, że za objęciem przez Adama stanowiska w nieznanej 

sobie głuszy stoi prywatny dramat. Włosy trochę zbyt profesjonal-

nie przystrzyżone, czyste paznokcie, schludna koszula, wyprostowa-

na postawa. Oczy, które nie przystoją spracowanemu weterynarzo-

wi: ciemne, sarnie oczy, patrzące smutno, wiedząco, intelektualnie. 

- Nie mówisz o sobie zbyt wiele – powiedziała po kolejnej 

chwili milczenia z jego strony i z pewnym uczuciem zawodu. – Ja 

wylewam swoje żale i nic nie dostaję w zamian. 

- Patrz, łania – odrzekł, niewzruszony jej oskarżeniami. Cap-

nąwszy ją za ramię, obrócił jak bezwolną kukiełkę w kierunku 

mostku i pociągnął na drogę. 

Dwie łanie w lśniących, rudych jak dobrze wypalona cegła 

sukienkach przystanęły na drodze, jakby wiedziały, że o nich 

mowa. Jedna z nich podniosła głowę i przez kilka sekund patrzyła 

w ich kierunku, spokojna, dostojna, pełna gracji. Po chwili zwierzę-

ta wznowiły niespieszną przeprawę i znikły w przyrzecznych 

zaroślach. Tę mało ruchliwą drogę traktowały jak fragment lasu. 

Przechodziły tędy często. Rozalia widywała je z okna swojej 

sypialni. To nie ich widok, a dotyk Adama wywołał dreszcz, który 

nią wstrząsnął. Tym razem burza hormonalna miała efekt uboczny: 

Kalinka, oburzona nagłymi zmianami nastroju swojej mamy, 

postanowiła dać jej do zrozumienia, że dla niej samej i dla motyli 

w brzuchu Rozalii nie wystarczy miejsca.  

- Wszystko w porządku? – zapytał Adam z troską, kiedy Ro-

zalia zastygła bez ruchu. – Znów ci słabo? 
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- Nie, tylko chyba czuję, jak się rusza. A więc to już tak na 

pewno – szepnęła.  

- Tak, już na pewno – potwierdził Adam głosem, którego 

zapewne używał, przemawiając do spłoszonych zwierząt. W jego 

tonie było też coś głębszego, zadziwienie i ekscytacja. Dlaczego jej 

serce wypełniał strach, a serce obcego człowieka zachwyt? Nie 

powinno było być na odwrót? 

- Pojadę już – powiedział, rzucając niepewne spojrzenie 

w kierunku domu. Wsiadł do auta szybko, jakby właśnie przypo-

mniał sobie o ważnym spotkaniu… albo od czegoś uciekał.  

Od Edyty? – zastanowiła się, kiedy kuzynka dołączyła do 

niej na poboczu drogi, bezradnie gapiąc się na znikający za zakrę-

tem drogi samochód, uwożący jej ukochanego w dal. 

- Pojechał? – szepnęła niedowierzająco. 

- Bardzo się spieszył na spotkanie z pilarzami – usprawie-

dliwiła go Rozalia niezręcznie. 

- To nic. Odbiję sobie w niedzielę – Edyta wzruszyła ramio-

nami. Jeśli Adam dawał jej coś do zrozumienia, postanowiła tego 

nie rozumieć. Porażka nie była jej znana. Była zresztą dobrze 

uzbrojona do potyczek o męskie serca: błękitnooka, naturalna 

blondynka o świeżej cerze, puszystych włosach, pełnych kształtach. 

„Śliczna” – mawiano o Edycie. „Interesująca” – o Rozalii, jakby to 

miało sprawić, że poczuje się doceniona. 

-  W niedzielę? – zapytała Rozalia, bo tego oczekiwała od 

niej kuzynka. 

- Festyn w Dąbrówce. Romek ma na nocną zmianę, Tomek 

jedzie do Zwierzyńca na konferencję o piwie chmielnym czy tak 

jakoś… Nie ma mnie kto przywieźć. 

- Doktor Szechyński przekwalifikowuje się w szofera? 

- Jeszcze o tym nie wie, ale to będzie dla niego niezapo-

mniana noc – Edyta objęła Rozalię ramieniem i pociągnęła 

w stronę domu. – Ale ty, Róźka, to normalnie tyjesz w oczach!   
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Rozdział 5 

Rozalia uniosła zakurzone wieko starego pudełka po butach 

i przesunęła dłonią po grzbietach ułożonych w nim ciasno fotogra-

fii. Od kilku dni próbowała zmotywować się do przeglądnięcia 

zdjęć Liliany, które znalazły się w zbiorach Hawartów. Początkowa 

determinacja, która pchnęła ją do szukania odpowiedzi na pytania 

o matkę wśród starych dokumentów, opuściła ją jeszcze tego 

samego dnia, kiedy ciotka Melania zaprezentowała jej swoje 

znalezisko.  

- Co żem się oszukała! – narzekała nad balią wypełnioną go-

rącą wodą. – Dziadek Dziunek dał mi na przechowanie, jak mu się 

szczury zalęgły w chałupie i pogryzły wszystkie jego annały. Te 

zdjęcia, co żeś pytała – dodała wyjaśniająco. 

Intuicja podpowiadała Rozalii, że zrozumienie przeszłości 

matki pomoże jej ochronić dziecko, które w sobie nosi, przed 

piętnem, którego ona sama była ofiarą. Coś jednak powstrzymywa-

ło ją od poruszania popiołów tej starej historii. Wśród zwęglonych 

i wypalonych wspomnień mógł tkwić ogarek, który na nowo 

rozpali bolesne przeżycia.  

Pierwszego dnia po powrocie, kiedy ciotka wręczyła jej pu-

dło z fotografiami, nie znalazła czasu na ich studiowanie. Ciocia 

Mela natychmiast rozporządziła jej wolną parą rąk, zaczynając od 

płukania naczyń, których stosy piętrzyły się w kuchni. Sezon 

agroturystyczny na dobre rozpoczął się z początkiem lipca, 

a gospodarstwo Hawartów miało tego roku wyjątkowe obłożenie 

letników. Liczyła się każda drobna pomoc. 

Stojąc przy obszernym zlewie, mechanicznie wykonując 

swoją partię skoordynowanego przez lata rytuału, Rozalia to 

wędrowała myślami do czekającego ją wyzwania, to snów przysłu-
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chiwała się niestrudzonej gadaninie ciotki Melanii. Z natury 

rozmowna, Hawartowa postanowiła zrelacjonować Rozalii wyda-

rzenia, które ominęły ją z powodu pobytu w szpitalu. 

- …Nagoniłam Romka i Tomka, żeby posprzątali świetlicę. – 

opowiadała gospodyni, szorując miękką gąbką błękitną zastawę 

ozdobioną wzorem z misternym wianuszkiem niezapominajek. – 

Od samego początku lipca ludziom muszę odmawiać, tak porezer-

wowane. Wasilkowscy, co w tamtym roku, przyjechali na dwa 

tygodnie. Córkę muszą podszkolić w jeździe, bo teraz jak młoda 

panna albo na koniu nie jeździ, albo na pianinie nie gra, albo 

w balecie nie fryga, to jest żadna partia. I nowi goście, z polecenia 

państwa Ulmanów, przyjechali. Ulman czasem się umie zachować, 

podszepnie u kogo noclegu szukać, chociaż młodego nasza Edytka 

pogoniła. – Dotyczyło to Kostka, syna Ludwika Ulmana, właściciela 

stadniny w sąsiedniej wsi. Naturalnie, nie wiadomo było, kto 

komu w tym przelotnym związku zadał arbuza, ale dla ciotka 

Melania dysponowała tylko jedną słuszną wizją świata, w której 

niedopuszczalne było, by absztyfikant wzgardził wdziękami jej 

jedynej córy. – Przy okazji trzeba by i Jakubowi podziękować, że się 

tak tobą ładnie zajął. Ja to domniemywam, że on jeszcze trochę 

z sentymentu do naszej Edytki to zrobił… Ale Edytka teraz kawale-

ra utrafiła. Może nie taki bogaty jak Ulman… I nie lekarz jak 

Jakub… Ale za to jaki urodny chłop, postawny, poważny. Przez te 

dwa tygodnie, to co drugi dzień prawie zachodził. Że o twoje 

zdrowie spytać, że psa do lasu wziąć na spacer. Że niby to pies taki 

zawsze na obchodzie przyda się. Na te wnyki zawziął się, i słusznie, 

bo kto to widział, żeby człowiek na spacer do lasu wybrać nie mógł 

się. A jak przychodził, to tylko oczami po izbie szukał! Gadać nic nie 

gadał, wstydliwy taki, ale ja tam swoje wiem. Na festyn ją zaprosił. 

To znaczy, ona chciała iść, to go spytałam, czy by nie chciał zoba-

czyć, jak w Wólce we wsi grają. Bo na nogach to kawał drogi stąd, 

a samochód Romek weźmie, bo do Zwierzyńca do browaru jedzie 

na konferencję. No, kapiesz z tego talerza na posadzkę!  
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- A ta twoja noga, lepiej już chyba? – zmieniła temat ciotka 

po chwili milczenia. Rozalia przeczuwała, że jej troska jest niebezin-

teresowna. – Bo dzisiaj rano Tomek z Romkiem ino świsnęli przez 

drzwi. Edzia pojechała do Sanoka, do koleżanki… A pościele trza by 

wymienić, póki Wasilkowscy ze stadniny nie wrócą. A Abramowie 

z bliźniaczych pokoi na basen pojechali już ze cztery godziny temu, 

to pewnie zaraz wrócą. I odkurzyć by się zdało. I chodnik z koryta-

rza na piętrze by trza wyszorować, bo Stempniewiczów synek 

wczoraj cały zarzygał. Tylko nie dźwigaj, żebyś sobie jeszcze nie 

zaszkodziła. Wujka poproś, to ci ten chodnik zwinie i przed dom 

wyniesie. 

Na tych pracach lekkich, dostosowanych do jej szczególnego 

stanu, ubiegło Rozalii całe popołudnie. Drobne domowe obowiązki 

sprawiły, że poczuła się zmęczona, niczym Kopciuszek po ciężkim 

dniu wymiatania sadzy z pieca. Gojąca się rana na nodze pulsowała 

bólem na równi z głową. Odłożyła pudełko ze zdjęciami na półkę 

z niejaką ulgą, tłumacząc sobie, że powinna zaczekać na dogodniej-

szy moment, by móc swojemu archiwistycznemu zadaniu poświęcić 

całą uwagę. 

Podobne mniej lub bardziej słuszne wymówki znajdywała 

przez kolejnych kilka dni. Upłynęły one na przygotowaniach do 

wieczornego ogniska dla gości „Nad Ruczajem”, pieleniu chwastów 

na grządkach i na drylowaniu wiśni, których pełne wiadra nazry-

wała w swoim sadzie dla Hawartów pani Toporowiczowa. Ciotka 

Melania odwdzięczyła jej się koszami gruntowych ogórków. 

Sąsiedzki obyczaj.  

W niedzielę zamieszanie dni powszednich rozpierzchło się 

nagle. Wszyscy goście wyjechali na jednodniową wycieczkę do 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ciocia Mela wraz 

z wujkiem Tadkiem po obowiązkowej niedzielnej sumie udali się 

do Wólki Bukowieckiej, gdzie odbywały się doroczne zawody 

strażackie. Bliźniacy mieli tego dnia zobowiązania zawodowe. 

Edytka najpierw znikła w swojej sypialni na dwie godziny, by 
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przygotować się na wieczór, po czym w równie tajemniczy sposób 

bez pożegnania udała się na festyn w towarzystwie Adama. 

Rozalię czekało zmierzenie się z pustym, leniwym popołu-

dniem i faktem, że dłużej odwlekać swojego zadania nie mogła. 

Dlaczego mnie to przeraża? – zastanawiała się, czerwoną od 

wiśniowego soku ręką gładząc zmechacone grzbiety zdjęć. Półleżąc 

na kanapie w cienistym, chłodnym pokoiku w domu wujka 

Dziunka, z nogami wyciągniętymi na obłożoną frędzlowaną 

poszewką poduszce, to brała do ręki, to odkładała tę historyczną 

puszkę Pandory.  

Być może łatwiej byłoby zmierzyć się z przeszłością przy 

wsparciu kogoś bliskiego. Jedynym towarzystwem był jednak 

dziadek, zamyślony, zagubiony we własnym świecie, w stosunkach 

czuły, ale nieporadny i jowialny. 

Dziadek w niedzielne popołudnia czytywał książki. Czyty-

wał, wedle własnego określenia, duszkiem, nieprzerwanie przez 

kilka godzin, zupełnie obojętny na bodźce dobiegające z zewnętrz-

nego świata. Latem, kiedy schronisko tętniło życiem, wolał prze-

bywać w swojej małej chatce na górce, do głównego domu scho-

dził tylko na obiady. Zamieszkał tu, kiedy Liliana przeprowadziła 

się ponownie do Leska, a wujek Tadeusz sprowadził Melanię do 

Ruczaju, odstępując młodym małżonkom willę. Na część mieszkal-

ną tradycyjnej wiejskiej chaty składała się kuchnia wraz z przylega-

jącą izbą. Na przeciwległym krańcu domu mieściła się dziś już 

nieużywana stajnia. O tym, że była kiedyś stajnią, świadczył 

butwiejący żłób i rozpadające się kurze grzędy, zaś że nieużywaną – 

dziesiątki staroci, połamanych mebli, paskudnych obrazów, dziura-

wych garnków, rozklekotanych rowerów i gitar z odpadającymi 

gryfami, których cała rodzina w ten sposób się pozbywała. Zimą 

wieczory spędzał często w gospodarstwie, a kiedy nie było gości, 

rozsiadał się w świetlicy, odfruwając na skrzydłach powieści Prusa 

i Żeromskiego. W młodości romantyk, na starość przeprosił się 

z pozytywistami. 
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Siedział właśnie na prostym drewnianym krześle przy ok-

nie, które jak zwykle wraz z zapadnięciem zmroku przesunie do 

wielkiej kaflowej kuchni. Do późnych godzin nocnych będzie 

pochylał się nad swoją lekturą, skubiąc bezmyślnie mankiet 

odprasowanej niedzielnej koszuli, od czasu do czasu dorzucając kilka 

szczapek do ognia i grzejąc się od jego ciepła, choć lipcowe wieczo-

ry bywały upalne. 

Na wejście Rozalii nawet nie zwrócił uwagi. Często ukrywa-

ła się w pokoiku dziadka z książkami. Lubiła cichą, dostojną, 

odświętną atmosferę tego zakątka i ucieczkę, jaką gwarantował od 

gorączkowej, hotelowej atmosfery gospodarstwa.  

Z dziadkiem Dziunkiem dotąd zawsze szanowali nawzajem 

swoją potrzebę przestrzeni: dziadek rezydował w kuchni, Rozalia 

zaszywała się w izdebce. Klękała na złożonym tapczanie, opierała 

się, a właściwie wpółleżała na oparciu, rozkładała książki na 

parapecie, pod którym tapczan stał, i to uczyła się, to wyglądała 

przez okno.  

Nie, dziadek nie przyjdzie jej z pomocą. Nie miała także na 

tyle bliskich przyjaciół, by zwierzyć im się ze swoich lęków 

i rozterek. Paradoksalnie brakowało jej właśnie teraz wsparcia 

matki, która rozumiałaby, współczuła, pokrzepiła. Przedziwne 

potrzeba matczynej opieki nigdy jeszcze nie doskwierała jej tak 

dalece jak teraz, kiedy po wielu latach postanowiła zbadać tę 

efemeryczną, ulotną postać, której do końca niewyjaśniona tragedia 

położyła się na życiu Rozalii przytłaczającym cieniem.  

Ciężko wzdychając, wygramoliła się ze swojego posłania na 

kanapie i usiadła przy zasłanym dzierganym obrusem stole, który 

oświetlała wiekowa ampla z obdrapanym kloszem. Rozłożyła przed 

sobą fotografie jak wachlarz. Pirat, który od jej powrotu ze szpitala 

nie odstępował jej na krok, wykorzystał sytuację i umościł się do 

spania w zagięciu między jej udami a brzuchem. Zazdrosny o kocie 

przywileje Bandyta, zdawszy sobie po kilku nieudanych próbach 
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sprawę z tego, że jego gabaryty nie pozwalają na podobne machi-

nacje, ułożył ciężki łeb na jej stopach. 

Większość ze zdjęć była jej dobrze znana. Dominowała na 

nich krępa i rumiana babcia Oksana, z cienkim srebrzystym warko-

czykiem zamotanym w schludny koczek, z chustką na ramionach, 

z chustką na głowie, w kościelnej garsonce, w niedzielnej sukience. 

Na wszystkich zdjęciach była upozowana, oficjalna i poważna, 

chociaż w rodzinnych wspomnieniach przedstawiana była jako 

dobrotliwa, wiecznie uśmiechnięta, pogodna kobieta.  

Dziadek Dziunek towarzyszył jej czasem na fotografiach, 

pozując z dumą i ledwie widocznym dyskomfortem. Nie lubił 

aparatu. Najdawniejsze nawet zdjęcia ukazywały go już z głębokimi 

bruzdami, ale dziś siwe włosy na niektórych fotografiach dorów-

nywały barwą smolistym skrzydłom kruka. Od dziesięcioleci nie 

zmienił fryzury: gładko zaczesane włosy przystrzyżone tuż nad 

uchem z przedziałkiem na boku. 

Kilka zdjęć matki. Z dzieciństwa tylko garść czarno-białych. 

Zdjęcia z lat młodości w kolorze sepii. Tylko trzy kolorowe fotogra-

fie, pierwsza z listem akceptacyjnym z Akademii Sztuk Pięknych, 

druga z pierwszej komunii świętej Romka i Tomka. 

I ta trzecia, ta, której wspomnienie nawiedzało Rozalię. 

- Dobry wieczór – z sieni dobiegł głęboki, opanowany głos 

Marka. 

- A, dobry wieczór! – odpowiedział mu chropowaty, mrucz-

liwy głos dziadka i ciche szuranie krzesła po gumolicie. – Proszę, 

proszę, niech pan spocznie. Mniemam, że pan do Rozalci, ale należy 

się przysiąść. 

- Ja tylko na chwilę, panie Władziu. I przepraszam za późną 

porę. 

Popatrzyła na zegar odruchowo. Zmitrężyła swoim waha-

niem pełne trzy godziny. Dochodziła dziesiąta. 

- Tu jestem! – odezwała się i wytarła policzki z łez, które 

nieświadomie uroniła. 
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Chciała wstać, ale obstawiona zwierzakami i z rwącym bó-

lem w poharatanej łydce, po prostu się poddała. 

Jak mogła zapomnieć o Marku?  

Wszechwiedzący, najwrażliwszy Marek, rozsądny i zasadni-

czy, ale zawsze otwarty i przychylny, stanął w progu i oparł się 

ramieniem o framugę, zupełnie jakby coś go tu wezwało. Miał 

ciągle na sobie swoją zieloną służbową koszulę. Przemknęło jej 

przez myśl, że przez lata służby pojedyncze nici zaczęły wrastać 

w jego skórę, aż przyrodnik i jego służbowa zieleń stali się jednym. 

Emerytura emeryturą, koszula to nie był rekwizyt jego pracy, tylko 

element tożsamości. Prawdopodobnie nie posiadał cywilnych 

ubrań. 

- No, z czego tym razem beczysz? – zapytał tonem rzeczo-

wym, lecz podszytym czułością. 

- Nie płaczę przecież – odparła dzielnie i nieprawdziwie. 

Wszedł powoli, dyskretny do tego stopnia, że nawet nie 

spojrzał na jej czerwoną twarz. Usiadł z boku, nie naprzeciwko. 

Wyciągnął szczupłe, pomarszczone ręce do łba Bandyty, który 

o mało nie wyskoczył z własnego futra pod wpływem tej prostej 

pieszczoty. 

- Już my to powiedzieli. Dziecko… 

- Ale to nie o dziecko chodzi – przerwała pospiesznie, zanim 

Marek zdołał obciążyć ją swoją niezaprzeczalnie mądrą, ale trudną 

do wcielenia filozofią poddania się biegowi wypadków. 

Wczepiła dłoń w kudłatą sierść Bandyty tuż nad karkiem, 

i wsunęła pod rękę Marka, którą tam spotkała. Nie wypuścił jej, 

tylko przykrył ją i ochronił, a tym samym przykrył i chronił całą 

Rozalię. W drugą dłoń ujął garść zdjęć i przeglądał je od niechcenia, 

strącając kciukiem coraz to kolejne fotografie na stół jak karty 

z talii.  

Czekał cierpliwie, jakby była zdziczałym, nieufnym zwierzę-

ciem, które na nowo oswajał. Po chwili wahania podsunęła mu to 

zdjęcie wskazującym palcem. Uparty mędrzec. 
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Na zdjęciu Liliana, w ciężkiej welurowej sukience na szel-

kach, której materiał rozbijał się o delikatnie zaokrąglony brzuch jak 

fala, siedziała na ławce w niewielkim, ale gęsto zarośniętym, 

jesiennie kolorowym ogródku ich dawnego domu w Lesku, gdzie 

wyprowadziła się ponownie z początkiem studiów. Zwrócona 

profilem to aparatu, ukazywała tylko to jasne, przejrzyście niebie-

skie oko. Jednym ramieniem obejmowała brzuch, drugie złożyła na 

udach siedzącego przy niej mężczyzny. Stanisław Neledewski – jej 

ojciec – jakby w ogóle nie zwracał uwagi, że ktoś robi im zdjęcie. 

Może nie wiedział? Czułym gestem gładził ramię swojej żony. 

Wpatrywał się w nią tak, jak człowiek głodujący patrzy na chleb, 

spragniony w wodę, zziębnięty w ogień, z bezgranicznym uwiel-

bieniem. W emocjach, które nieznany fotograf uwiecznił w migaw-

ce tamtej chwili, ukrywała się intymność, intensywność i pasja, 

które budziły zawstydzenie, jakby niechcący podglądnęło się 

upojny miłosny akt, a nie tylko moment odpoczynku w ogrodzie. 

Poszukując śladów prawdziwej osobowości matki, którymi 

mogłaby zastąpić obiegowe opinie i zakrzywione fakty przekazy-

wane niechętnie przez osoby trzecie, niespodziewanie odkryła, że 

nie może rozpatrywać historii Liliany w oderwaniu od historii 

Stanisława. Przypomniał jej się podglądnięty przed kilkoma dniami 

sen. Wówczas zanegowała jego realność, teraz nie była pewna.  

- Nie wygląda, jakby miał ją zaraz zostawić, prawda? – za-

pytała Marka po chwili. 

Bugaj pogłaskał wąsy, popatrzył chwilę na zdjęcie i z na-

mysłem odłożył je na stół. 

- Prawda. 

- Do tej pory zawsze myślałam sobie, jest jak jest – przyzna-

ła cicho. – Ojciec dokonał swojego wyboru, matka swojego. Prawie 

o nim nie myślałam. Wujostwo lawirowali wokół tematu. 

- W ich świecie historia twojej matki i ojca to temat nie-

zręczny – odparł Marek delikatnie, bez osądzania.  
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Przytaknęła, zagryzając wargę. Tego Marek taktownie nie 

dopowiadał, ale samo istnienie Rozalii było dla nich niewygodne. 

Była jawnym dowodem na rodzinną hańbę. Dopóki znajdowała się 

pod ich dachem, o skandalu sprzed lat nie zapominali sąsiedzi, 

znajomi, dalecy krewni, ksiądz proboszcz, organista i wójt, ba! Cała 

gmina, powiat, województwo wytykali Hawartów palcami 

i niestrudzenie przeżuwali tę skandaliczną sprawę jakby była 

wybornym kąskiem, stanowiącym pożywkę dla poczucia moralnej 

wyższości nad bliźnimi.  

A może Rozalia była dla wujostwa niesprawiedliwa? Uczu-

cie niedopasowania, z którym się borykała, mogło wynikać z faktu, 

że jej opiekunowie nie wiedzieli, jak ją traktować. Nie umieli 

przestać postrzegać jej przez pryzmat odmienności matki, nie umieli 

zdystansować się do pogardy, jaką żywili dla jej ojca. Jak obwiniać 

kogoś za brak zrozumienia? 

- Ojciec odszedł – powiedziała po chwili. – Wiadomo, czło-

wiek się zastanawia, dlaczego, ale poza tym szkoda na to czasu. 

Matka to trochę inna sprawa. Wiem, gdzie ona jest. A on – może 

żyje, może nie, może mieszka w sąsiedniej wsi, a może na drugim 

końcu świata? Dlaczego nagle sobie o nim przypomniałam? 

- Dziecko, na co roztrząsać? – Szorstka i gorąca dłoń Marka 

zacisnęła się wokół palców Rozalii. – Nie lepiej to skupić się na 

tym, co teraz ważne, na sobie, zamiast rozdrapywać dawno zakrze-

płe strupy? To o to chodzi, tak? Żeby odwrócić myśli, żeby zająć 

czymś głowę… 

- Nie rozumiesz. Przeciwnie właśnie. Tylko o tym myślę. 

Nie umiem tego wytłumaczyć. To przeczucie… Wydaje mi się, że 

jeśli zrozumiem to, co zaszło między rodzicami, będę mogła ochro-

nić swoje dziecko przed piętnem tamtej historii. Do tej pory 

wszyscy mówili mi: ojciec odszedł, matka się zabiła. Dlaczego do tej 

pory nie przyszło mi do głowy podważyć obiegowe opinie? 

Dopiero, no, dopiero, gdy zorientowałam się… nawet nie, że jestem 

w ciąży, tylko, że będę matką… Gdy zaczęłam zastanawiać się, ile 
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mam tak naprawdę władzy nad tym, jak będzie wyglądało środo-

wisko tego dziecka, wychowanie, tożsamość… Zaczynam rozumieć, 

że sprawa mojej matki i ojca nie była prosta i jednoznaczna jak 

prasowa wzmianka. Dostałam ubogie streszczenie zawiłej historii, 

suche fakty w podpunktach, bez motywacji i przemyśleń. Chcę 

zrozumieć. Chcę nie popełnić tego samego błędu. 

- Dziecko, niech cię ręka boska… Przecież ani ci w głowie 

taki krok? 

- No, nie. Ale zobacz, tu. – Wskazała raz jeszcze na zdjęcie. – 

Tu, na tym zdjęciu, ona także na pewno nie myślała o samobój-

stwie. Więc dlaczego? A ojciec Kalinki już postąpił tak samo, jak 

mój. 

- To też nic nie znaczy. 

- Nic – przyznała. – Nic już nie znaczy tak, jak wcześniej zna-

czyło. Mam wrażenie, że wszystko rozmywa się przed moimi 

oczami, domysłów mam jak drzew w puszczy i gubię się w nich. 

No, jak wtedy, kiedy mnie znalazłeś. Ja myślę… Myślę, że ojciec 

jest tu gdzieś blisko – oświadczyła szeptem po chwili wahania, tak, 

żeby nie usłyszał jej dziadek Dziunek.  

Na twarzy Marka drgnął cień, przelotny jak uderzenie 

ćmich skrzydeł. Był nachmurzony i sceptyczny.  

Zazdrosny? – zastanowiła się Rozalia. O to, że w jej myślach 

nagle pojawił się jej biologiczny ojciec, niegodziwiec i drań. 

Nieobecny przez całe życie Rozalii, Neledewski niewart był cho-

ciażby jednej myśli. To Marek zajął jego miejsce, Marek był obok, 

kiedy tamten, porzuciwszy odpowiedzialność i prawość, włóczył się 

po świecie. Właśnie teraz, kiedy oboje dojrzeli do zrozumienia, że 

stanowią dla siebie nawzajem najbliższą rodzinę.  

Chciała wyjaśnić mu, skąd wzięło się jej przypuszczenie, nie 

wiedziała jednak, jak Marek odebrałby rewelacje o jej przypadłości. 

Bugaj nie poznał osobiście Liliany, ich ścieżki nie zetknęły się za jej 

życia. Z krążących z ust do ust opowieści i obiegowych opinii na jej 

temat zbudował sobie zapewne jej obraz. Nawet jeśli Marek przebił 
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się przez mgłę domysłów i zajrzał pod przyklejoną jej łatkę dzi-

waczki i ekscentryczki, z pewnością nie przypuszczał, że plotki te 

mają swoje źródło w niezwykłych zdolnościach, przekazywanych 

najwyraźniej z matki na córkę wraz z różnobarwnością tęczówek. 

Jak inne, głębiej spoglądające oko, pomyślała Rozalia. Oko, 

które przebija się na drugą stronę snu. 

O tym, że to właśnie w sen ojca zajrzała, była przekonana. 

Dziwną wizję mógł spłodzić tylko Neledewski, bo tylko on na tyle 

znał Lilianę. 

To, albo Rozalia popadała powoli w szaleństwo. Czy był to 

ten sam obłęd, który pchnął Lilianę ku ostateczności?  

Zacisnęła powieki, skołowana, jak dziecko, któremu wydaje 

się, że staje się niewidzialne, kiedy zamknie oczy. Jedynym łączni-

kiem ze światem realnym był silny, prawie bolesny ucisk ręki 

Marka.  

- A widziałaś ty u nas w lesie czarnego lisa? – głos Bugaja 

dobiegł ją zwielokrotniony, jakby odbił się po ścianie głębokiej 

studni.  

Ostrożnie rozchyliła powieki. Przerażenie i poczucie zagro-

żenia rozpierzchły się. Była tylko dziadkowa izba, pies, kot, Marek. 

- Melanizm? – zapytała, zaintrygowana, pozwalając mu 

zmienić temat.  

Marek potwierdził skinieniem. 

- Plątał się dzisiaj o świcie pod „Ulaną”. Tylko ogon kitki 

miał biały. A nie bał się wcale. Pierwszy raz widziałem melanizm 

u lisa z tak bliska. Albinosa to się widywało. W Czechosłowacji, za 

młodzika, to nawet wilka widziałem białego. Róźka, a nie powin-

naś ty tego kota trzymać z daleka? Żebyś co nie chwyciła – Wskazał 

na Pirata, który instynktownie podniósł łeb i zastrzygł uszami. 

Rozalii wydawało się, że rozumne, różnobarwne kocie oczy patrzą 

w twarz Marka z wyrzutem. 

- Nie ma obawy. Ja do dzisiaj nie wiem, gdzie on chodzi za 

tymi sprawami. – Pogłaskała kota po całej długości grzbietu. 
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Sam Marek nie wyglądał najlepiej. Jego szczupła twarz za-

padła się jeszcze bardziej, skóra pod oczami zasiniała, kości obojczy-

kowe bodły skórę od wewnątrz jak ostrza. W bruzdach na czole 

lśnił niezdrowy pot, pod ostrą linią szczęki wielkie jabłka węzłów 

chłonnych wypychały jego skórę.  

Chciała powiedzieć coś, nakłonić go do wizyty u lekarza, ale 

bała się, że urazi jego dumę. To on w ich relacji jest opiekunem 

i mędrcem. 

- A ty nie choryś czasem? – zapytała tylko jak tchórz. 

Machnął ręką niedbale. 

- Cosik się zawsze przynitwa – burknął. – Katar. 

- A, to miodu z cytryną pij co rano na czczo – poradziła mu 

metodę na wzmocnienie, której sam był autorem i niejednokrotnie 

rekomendował.  

Marek być może utracił swoją niezawodną odporność i że-

lazną siłę, nie wyzbył się jednak swojego akuratnego słuchu. 

- Auto słychać nad rzeką – oznajmił, wypuszczając jej dłoń. 

Rozalia wstała od stołu i odkluczyła okienko nad wersalką. 

Istotnie, z ciemności wyłonił się stłumiony warkot, który natych-

miast rozpoznała jako kichawiczne działanie silnika Hiluxa. 

- To pewnie Adam przywiózł Edytę – domyśliła się. – Może 

by ciebie podwiózł do „Ulany”? 

Zadowolona z obrotu sprawy, Rozalia zerwała się i pokuś-

tykała przed dom. Zrzucony z kolan Pirat odprowadził ją oburzo-

nym prychaniem, chociaż jak na kota przystało, na miękkim 

dywanie wylądował na czterech łapach. 

Coś wcześnie wrócili – zdążyła jeszcze pomyśleć, wyglądając 

ze schodów na nizinę. Poczuła ukłucie w głębi żołądka, kiedy 

dostrzegła ciemne sylwetki odcięte na tle srebrzącej się od gwiazd 

wstążki potoku. Jakby te motyle, z którymi o miejsce w brzuchu 

mamy walczyła Kalinka, wszystkie naraz padły trupem. 

Dwie odrębne sylwetki szczepiły się na krótką chwilę w je-

den niewyraźny, kształt. Ona pocałowała jego, czy on ją? 
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Powinna się cieszyć z pomyślnego rezultatu zabiegów Edy-

ty, tymczasem czuła tylko, jakby podłoga nagle zmieniła się 

w ruchome piaski. Powoli grzęzła głębiej i głębiej w chropowatą 

otchłań. 

Nie była zazdrosna o Adama – nie w TEN sposób.  

W dzieciństwie zawsze donaszała stare ubrania Edyty. Po-

nieważ była młodsza, mniejsza i niewybredna, zmechacone swetry, 

poplamione dżinsy i powyciągane podkoszulki trafiały do jej 

użytku. Garderoba pełniejszej, krąglejszej, wyższej kuzynki źle na 

nią pasowała. Adam był jak sweter uszyty specjalnie na jej miarę, 

który Edyta uparła się ubrać, mimo iż było jej w nim nie do twarzy. 

Z Jakubem i Kostkiem łączyła ją sympatia, z Adamem – porozumie-

nie. W odróżnieniu od ciotki, spoglądającej trzeźwo i praktycznie, 

Edyty, przekonującej, że pozytywne myślenie rozwiąże wszystkie 

problemy, a nawet Marka z jego filozofią stoickiego poddania się 

biegowi rzeczy, Adam wydawał się rozumieć, jak bardzo była 

zagubiona. Niezawodny instynkt, właściwy ludziom pracującym 

wśród zwierząt, pomagał mu rozumieć uczucia poza słowami. 

Żywiła nieśmiałą nadzieję, że się zaprzyjaźnią. Potrzebowała 

odpowiedzialnego, przemyślanego wsparcia. Wsparcia, którego 

udzieliłaby jej matka, gdyby była obok. Wszystko, co spływało do 

niej ze strony rodziny, to wyświechtane frazesy i ogólniki.  

Po tym, jak Edyta rozciągnie i podziurawi i ten sweter, pro-

spekt przyjaźni z Adamem straci swój urok, spowszednieje, zbled-

nie. 

Tym niegodziwym uczuciom Rozalia próbowała się oprzeć, 

czekając na Marka. Być tak nieżyczliwym swojej własnej kuzynce, 

pragnąć dla niej niepowodzenia, próbować monopolizować tę 

ważną dla niej znajomość – to wszystko, jak powiedziałaby przyszła 

pani prawnik, causa criminalis6. 

Bugaj wyłonił się wreszcie na ganek w towarzystwie dziad-

ka Dziunka, który z dyskretnie wsuniętą za plecy książką, założoną 

                                                                 
6Causa criminalis (łac.) – sprawa karna.  
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wskazującym palcem na ostatniej przeczytanej stronie, uprzejmie 

indagował: 

- Mniemam, że pan Marek zechce wkrótce wpaść z dłuższą 

wizytą. Tymczasem mówimy sobie dobranoc… 

Zeszli niespiesznie wąską ścieżką pod ramię nad rzekę. Ma-

rek z daleka uniósł rękę na powitanie, ale Adam i Edyta zdawali się 

nie dostrzec jego gestu. Atmosfera między nimi była napięta. Stali 

teraz oddaleni od siebie – on, opierając dłoń na masce samochodu, 

ona kopiąc mściwie tylną oponę czubkiem buta. Podniosła głowę, 

kiedy chrzęst butów Marka i Rozalii przebił się przez zakłopotanie 

do jej świadomości. W jej wilgotnych oczach księżyc przeglądał się 

niczym w wodach Cąberki. Bez słowa odwróciła się i skierowała 

ścieżką w stronę gospodarstwa Hawartów. Zachowanie to było 

nieco dziwaczne, zważywszy, że Edyta miała za sobą wieczór tańca, 

flirtu i tego przyjemnego podniecenia, które budzi przypadkowy 

dotyk i przeciągłe spojrzenia, przypieczętowany wyczekiwanym 

pocałunkiem w blasku księżyca. W tym romantycznym scenariuszu 

nastąpił jakiś zgrzyt, zanim to się jednak stało, służbowa wiatrówka 

Adama znalazła się na ramionach Edyty. Dziewczyna przypomniała 

sobie o niej w połowie ścieżki. Strząsnęła kurtkę z ramion i zawróci-

ła. Z determinacją patrząc wszędzie, tylko nie na Adama, podała ją 

Rozalii i pobiegła w kierunku domu. 

Rozalia milczała, zakłopotana, mnąc w sztywny materiał 

kołnierzyka. To Marek, taktowny, obyty, wyrozumiały Marek 

nawiązał rozmowę. 

- Dobrze, żeśmy cię złapali – powiedział bez cienia zażeno-

wania. – Latarki co prawda nie trzeba, bo noc jasna jak zorza, ale już 

dzisiaj to latam z językiem na brodzie, choć niedziela. 

- A bo niepotrzebnieś przychodził sam, przecieżbym jutro 

rano wstąpiła w drodze z pracy – zrugała go łagodnie Rozalia. 

Krótki, ale intensywny marsz zmęczył go bardziej niż powi-

nien. Marek, heros, zawodowy włóczęga, traper pierwszej wody, 

przy którym Bear Grylls wyglądałby jak rozpieszczona królewna, 



97 
 

nigdy dotąd nie dostawał nawet zadyszki. Nagle wydał się Rozalii 

starszy o kilka dziesiątków lat. 

- To co, zabiorę się z tobą? – zwrócił się Marek do Adama, 

uspokajająco klepiąc Rozalię po przedramieniu. 

- Jasne. Wsiadaj – zachęcił Adam, jakby nagle rozbudzony 

z letargu. 

Bugaj na pożegnanie uściskał nieporadnie Rozalię (nie 

umiał być wylewny w uczuciach przy świadkach) i wsunął się na 

miejsce pasażera.  

- Kurtka! – przypomniała sobie Rozalia przytomnie tuż 

przed tym, jak do auta wsiadł również Adam. 

Szechyński znalazł się przy Rozalii w mgnieniu oka. Szukał 

czegoś spojrzeniem w twarzy Rozalii, kiedy podawała mu blezer. 

Ścisnął kurtkę niemal ze złością. W jego enigmatycznej twarzy grała 

jakaś dziwna agresja. Trudno było interpretować niuanse jego 

mimiki, zresztą skupianie się na nich nie było wskazane. 

- Ja nie miałem zamiaru, no, nie chciałem… – zawahał się, 

nagle straciwszy całą elokwencję. 

Rozalia szukała neutralnego gruntu, na którym mogłaby 

z zachowaniem godności własnej i kuzynki zaoszczędzić wszystkim 

tłumaczeń i zakończyć spotkanie. Inspiracja napłynęła wprost 

z serca i była przysłowiową drugą pieczenią na ogniu tego towa-

rzyskiego ambarasu. 

- Dobrze, żeś zawrócił. Zanim mnie Marek usłyszy, mógłbyś 

ty go namówić na jakieś badania? Wygląda jak półtora nieszczęścia. 

Mnie nie posłucha, ale co innego zewnętrzny autorytet. Bez urazy! 

Nie o to chodzi, że jesteś tu obcy, tylko… On ciebie szanuje. 

Adam obrócił się w kierunku swojego poprzednika, jakby 

chciał upewnić się, że pozostaje on poza zasięgiem ich głosu. Nawet 

super-słuch Marka miał swoje ograniczenia. Drzwi samochodu były 

zatrzaśnięte, a Rozalia przemówiła dyskretnym szeptem.  

- Mogę spróbować, jasne. Mnie też wydawał się nie w for-

mie, ale nie znam go tak dobrze, jak ty. Jak wy – poprawił się, 
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zerkając w stronę sypialni na piętrze, gdzie właśnie zapaliło się 

światło. 

- Świetnie. Będę ci wdzięczna. To dobranoc. 

- Dobranoc. 

Nie czekając, aż odjadą, Rozalia odwróciła się na pięcie i ru-

szyła w stronę domu. W wyobraźni stanęła jej tragikomiczna 

scenka, w której to Edyta roniąc wielkie jak grochy łzy powiewa 

chusteczką na pożegnanie odjeżdżającego doktora Szechyńskiego. 

Szybko jednak otrząsnęła się z tej podłej wewnętrznej kpiny. 

Źródłem perfidnych wewnętrznych żartów było nieprzyjemne 

przeczucie, że oto przyjdzie jej się teraz zmierzyć z emocjonalną 

kuzynką. 

 

 

 

Leżała na łóżku, z twarzą wciśniętą w poduszkę. Od spazma-

tycznego szlochu podrygiwały jej szczupłe ramiona. Zanim pogrąży-

ła się w rozpaczy, zapaliła kilka grubych świec z naturalnego wosku 

i nastawiła płytę w adapterze. Wiadomo, o wiele skuteczniej cierpi 

się w odpowiednim oświetleniu, w akompaniamencie rzewnego 

głosu Edith Piaf.  

Rozalia usiadła na brzegu łóżka i głaskała metodycznie 

miękkie, jasne pasma włosów Edyty. Relację z wydarzeń wieczoru 

posklejała z fragmentarycznych informacji, których Edyta zaczęła 

udzielać pomiędzy napadami szlochu.  

- Nie chce mnie krzywdzić… Że jestem za młoda i nie zna-

leźlibyśmy wspólnego języka. Dopiero skończył poważny związek, 

nie szuka teraz nikogo… Sfriendzonował mnie – zakończyła swoją 

relację, jakby zdziwiona tą nieprawdopodobnym obrotem sprawy. 

Ku wiedzy Rozalii, Edyta nigdy dotąd nie spotkała się z od-

rzuceniem. W nowe związki wchodziła z rozbiegu, przeżywała je 

intensywnie, lecz krótko. Zanim miała czas zastanowić się nad 

swoimi uczuciami, te ulatniały się niepostrzeżenie. Jakby pocierała 
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zapałkami o serca mężczyzn, próbując wskrzesić potężny płomień, 

lecz rzadko kiedy uzyskując coś więcej niż tylko iskierkę. Zakochi-

wała się natychmiast, rozstawała od razu, cierpiała tu i teraz. Miała 

gorące serce i głowę. Rozalia – tylko serce. 

Chociaż nieudanej randki z doktorem Szechyńskim nie moż-

na było nazwać rozstaniem, Rozalia mimowolnie wróciła myślami 

do swojego pożegnania z Igorem. Było takie – normalne. Bez 

płaczu, bez wyrzutów. Ucisk w gardle, cień żalu, chwilowe opresyj-

ne wrażenie ostateczności.  W kilka minut po tym, jak wyszedł z jej 

pokoju w akademiku, robiła już listę zadań na najbliższe dni. Lekarz, 

zakupy, badania, pisanie wniosku o przedłużenie terminu zaliczenia 

sesji i obrony pracy licencjackiej, wymeldowanie z akademika. 

A przecież cierpiała. Była tego doskonale świadoma, tak jak i tego, 

że wcale nie ma ochoty obnosić się z tym przed najbliższymi. 

Zresztą miała prawdziwy talent do zajmowania głowy innymi 

sprawami. I tylko w chwilach przestojów, pytanie „A co, gdyby…?” 

atakowało ją podstępnie i bez ostrzeżenia. 

- A ty jak chodziłaś z Igorem, to kiedykolwiek myślałaś, że 

będziesz mieć z nim dziecko? 

Pytanie Edyty wyrwało Rozalię z zamyślenia.  

Mogła tylko uśmiechnąć się pobłażliwie w odpowiedzi. 

Z perspektywy czasu? Nie, nie czasu. Z perspektywy tego 

ekspresowego wydoroślenia, spowodowanego konfrontacją z nową 

rzeczywistością, wiedziała, że z Igorem łączyło ją młodzieńcze 

zauroczenie, fascynacja, a może nawet mniej. Była zakochana nie 

w nim, ale w samej idei zakochania, w perspektywie posiadania 

kogoś, kto zaakceptowałby ją, otoczył opieką i pogodził ze sobą 

samą. Kiedy prawił jej komplementy, wpatrywał się w jej oczy, 

podziwiał ich nietypową urodę, odnajdywał te cechy, które 

pragnęła posiadać, a nie potrafiła dotąd wykrzesać. Zmysłowość, 

kobiecość. Wyobrażała sobie ich wspólną przyszłość raczej dla 

zabawy, zupełnie świadoma, że pozwala wyobraźni na podróże 

w niebezpiecznie idealistyczne rejony. Igor był dobrym materiałem 
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na pierwszą miłość, taką, którą się na stare lata wspomina 

z sentymentem. Intensywny, z tysiącem pomysłów na minutę, 

buntownik, łobuz. Grał dla niej nastrojowe ballady i przynosił 

bukieciki stokrotek. Przystojny. Miał tylko jedną wadę, poniekąd 

anatomiczną. Brak kręgosłupa. 

Roześmiała się, wyobrażając sobie ciało Igora opadające ku 

podłodze, jakby ktoś nagle usunął podtrzymujący je szkielet. Edyta 

patrzyła na nią, nie rozumiejąc jej rozbawienia. Najwyraźniej 

oczekiwała, że Rozalia dostrzeże powagę chwili. 

- Jasne, możesz się śmiać z moich problemów… Dramatyzu-

ję z powodu faceta. Przy tym, co się dzieje u ciebie? Przecież 

będziesz niedługo samotną matką. Ale wiesz, z drugiej strony, 

będziesz miała rodzinę. Dziecko będzie cię kochać, nie będziesz 

sama. A ja? Dlaczego ja nie potrafię z nikim stworzyć stabilnego 

związku, co? Wiem, że mam wymagania. Może to przez to. Może 

powinnam odpuścić? Wziąć takiego, co będzie tylko dobry w łóżku, 

a poza tym może być niedogolonym neandertalczykiem, gburem, 

leżeć na kanapie całymi dniami i wołać: podaj mi piwo, kobieto! 

Burza minęła, wyjrzało słońce. Emocjonalna Edyta przeszła 

drogę od gwałtownego szlochu do wesołego chichotu w przeciągu 

pół godziny. 

- Kochanie, myślę, że do tego nie dojdzie. Tylko musisz tro-

szeczkę zwolnić, pomyśleć. Na pewno znajdzie się tuzin atrakcyj-

nych Homo sapiens gotowych paść do twych stóp. Coś tam wybie-

rzesz. A jeśli nawet nie, to w czym problem? To dwudziesty 

pierwszy wiek. Kobieta nie potrzebuje faceta u boku. 

Rozalia chciała napomknąć, że swojej sytuacji także nie roz-

patruje w kategorii problemu, ale nie była pewna, czy Edyta jest 

w nastroju do empatii.   

- No, może nie potrzebuje – zgodziła się Edyta niechętnie. – 

Ale chce! A tobie, Róźka, nie wydaje się, że my tu jesteśmy w tej 

wsi dosłownie otoczone przez facetów? No bo: moi bracia, ojciec, 

dziadek, Marek, teraz ten Adam. U Ulmanów, Bożelów, Toporowi-
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czów… W sąsiedztwie w naszym wieku nie ma ani jednej dziew-

czyny. Może Bożelówna, ale ona całe pięć lat młodsza od ciebie. 

Może to dlatego ja jestem wybredna? Bo nie mam konkurencji? 

I tylko na Adama się dlatego zawzięłam, że on jest tu nowy? 

- Edi, ja myślę, że ty powinnaś wziąć teraz prysznic – moż-

liwie chłodny – i porządnie się wyspać. „Jutro będzie nowy dzień”. 

Edyta była emocjonalnie związana ze Scarlett do tego stop-

nia, że plakat Vivian Leigh do dziś dnia wisiał nad jej biurkiem. 

„Przeminęło z wiatrem” w trzytomowym wydaniu zajmowało 

poczesne miejsce w jej biblioteczne. Czy ta lektura ukształtowała 

Edytę, czy przeciwnie, więź duchowa z bohaterką książki wynikała 

z podobieństwa charakterów, trudno było orzec, ale jednego 

Rozalia była pewna. Edyta się nie podda. 

- To nie jest koniec – szepnęła dramatycznie, z werwą zgar-

niając z kaloryfera ręcznik, który zarzuciła na ramiona jak pelerynę. 

– Może obrałam złą taktykę. Zobaczysz, Róźka, jeszcze sam do mnie 

przyjdzie! Nie taką ja jestem kobietą… miękką! Żeby odpuścić tak 

łatwo.  

Rozalia została sama w jej sypialni, nagle w złym nastroju.  

Nie wiedziała nawet, co znaczą słowa kuzynki. Nie znała się 

na byciu kobietą. Jedyna żałosna próba skończyła się spektakularną 

klapą. Być może w okresie związku z Igorem – tysiąc lat temu – 

miała przebłysk kobiecej samoświadomości.  

Teraz patrzyła na zdjęcia Liliany, która tak jak ona miała 

dwadzieścia jeden lat, kiedy została matką. Widziała w niej dojrza-

łą, świadomą, pewną siebie kobietę. W lustrzanym odbiciu – tylko 

niczego niepewną, przestraszoną dziewczynę. 
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Rozdział 6 

Powietrze w stajni jest ciężkie i duszne. Wypełnia je jednostajne, 

ogłuszające huczenie ognia i pomarańczowa zorza, ale nie widać 

płomieni ani dymu. Wszystkie boksy są puste, otwarte bramy 

zagród smętnie kołyszą się na zawiasach, skrzypiąc. 

Biegnie na zewnątrz, chcąc znaleźć konie. Jednostajny szum 

przełamuje dobiegające z oddali rżenie. Ma wrażenie, że odgłosy 

dobiegają ze wszystkich stron naraz: od sadu, zza stodoły, znad 

rzeki, z drogi. Nie wie, w którą stronę pójść. 

Dym nadciąga nagle jak nadmorska mgła i zasnuwa krajo-

braz. Oślepiony przez pył, zaczyna podążać przed siebie na oślep. 

Zwęglone paprochy unoszące się dookoła jak zawierucha czarnego 

śniegu wpadają mu do oczu. Łzawi. Płacze. 

Zimna woda rozbryzguje się dookoła, kiedy przecina potok, 

brodząc w wodzie do połowy ud. Brnie dalej przez gęstwinę w las. 

Szum pożaru ustaje, gaśnie łuna. Z ciemności coraz wyraźniej 

wyłania się rżenie koni.  

Rozpoznaje ojca: skurczona, przygarbiona sylwetka pochy-

lona ku ziemi. Leon Hawart rozpruwa palcami glebę i podnosi 

garście ziemi, którą stara się zasypać ogromy wykrot. 

Zbliża się ku niemu ostrożnie. Musi przekonać się na własne 

oczy, chociaż wie, co ujrzy. Bezwładne i roztrącone na kawałki, 

miejscami zwęglone, miejscami z obnażonymi kawałami krwistego 

mięsa, bryły trucheł końskich kotłują się w kadzi. Odrąbane 

końskie łby rżą w panice i bólu; nieludzki krzyk wybrzmiewa 

ludzką rozpacz. Ogromne oczy wypełnione grozą wypływają 

z oczodołów.  

Grudki ziemi ciśnięte przez ojca wpadają w wykrot z głu-

chym tąpnięciem. Jego wysiłek jest płonny – garście torfu, suchych 
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gałęzi, liści i kamieni nie są w stanie zakryć koszmarnego widowi-

ska. Trupy końskie zaczynają kotłować się jak w wirze. Ich spiralny 

ruch wyrzuca na brzeg wielkie białe kości.  

Nagle potyka się – a może zostaje popchnięty – wprost do 

wielkiej kadzi. Nic nie może go już uratować przed śmiercią 

w męczarniach. Na brzegu ojciec wciąż metodycznie zagarnia garści 

ziemi i ciska je wprost w jego twarz. 

 

 

 

Rozalia obudziła się spocona, zdyszana i przerażona. Sen 

wujka Tadka urwał się nagle, zapewne i jego obudziła nieprzyjem-

na wizja. 

Fala mdłości napłynęła, kiedy tylko podniosła się na łokciu. 

Wymiotując do ustawionej pod łóżkiem plastikowej miski, wciąż 

przed oczyma miała makabryczną marę. 

To się naprawdę stawało oraz bardziej uciążliwe. A sny 

wujka jakoś tak – coraz bardziej koszmarne. 

Wsunęła w stopy w kapcie, na plecy zarzuciła uszytą ręka-

mi świętej pamięci babci Oksany chustkę, zeszła cicho na dół i przez 

tylne drzwi wyszła do ogrodu, w zbawienny chłód i wilgoć.  

Poranek wstawał siwy od mgły. Stąpając skąpaną w rosie 

ścieżką, Rozalia wspięła się ponad sad. Nad doliną rzeki wyżymały 

się z gęstej zawiesiny szczyty pagórków. Królowała najwyższa 

w okolicy Biała Góra, której majestat podkreślało wyciekające 

wokół niej pierwsze światło dnia. Nad masywem wzniesienia 

chmury jak poszargane wstęgi nasycone brzaskiem wisiały niedba-

le, nonszalancko, zupełnie niegroźne. Latu nic nie zagrażało. 

Przysiadła na powalonym pniu starej czereśni, napawając 

się chłodem. Kąpała twarz w delikatnej mgiełce powietrza, obmy-

wając ją z nocnego potu i strachu. 

Sad roziskrzył się na złoto od promieni słońca, które jak cie-

kawe dziecko kukało pomiędzy drzewa wychyliwszy pół tarczy zza 
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Białej Góry. Rosiste, wilgotne, ciężkie od miodowej mgły powietrze 

niosło wybornie śpiew ptaków z całej okolicy. Wsłuchała się w tę 

burzliwą, radosną symfonię. Wyodrębniła melodyjną, płynną 

partię rudzika, fletowe movimento drozda, dzwonienie kosa. 

W głębi lasu, mniej donośnie, dzień witały bogatka i pleszka. 

Wysoko na niebie, niewidoczny dla oka, rozrabiał świergotek. 

Zdziwiła się, jak ktokolwiek w domu może spać w tym ha-

łasie.  

To właśnie dla śpiewu ptaków, zapachu lasu, szumu wody 

w Cąberce, roziskrzonych letnich poranków nie wyobrażała sobie 

opuścić Bukowiecczyzny. W warszawskim akademiku mieszkało jej 

się dobrze, ale tylko dlatego, że studia miały być przepustką do 

życia, które ją pociągało. Samo miasto przytłaczało ją i dusiło. 

Doskonale zdawała sobie sprawę, że w zapomnianej podkarpackiej 

wsi czas płynie inaczej, wolniej, a proste, codzienne życie to dla 

wielu mało atrakcyjny relikt poprzedniej epoki. I trochę się bała, że 

nie zdąży przeżyć swojego życia, zanim ten ostatni bastion swojsko-

ści i prostoty nie zostanie wchłonięty przez nowoczesny świat. 

Może nie pozwolą na to ci, którzy doceniają nieskompliko-

wane, pozbawione sensacji życie. I ci, ci przyjeżdżają tu, żeby 

napawać się normalnością tego świata. 

Pokrzepiła się widząc na tarasie gościnnego skrzydła panią 

Wasilkowską wyprężoną w pozie wojownika II, z rozanielonym, 

wygładzonym wyrazem twarzy. Istnieli ludzie, którzy wstawali 

przed świtem, by kąpiąc się w pierwszych promieniach słońca 

praktykować jogę, można więc było mieć nadzieję, że cenna, coraz 

rzadziej spotykana w świecie atmosfera sielskości i bliskości natury 

nie zaginie. 

Nie spał też wujek Tadek, który w szlafroku, spod którego 

wyglądała spłowiała kratowana piżama, wysunął się z domu. 

Współczuła mu. Wujek Tadek był człowiekiem poczciwym, 

tylko pozbawionym siły charakteru. Chętnie oddał stery w małżeń-

stwie i rodzinnym biznesie swojej energicznej małżonce. Ciocia 
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Mela także miała dobre serce, ale niepohamowany język, upór 

i niespożytkowaną energię. Wujek, niecierpiący konfliktu i awan-

tur, usuwał się z zasady swojej lepszej połowie z drogi. Unikał 

mieszania się w sprawy, które nie dotyczyły go bezpośrednio. 

Dłubał z zapamiętaniem w starych radiach, rozklekotanych moto-

rach i samolotowych modelach dla przyjemności. Bez sprzeciwu 

wykonywał zadania z listy, którą każdego tygodnia wręczała mu 

ciocia Mela. Naprawiał, malował, wiercił dziury, wbijał gwoździe, 

przywoził, odwoził, budował. Rozalii do niedawna wydawało się, 

że żyje on w stanie względnej wewnętrznej harmonii. Dopiero 

kiedy zaczęła widywać jego sny, zrozumiała, jak bardzo dręczy go 

przeszłość. 

Maksym Hawart, dziadek wujka Tadka, a zarazem Liliany, 

przed wojną zarządzał stajnią w rodzinnym majątku pewnego 

hrabiego, położonym we wsi Wołkowice pod Leskiem. Hodowli 

koni czystej krwi arabskiej nie oszczędziła pierwsza wojna świato-

wa. Większość zwierząt zaginęła na skutek rekwirunku, rabunków 

i kradzieży. Część zwyczajnie zarzezano, by mieć co włożyć do ust. 

Hrabia zginął zastrzelony przez bandę grabieżców pod ścianą 

własnego dworu. Maksym zbiegł do lasu wraz z czterema ocalałymi 

klaczami. Hrabia konie hodował dla sportu i prestiżu, Maksym 

ukradł je z miłości. Nie miał jeszcze wówczas dzieci, ale już myślał 

o przekazaniu swojego dziedzictwa synom. Osiadł w Ruczaju 

u dalekich krewnych, których trzej synowie zginęli na froncie. 

Gospodarze ofiarowali mu rękę swojej córki pod tym warunkiem, 

że Maksym przystąpi do kościoła katolickiego. Ponieważ wraz 

z ręką kuzynki zyskiwał osiem morgów ziemi, których ta była 

jedyną dziedziczką, bez wahania porzucił prawosławie i w krótkim 

czasie doczekał się dwóch bliźniaczych synów, Leona i Władysława, 

mających kontynuować tradycję hodowli. Determinacja w odbu-

dowywaniu stajni zaważyła na jego sytuacji życiowej w szerszym 

zakresie. W roku tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym uniknął 
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wysiedlenia dzięki polskiej krwi matki i przynależności do katolic-

kiej społeczności. 

Władysław nigdy nie zapałał miłością do hodowli, był po 

trochu poetą, po trochu bajarzem. Po śmierci ojca Leon spłacił brata 

i przejął na własność gospodarstwo. Za uzyskane pieniądze Włady-

sław kupił willę „Ruczaj” i przylegające do niej ziemie, gdzie 

hodował pszczoły, sadził owocowe drzewa i pisał wiersze, których 

nikomu nie pokazywał. Za żonę wziął sobie Zamieszankę, czego 

Leon, wstydzący się swoich niepolskich korzeni, nie pochwalał. 

Rodzina Oksany, wysiedlona w 1945 roku, pozostawiła pięcioletnią 

wówczas, chorowitą dziewczynkę ukrytą u zaprzyjaźnionych 

sąsiadów, Polaków. Przez wiele lat Bóg nie błogosławił im potom-

stwem. Oksana co tydzień zapalała świeczkę do świętego Mikołaja 

Cudotwórcy, którego narodziny także zostały wymodlone przez 

rodziców. Po wielu latach święty ugiął się pod uporem tej systema-

tycznej ofiarności. Oksana urodziła córeczkę, Lilianę. W kilka lat 

później jej łono znów zapulsowało życiem na krótką chwilę, lecz 

najwyraźniej święty Mikołaj nie mógł dokonać kolejnego cudu – 

Oksana i jej syn zmarli. Władysław powziął decyzję o przepro-

wadzce do miasta, lecz powrócił do „Ruczaju”, by po śmierci Leona 

zająć się wychowaniem osieroconego bratanka. 

Leon kochał konie bardziej niż własną rodzinę. Powielił 

małżeńską strategię ojca i za żonę wziął córkę sąsiada, jedynaczkę, 

która wniosła mu w wianie kolejne sześć hektarów pastwisk 

i lasów. Sypiał z końmi, jadał z końmi, rozmawiał niemal wyłącznie 

z końmi. Młody Tadeusz ubóstwiał ojca i nie rozumiał, dlaczego ten 

wydaje się być z syna niezadowolony. Prawda była taka, że 

Leonowi brakowało cierpliwości do chłopca, którego nie potrafił 

ustawić tak, jak ustawia się wierzchowca. Uważał także, że synowi 

brakuje ręki do koni, co sprawiało mu zawód. Dorastając, Tadeusz 

żałował, że nie urodził się źrebakiem. Wtedy ojciec gładziłby go po 

pysku i klepał po karku z dumą. Matka zmarła, zanim doczekał się 

rodzeństwa. Ojciec był dla niego całym światem.  



107 
 

Podpalenia dokonała grupa siedmiu mężczyzn. Lipiec tego 

roku był suchy i jałowy. Ogień zaprószyli nocą, kiedy cała rodzina 

spała. Spłonął dom, spłonęły stajnie, obory, stogi siana na polach, 

słowem – wszystko. Zanim Leon zorientował się, co się dzieje, nie 

było już drogi ratunku. Tadeusz patrzył, jak ojciec znika w objętej 

ogniem stajni, słuchał rozpaczliwego rżenia zdychających w ogniu 

koni, wdychał zapach podwęglonego mięsa, włosia i kości. Sam 

ruszył za ojcem w środek żywiołu i wydarł go siłą z kotła pożogi. 

Leon przeżył, lecz doznał poważnych poparzeń i zatrucia tlenkiem 

węgla.  

Rozalii od zawsze powtarzano, że ojciec Tadeusza zginął 

w pożarze. Dopiero w snach wujka Tadka i przez jego niezaleczone 

wspomnienia zobaczyła, jak Leon odkopuje pogrzebane w czasie 

wojny głęboko w lesie za Dąbrówką pistolety i na oczach syna 

strzela sobie w głowę.  

Czternastoletnim wówczas chłopcem zaopiekował się brat 

ojca, Dziunek. Tak różny od Leona, upoetyczniony, zamyślony, 

cichy, zastąpił mu ojca. Z czasem Tadeusz zaczął przypominać 

swojego stryja i rozwinął styl życia tak samo cichy, tak samo 

stateczny i niewzruszony. Dostał od niego czułą opiekę i troskę, 

które Leon wolał ulokować w koniach. 

W wyniku przedziwnego działania karmy, Tadek, którym 

po samobójczej śmierci ojca zaopiekował się stryj, sam musiał 

zaopiekować się Rozalią, która w ten sam sposób straciła matkę. Od 

kiedy Rozalia dowiedziała się, przez co przeszedł wujek, czuła do 

niego nowy rodzaj przywiązania. 

Stał teraz na tarasie w samych kapciach i patrzył na nią 

zmęczonymi oczami, w których odbijał się dawny strach. Próbując 

poukładać strzępy rodzinnej historii, nieświadomie obeszła cały 

ogród i stanęła pod stopniami wiodącymi na podest.  

- A co, wujaszku? – zapytała jak mogła najdelikatniej. Poko-

nała dzielące ich stopnie i wsunęła się pod ciężkie, ciepłe ramię.  

Rzadko okazywał czułość nawet własnym dzieciom. 
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- Nic, Rozalka. Szkoda mi cię, musisz na to patrzeć – wes-

tchnął. 

Przeczuwała, że wiedział o jej onirycznym podglądactwie. 

W końcu wychowywali się razem z Lilianą. Poczuła się jak niepro-

szony gość. 

- Przepraszam – powiedziała, bo nic innego nie przychodziło 

jej do głowy. – Chciałabym jakoś pomóc. 

- Tu pomóc nie da się – mruknął w odpowiedzi i niezdarnie 

pogłaskał ją po rozczochranym warkoczu. – Twoja mama też z tego 

miała tylko nieszczęście. Może największe? 

Chciała zapytać, co miał na myśli, ale wujek Tylko szczelniej 

owinął się szlafrokiem i poczłapał ciężko w kierunku domu.  

- Może jeszcze zmrużę oczy? – zastanowił się na głos, wsu-

wając się przez drzwi do ciepłej kuchni. 

Przez dwadzieścia lat nikt nie zdmuchnął pajęczyn z tajem-

nicy, jaka okrywała okoliczności śmierci jej matki. Temat był objęty 

ścisłym tabu od dnia, kiedy mając pięć lat dowiedziała się przypad-

kiem od szkolnej koleżanki, że jej matka sama targnęła się na swoje 

życie. Nie pamiętała dziś, co zrozumiała z tej informacji. Nie 

wiedziała, czy koncept śmierci i samobójstwa leżał w zasięgu 

zdolności poznawczych dziecka, którym wtedy była. Pamiętała 

tylko to przejmujące uczucie, że jej mamusia nie kochała jej, 

odeszła, nie chciała przy niej być. Ta rewelacja zresztą zakończyła 

się spektakularną ucieczką do lasu i wielogodzinnymi poszukiwa-

niami, których finał splótł drogi Rozalii i Marka. Później, na kilku 

etapach świadomego życia, próbowała zadawać pytania. Najpierw 

spotykały się z irytacją, potem z ignorowaniem, wreszcie przestały 

być na długo istotne. Jest, jak jest.  

Wieloletni nawyk zamiatania tematu Liliany pod dywan 

trudno było przełamać, a jedyne osoby posiadające wiedzę, której 

potrzebowała, nie wypuszczały z rąk miotły. Szur-szur, nie ma 

o czym gadać. Nikt nic nie widział. Przykryte, znaczy nieważne.  
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Teraz wąż historii złapał znów za własny ogon. Rozalia spo-

dziewa się dziecka. Podobnie jak matka kiedyś została zepchnięta za 

cienką zasłonę oddzielającą najprywatniejszą część życia jej bliskich. 

Ze względu na nieuniknioną paralelę z historią Liliany sprzed 

dwudziestu jeden lat, Rozalia zaczynała wyczuwać, że jej pełna, 

uargumentowana wersja jest w jakiś sposób istotna. Matka, której 

nigdy nie miała okazji poznać, zaczynała po ponad dwóch dekadach 

mieć na jej życie jakiś wpływ. 

Czuła, że odpowiedzi na dręczące pytania są na wyciągnię-

cie ręki, jakby szeptał je wzbudzony nagle wiatr w swoim niezro-

zumiałym szeleszczącym języku, tuż na granicy słuchu, za linią 

zrozumienia. Musiała tylko nauczyć się rozumieć tę tajemniczą, 

obcą mowę. 

Postanowiła wzorem wujka Tadeusza dać sobie szanse na 

uchwycenie ochłapów snu. 

Rzuciła ostatnie tęskne spojrzenie w stronę ściany lasu. 

Wrażenie, jakie pozostawił w niej ten poranek, przywiodło jej na 

myśl dawno zapomniany wiersz.  

- „O, jakże prędko przeminęła wiosna, pozostawiając prze-

lęknione życie…”7 – wyszeptała, jakby nie swoim głosem. 

Cały żal, jaki wlała w te słowa, należał do Liliany. Dla Roza-

lii nie zostało go ani kropelkę. Tym się pocieszyła i ruszyła do 

wnętrza domu. Dopiero po kilku krokach rozkojarzony umysł 

zarejestrował czarną plamę przyczajoną pod krzewami aronii przy 

końcu ogrodu.  

Odwróciła się. 

Był tam wciąż.  

Zupełnie czarny lis, o lśniącym, puszystym pędzlu czarnej 

kity świdrował ją czujnymi, pozbawionymi strachu oczkami.  

Stali tak chwilę, wpatrując się w siebie, Rozalia ze zdziwie-

niem, czarny lisek z uwagą, po czym niespodziewany gość odwrócił 

                                                                 
7Bolesław Leśmian, „Schadzka spóźniona”. 
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się i czmychnął przez szczeble w płocie oddzielającym ogród od 

zagajnika.  

Następny mutant – pomyślała, wsuwając się do domu przez 

drzwi. Pewnie znów przyniesie jakieś dziwy. 
  



111 
 

Rozdział 7 

Rozalia czuła, że może przeskakiwać góry. Naturalnie, wydawało jej 

się, że najwyższą górą w okolicy staje się jej brzuch. Nie weszła 

jeszcze nawet w dwudziesty tydzień ciąży, a jej sylwetka wyglądała 

już groteskowo. Miała wrażenie, że w miarę jak powiększała się jej 

wypukłość, szczuplały jeszcze bardziej nogi, wydłużała się szyja, 

chudły ramiona. Składała się z kości i ciążowego brzucha. 

Mieszkanie na odludziu ma swoje uroki, jednak nie da się 

go gloryfikować bezkrytycznie, zwłaszcza w tych momentach, kiedy 

jedyny popołudniowy pekaes z Woli Bukowieckiej do Cembrzaste-

go nie podjeżdża na przystanek. Rozalii nie pozostało nic innego, 

jak tylko udać się piechotą w drogę do willi „Ulany” z biura 

Zakładu Usług Leśnych, gdzie latem dorabiała na trzy czwarte etatu. 

Nie przychodził jej na myśl nikt, kogo mogłaby poprosić o podwie-

zienie. Romek oddał swój samochód do warsztatu i pożyczył auto 

rodziców, by dojechać do pracy. Hawartowie nie dysponowali więc 

pojazdem, zresztą, kuzyni byli zajęci, a Edytka miała gości. Marek 

oddał kluczyki do służbowego Hiluxa Adamowi. Przyszedł jej do 

głowy nawet Jakub, ale tuż przed wybraniem jego numeru przy-

pomniała sobie, że doktor Wojnicki ma ważną konferencję, do 

której musi się przygotować. Nie chciała zabierać mu czasu.  

Początki ośmiokilometrowego spaceru po bocznej polnej 

drodze dostarczyły pozytywnych wrażeń. Proch chrzęścił pod 

bosymi stopami, z lasu sączył się aromat żywicy, na bezchmurnym, 

bladobłękitnym niebie kołowały jastrzębie. Żyć, nie umierać. Po 

kilkuset metrach marszu lewa łydka Rozalii zaczęła jednak drętwieć, 

sygnalizując nadchodzący skurcz, torba z zaledwie kilkoma sztukami 

ubrań z każdym krokiem stawała się cięższa, a rozgrzane powietrze 

nabierane płytkimi wdechami zdawało się nie docierać wcale do jej 
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płuc. Nawet Bandyta, prowadzony na smyczy i zniewolony przez 

kaganiec, dyszał coraz bardziej i człapał wolniej, mimo częstego 

pojenia wodą z butelki.  

W maleńkiej wsi Jeziorka, tak zwanej od leśnych oczek po-

łożonych na jej terenie, wstąpiła do cerkwi, żeby pomiędzy jej 

grubymi kamiennymi murami poszukać ochłody. Cicho wsunęła się 

do ławki pod organami i wyciągnęła nogi, pozwalając, by chłodne, 

suche powietrze owionęło jej twarz. Trwała nieruchomo przez kilka 

minut, obserwując drobinki kurzu tańczące leniwego kujawiaka 

w kolorowych snopach światła, rzucanych przez witrażowe okna. 

Ulgę przynosił ledwie wyczuwalny zapach kadzidła. 

Po chwili poczuła się wzmocniona na tyle, że zaczęła roz-

glądać się dookoła. Surowe, płaskie twarze świętych z ikonostasu 

zdawały się patrzeć wprost na nią – i srogo oceniać. Próbowała 

przez chwilę oprzeć się wrażeniu, że nie jest tu mile widzianym 

gościem, wkrótce jednak niechętne, nieprzejednane spojrzenia 

wprawiły ją w nieokreślony dyskomfort. Opuściła miły chłód 

świątyni pokrzepiona cieleśnie i pognębiona duchowo. 

Kiedy na horyzoncie pojawił się stary Tyczewski ze swoim 

drabiniastym wozem, z trudem wleczonym przez zrezygnowany 

kaszlący ciągnik, westchnęła z ulgą, widząc w tym swoje wyba-

wienie.  

- Dzień dobry! – przywitała się, podnosząc rękę do czoła, 

żeby osłonić oczy od rażącego słońca. Musiała podnieść głos, żeby 

przebić się ponad warkot silnika. – Pewnie po siano pod Cembrza-

ste? Taki upał, na pewno suche jak wiór! 

- Dzień dobry Rozalii. – Tyczewski uniósł kapelusz o kilka 

centymetrów na głowę. – Ano, musi być, że suche. Pogoda jest, 

pomyślołem, pomalutku zwieze. Wykopki w tym roku bedo 

zawczasu, to sie i z tym uwine, ażeby i buraki wybrać na spokojnie. 

- Ma popadać ponoć pod koniec sierpnia. Dobrze by było, 

bo z takiej suchej ziemi wybierać ziemniaki ciężko. 
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- A maszerować nie ciężko? Niech Rozalia wsieńdzie na wóz, 

to podwieze, przecież to po drodze do Ruczaju. 

- Z nieba mi pan spada, panie Tyczyński, ale aż pod samą 

„Ulanę” pojadę. 

- A co, nawaliło wczasowiczów, hę? 

Nie pierwszy raz w ciągu lata zdarzyło się, że Rozalia musia-

ła wyekspediować się na krótki okres czasu pod gościnny dach 

Marka, podczas kiedy jej sypialnię zajmowali nadprogramowi 

goście. Tym razem były to dwie koleżanki Edyty, która hojnie 

szafowała zaproszeniami na „kiedy tylko zechcecie” wśród swoich 

znajomych, lecz zapominała wspomnieć o tym cioci Meli. Gość 

w dom, Rozalia z domu.  

Bandyta wskoczył na wóz, zanim jeszcze Rozalia zdążyła 

wwindować tam torbę, niesione dotąd w ręku sandały, a na końcu 

siebie samą. Jazda na platformie wozu stanowiła dla niego przygo-

dę nie mniej emocjonującą niż jazda samochodem. 

Tyczewski ruszył dopiero, gdy Rozalia wygodnie zwiesiła 

nogi z wozu. Trawy rosnące na bruździe pośrodku drogi przyjemnie 

łaskotały ją w stopy. Nad ogłuszającym hałas, produkowany przez 

styranego Ursusa, wybijało się co chwila ponaglające „No, jedź!”. 

Staremu gospodarzowi został ten nawyk z czasów, kiedy wóz 

ciągnęły konie kopytne, nie zaś mechaniczne.  

Wyprostowaną sylwetkę Kostka na grzbiecie końskim zoba-

czyła daleko w dole drogi, skąd właśnie przyszła. Największa 

chabeta gnałaby jak wicher w porównaniu z powolnym chybota-

niem traktora, więc w kilka zaledwie minut jeździec zrównał się 

z nimi. 

Kostek był najbardziej nietypowym z wyborów Edyty. 

Nawet ciotka Melania była nieprzekonana do niego do czasu, aż 

uzmysłowiła sobie, że jest on synem „tego” Ulmana. Wytatuowa-

ny, krzepki brodacz, odziany zawsze w wytarte bynajmniej nie dla 

powodów estetycznych dżinsy, z twardymi dłońmi i spojrzeniem 

spod gęstych brwi rodem z klasyki westernu, Konstanty Ulman 
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otoczony był aurą wrażliwego brutala. Według Rozalii był po 

prostu niespokojnym duchem, o czym miała okazję przekonać się, 

pocieszając go po rozstaniu z Edytą. Kostek łatwo wpadał 

w drgania, jak wahadło szukał swojego centrum. Kiedy wydawało 

się, że zastygł na chwilę w miejscu, znów zaczynał czuć się niewy-

godnie w bieżącej pozycji. Jakaś wewnętrzna siła zaczynała kołysać 

nim na nowo. Źródłem niepokoju były przede wszystkim kontakty 

z ojcem. Ludwik Ulman miał naturę raczej biznesmena niż hodow-

cy. Oczekiwał od syna zaangażowania w sprawy administracyjne 

stadniny. Kostek zaś, kierowany potrzebą wolności, uciekał od 

narzuconych obowiązków. Nie umiał myśleć o mnożeniu pienię-

dzy, za to kochał konie. Dla tej pasji wracał do rodzinnego interesu 

mimo konfliktów z ojcem. Ojciec i syn z biegiem czasu wypracowali 

pewien kompromis: Kostek prowadził zajęcia z jeździectwa, szkole-

nia i zajmował się działalnością rozpłodową, Ludwik w ręku 

trzymał zarządzanie stajnią. Zgrzyty pojawiały się również na 

innych płaszczyznach, grożąc zburzeniem tego kruchego porozu-

mienia, bo starszy z Ulmanów nie pochwalał stylu życia i wyborów 

sercowych syna. Kostek ciągle szukał wrażeń. Skakał ze spadochro-

nem, wyjeżdżał na kursy survivalowe, paintball, warsztaty stolar-

skie, wyprawy do Brazylii. Związek z Edytą był też poniekąd 

sportem ekstremalnym, sposobem na odwrócenie uwagi od 

wewnętrznych napięć. Tu jednak mężczyzna przeliczył się. Egocen-

tryczna, niecierpliwa Edyta gardziła „całą tą filozoficzną rozkminą”, 

gdy Kostek próbował się przed nią otworzyć. 

Dopiero Rozalia, chętniej rozprawiająca się z problemami 

innych niż swoimi własnymi, była gruntem podatnym, gdy padały 

na niego zasiewane przez Kostka ziarna zaufania. Przed nią otwo-

rzył się zupełnie, a zawiązanie tej przyjaźni było możliwe niejako 

dzięki wujkowi Tadkowi. Po zakończeniu związku z Edytą, Kostek 

bywał gościem w „Nad Ruczajem”, bo zaprzyjaźnił się z Hawartem. 

Mężczyźni znaleźli wspólny język. Rozmawiali o hodowli koni, 

jeździectwie i sprawach związanych z życiem stadniny w sposób, 
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w jaki Kostek nie potrafił rozmawiać z ojcem. Podczas gdy wujek, 

jeśli nie dzielił, to chociaż rozumiał jego pasję do koni, Rozalia 

pomagała mu radzić sobie w kontaktach z ludźmi. 

- No, widzę, że gminna plotka jak zwykle zawiera ziarno 

prawdy – powiedział, przechylając się w siodle. – To dlatego nie 

przychodzisz pojeździć? 

Odruchowo objęła brzuch ramionami, próbując go zasłonić. 

Kostek był obok Jakuba jej najlepszym przyjacielem. Doktorowi 

zwierzyła się ze swojej sytuacji z racji jego profesji, przed Kostkiem 

czuła dziwny wstyd.  

Myślenia nad sensownym usprawiedliwieniem oszczędził 

jej Bandyta, który zeskoczył z wozu i zaczął obiegać wierzchowca 

i jeźdźca, radośnie się łasząc. Kostek zaśmiał się; miał szczery, 

tubalny, nieco rubaszny śmiech. 

O lekcjach jazdy Rozalia myślała z żalem. Instruktaż Kostka 

scementował ich przyjaźń. Rozalia skrycie marzyła o nauce jazdy, 

odkąd rozpoczęła studia na kierunku ochrony i hodowli zwierząt. 

Przyjaźń z Kostkiem umożliwiła realizację tego pragnienia. Podsta-

wy załapała bardzo szybko i swego czasu urządzali z Kostkiem 

długie włóczęgi po okolicy. Rozmawiając w siodle niewiele, ale 

zawsze o rzeczach istotnych. Wszystko urwało się w zeszłe wakacje, 

kiedy Rozalia zaczęła przyjeżdżać do domu na weekendy jedynie 

sporadycznie. W Warszawie zatrzymywał ją Igor. 

- To ja tu czekam cierpliwie aż dorośniesz, żeby cię dla siebie 

zgarnąć, a ty mi czmychasz sprzed nosa – zażartował, a przynajmniej 

tak jej się wydawało.  

Skruszyła w dłoni źdźbło trawy, wyskubane spomiędzy de-

sek w wozie. Nie wiedziała, skąd to nagłe zawstydzenie. Już dawno 

powiedziała sobie, że szepty kumoszek, plotki i pogardliwe spojrze-

nia będzie ignorować z wyższością. Kostek… to było co innego. 

Czuła, że zawiodła go, postępując nieodpowiedzialnie i naiwnie. 

Kostek był dotąd dla niej jak starszy brat, ale gdyby to on był 

ojcem jej dziecka, z pewnością by jej nie porzucił.  
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Od myśli o potencjalnym związku ze swoim przyjacielem 

zaszumiało jej w głowie. Buzowanie krwi nabrało na intensywno-

ści, gdy jeździec przechylił się do niej jeszcze bardziej i do jej 

nozdrzy dotarł jego zapach, zapach koni, ziemi i mocnego mydła. 

- Jakbym tego szczyla dorwał, to bym mu – wiesz co – wy-

rwał. Rozżarzonymi obcęgami! – powiedział, starając się, by jego 

słowa nie dobiegły Tyczewskiego. 

- Daj spokój! To dzieciak. 

Kostek odchylił się i wzruszył ramionami. 

- Najgorsze to, że jak byłaś w Ruczaju, wszyscyśmy myśleli, 

że trzeba ci dać dorosnąć… A jak poszłaś na studia, to było za 

późno. Nie patrz tak, nie ma znowu tyle fajnych dziewczyn. 

- Kto wszyscy, kto wszyscy? – łatwo wpadła w sarkastycz-

ny, nieco czupurny ton; często go razem używali. 

- Jak to, kto? Klub adoratorów Rozalii N.! Ja jestem preze-

sem.  

- A gdzie to prezes się wybiera? Myślałam, że będziesz 

w Janowie o tej porze roku. 

- Ojciec pojechał. Ja do „Ulany” jadę, rozgadać się z nowym 

opiekunem rezerwatu o tym i o tamtym. 

- Toście się już poznali? 

- No. Dobry chłop. To, że weterynarz z prawdziwego zda-

rzenia, to już lepiej dla „Matecznika” być nie może. Nie uwłaczając 

Markowi, bo jemu niejeden z dyplomem doktora medycyny 

weterynaryjnej mógłby ręce całować. 

- Na pewno byłby zachwycony – odpowiedziała pobłażli-

wie. – Oszczędzę ci drogi. Adam z Markiem pojechali odwieźć 

doktora z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Był ze dwa 

tygodnie, konsultowali otwarcie Leśnego Pogotowia i jego potrze-

by. Marek mówi, że to już na tygodniach. Adamowi bardzo zależy, 

a skoro już ma tę naszą sarnę pod opieką, no i boćka… 

Bocian Bobuś był rezydentem w willi „Ulanie” od kilku lat. 

Na skutek wypadku lewe skrzydło miał nieodwracalnie uszkodzone 



117 
 

i nie mógł odlatywać ze swojakami na zimę. To Kostek znalazł 

rannego ptaka na jednej ze swoich konnych eskapad. 

- No, doktorek Szechyński wygląda na takiego, co to pierw-

szy, żeby ratować cały świat. Wiem, bo moje konie byle jakiego 

weterynarza to oprychują z góry na dół. Czują dobrą rękę. Poprosi-

łem go, żeby rzucił okiem na Finezję. 

- No, jedź! – huknął nagle pan Tyczewski z kabiny ciągnika. 

- Dzieje się coś niedobrego? – z troską zapytała Rozalia. Fi-

nezja była jej ulubioną klaczką i towarzyszką wielu wypraw.  

- Nie może do siebie dojść po oźrebieniu. Adam przepisał jej 

zastrzyki z witamin i soli. Zobaczymy, co dalej. Na pewno by się jej 

polepszyło, gdyby zobaczyła jakąś przyjazną buzię.  

- Rozumiem aluzję. Wpadnę odwiedzić ją i małego. 

A zdrowy? 

- Jest gwiazdą całej stajni! A teraz to już zawrócę pewnie, 

chociaż miło taką panią eskortować w tym ekskluzywnym pojeź-

dzie. 

- No, jedź! – wrzasnął ponownie ponad hałasem silnika Ty-

czewski. 

- Tylko już więcej nie wstydź się przyjść do mnie, jak się co 

stanie – pogroził jej palcem. – Ty wiesz, że jedno twoje słowo 

i w mordę pieprznę, kogo tylko wskażesz. Bez zadawania pytań! 

- Idź ty! – pokiwała głową z powątpiewaniem, chociaż 

w deklaracji Kostka nie było przesady. Jej przyjaciel miał talent do 

czarowania swoją łobuzerską fantazją. Przejawy jego opiekuńczości, 

choć moralnie wątpliwe, wzruszyły ją, o co ostatnio nie było 

trudno. 

Równie nonszalancko przechylił się znów w siodle, ujął 

dłoń, którą trzymała na brzegu wozu i złożył na niej mokrego 

całusa. 

Traf chciał, że przejeżdżali właśnie obok pola, gdzie kilkoro 

sąsiadów posilało się w przerwie pracy proziakami ze śmietaną 

i czereśniowym kompotem. Ciekawskie spojrzenia spod kapeluszy 
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i chustek śledziły ich ostentacyjnie, dopóki nie skryli się za kępą 

leszczyny obrastającej brzegi przydrożnej fosy. 

- Dolaliśmy oliwy do ognia – mruknęła, niepocieszona. 

- Przejmujesz się? – Kostek wzruszył ramionami. Należał do 

tego typu ludzi, po których grubej skórze opinia postronnych 

spływała jak woda po kaczce. 

- Ja? Nie. Ale ciotka Mela?  

- Aa… – Kostek podrapał się po ogorzałym czole tuż pod li-

nią kasku. 

- Nie zdziw się, jak za kilka dni dowiesz się od jakiejś życz-

liwej duży, że jesteś ojcem mojego dziecka. 

- Nie powiem, że bym nie chciał. – Mrugnął do niej szel-

mowsko i zawrócił swojego gniadosza. 

Bandyta zeskoczył z wozu i z wesołym szczekaniem odpro-

wadził jeźdźca i jego wierzchowca, ale szybko się zmęczył ze 

względu na upał. Z żałosną minął na swoim długim pysku musiał 

maszerować o własnych czterech łapach aż do Cembrzastego. 

 

 

 

Losy secesyjnej willi „Ulany” na przestrzeni kilku dziesięcio-

leci po wojnie były burzliwe. Początkowo została przekazana na 

rzecz Szkoły Leśnej, ale nauka młodych adeptów leśnictwa odby-

wała się tutaj tylko przez około pięć lat. Na kilka sezonów pięknie 

położony, dwukondygnacyjny drewniany pałacyk przeznaczono na 

dom wypoczynkowy dla dygnitarzy partyjnych. Notabli zniechęciły 

jednak szybko uciążliwe dojazdy na prowincję. Obiekt został 

opuszczony na kilka lat. Na początku lat siedemdziesiątych lokalne 

władze przypomniały sobie o jego istnieniu. Teren wokół willi 

uporządkowano, drogę wysypano szczodrze kamieniem, połatano 

cieknący dach. „Ulana” została zaadaptowana na ośrodek wycho-

wawczy dla sierot i dawała schronienie opuszczonym dzieciom 

przez dekadę. Kiedy zamknięto Dom Dziecka w sąsiedniej wsi 
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Dąbrówce, jego wychowanków przeniesiono właśnie do ośrodka 

w Cembrzastem. Stało się jasne, że nawet okazała willa nie może 

pomieścić wszystkich dzieci. Ostatecznie zaadaptowano dawny 

dwór Jacielskich w Woli Bukowskiej, a „Ulanę” przekształcono 

w siedzibę Leśnictwa Wola Bukowiecka. W tym okresie dom uległ 

drobnym przemianom. Wnętrze podzielono na cztery samodzielne 

mieszkania dla leśniczych i gajowych oraz niewielkie biuro. Wy-

mieniono dach, rynny i okna, naprawiono ogrodzenie. Po prze-

kształceniach ustrojowych powiększono zasięg Nadleśnictwa, łącząc 

go z dwoma mniejszymi sąsiednimi obwodami. Siedzibę leśnictwa 

przeniesiono bliżej miasteczka, natomiast willa „Ulana” została 

przeznaczona na ośrodek nowoutworzonego Rezerwatu Przyrody 

„Puszcza Bukowiecka”. Niestety, ta ostatnia promocja nie szła 

w parze z dodatkowymi środkami i od dwudziestu pięciu lat piękna 

perła architektury schyłku dziewiętnastego wieku kruszyła się na 

twardych zębach czasu.  

Niewielka skala ingerencji w „Ulanie” pozwoliła temu le-

śnemu zakątkowi zachować niepowtarzalny urok, ale też nieszczel-

ne okna, butwiejące sosnowe podłogi, przeciekający miejscami 

dach, który Marek reperował na własny koszt oraz sypiącą się 

podmurówkę. Bogate w historię miejsce prosiło się o gruntowny 

remont, jednak opiekun rezerwatu musiał nauczyć się priorytety-

zować. Marek z ciężkim sercem zdecydował o przebudowaniu 

dawnych stajen na lecznicę i organizacji Leśnego Pogotowia. 

Reparacje „Ulany” musiały poczekać. 

Mimo jego opłakanej kondycji, Rozalia uwielbiała ten dom, 

z jego przekrzywionymi okiennicami, fantazyjnie zdobionymi, lecz 

niedopasowanymi balustradami i omszonym dachem. Jedno 

skrzydło nadal służyło za część mieszkalną, gdzie mieściły się dwie 

przestronny oficyny. W drugiej części domu Marek połączył 

mniejsze służbówki i założył niewielką wystawę przyrodniczą, do 

której przez lata gromadził eksponaty: huby drzewne, poroża, 

opuszczone ptasie gniazda, także albumy przyrodnicze, fotografie. 
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Była to mekka okolicznych nauczycieli przyrody. Chętnie organi-

zowali tu zajęcia zielonej szkoły. W „Ulanie” znajdowali nie tylko 

dobrą bazę startową, ale też serdecznego gospodarza z niekończą-

cym się zapasem herbaty i ziołowych cukierków. 

W części oddanej do dyspozycji przyrodnikom dotychczas 

puste parterowe mieszkanie służbowe zajmował Adam, a dwukon-

dygnacyjne lokum z kuchnią, w której okna zaglądało zachodzące 

słońce, należało do Marka. Bugaj wykupił część budynku na 

własność za oszczędności życia. Pozostanie u progu ukochanej 

puszczy to był jego plan emerytalny. 

 

 

 

Spędziła popołudnie na oporządzaniu mieszkania Marka. 

Przyrodnik miał iście starokawalerskie przyzwyczajenia. Wywie-

trzyła pościel, zmiotła podłogi, wstawiła pranie i upiekła blachę 

słodkich bułeczek. Na koniec usiadła na ławce pod oknem 

z notatkami do restytucji i czynnej ochrony zwierząt, z którego to 

przedmiotu czekało ją ostatnie przed obroną dyplomu licencjata 

zaliczenie. Pierwszy termin egzaminu spędziła obejmując muszlę 

klozetową, przekonana, że struła się nienajświeższym bigosem. 

Drugi termin profesor Orłowicz ustalił na połowę sierpnia, więc 

wszyscy, którzy tak jak ona nie zdołali zdać w pierwszym podejściu, 

musieli odłożyć obronę tytułu na jesienny termin. Było to uniedo-

godnienie, ale biorąc pod uwagę swój szczególny stan, Rozalia i tak 

nie była w najgorszej sytuacji. Wśród jej kolegów z roku bywali 

i tacy, którzy nie zaliczyli nawet wyjazdu terenowego z podstaw 

szkolenia zwierząt. Ona sama wszystkie zajęcia praktyczne odbyła 

za zgodą dziekana przed terminem w czeskim ośrodku szkolenia 

psów ratowniczych, gdzie pracowało wciąż kilkoro znajomych 

matki Marka, doktor Hany.  

Odpłynęła w sferę wspomnień związanych z tym cieka-

wym doświadczeniem, pozwalając plikowi kserówek spłynąć na 
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podest werandy. Wkrótce światło dnia zaczęło uciekać, uniemożli-

wiając naukę. Czy to możliwe, by dzień już zaczynał krótnieć? – 

zastanawiała się, obserwując jak na zmęczone upałem niebo 

wypełzają ciężkie chmury. Znużenie po pracowitym dniu dało się 

jej jednak we znaki. Otuliła się szczelniej kocem, a Bandyta in-

stynktownie przysunął się bliżej jej nóg, żeby pomóc ogrzać swoją 

panią. 

Reflektory zajeżdżającego na podwórko Hiluxa oświetliły 

pierwsze ciężkie krople, które wypłakały przestworza. 

- Pranie żem przecież rozwiesiła – uprzytomniła sobie i ze-

rwała się, by ratować odzienie Marka. 

Adam wyskoczył z samochodu i wraz z nią zaczął odpinać 

ze sznurków poszwy, prześcieradła i koszule. Obarczony ich całym 

naręczem pobiegł za Rozalią pod dach. Jego poważne, chmurne 

oblicze na mgnienie oka przybrało wyraz czegoś, co podejrzanie 

przypominało rozbawienie. To było ich pierwsze spotkanie od 

pamiętnego wieczoru, kiedy to starania Edyty zakończyły się 

fiaskiem. 

Marek, niewrażliwy na kaprysy aury, dotarł pod dach jako 

ostatni, solidnie przemoczony, lecz niewzruszony. 

- No, długo lało nie będzie – powiedział, patrząc w niebo. – 

Ale przyjdzie jeszcze raz nad ranem. 

- A to Tyczewski miał nosa – przyznała Rozalia. 

- A co, córuchna? 

- A nic, podwiózł mnie jak jechał na łąki pod Cembrzaste. 

Siano chciał zwozić. Chodźcie do kuchni na bułki maślankowe.  

Jeszcze ciepłe, dymiły z wielkiej metalowej misy. Rozalia 

rozlała do kubków ciepłego mleka, w które Marek zaopatrzał się 

u Grodzkich we wsi, i wyszukała w szafce malinowe konfitury. 

- Nawet zjadliwe te ulepki – przyznał Marek, co z jego ust 

było najwyższą formą pochwały dla kulinarnego talentu Rozalii. – 

Wezmę jeszcze, żeby ci przykro nie było. – Wygiął wąsy w szel-

mowskim uśmiechu. 
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Adam siedział otoczony swoją aurą powagi, jakby uśmiech, 

którego się dopuścił, był chwilowym aktem opętania. Jak oni się tu 

dogadywali w tej głuszy? Marek, charakter najprzejrzystszy 

z wszystkich, transparentny, z każdym słowem i myślą jak na dłoni. 

I Adam, o którym nic nie wiadomo.  

A jeśli Rozalia nie wie o nim nic, co usposabia ją do niego 

tak przychylnie?  

Adam także poczęstował się kolejnym „ulepkiem” i obficie 

posmarował go masłem i konfiturami. Rzucił jej niepewne spojrze-

nie. Rozalia domyślała się, że chce nawiązać do sprawy Edyty. 

Rozalia nie miała ochoty drążyć tematu, ale jeśli doświadczenia 

Kostka i Jakuba były dobrymi wskazówkami, prawdopodobnie nie 

uniknęłaby rozmowy na ten temat. Zwierzenia musiały jednak 

poczekać; Marek źle trawił sentymenty przy biesiadzie. 

Postanowiła zawiązać rozmowę na neutralny temat. Na je-

dyny temat. Puszczę, jej mieszkańców i sympatyków. 

- Kostek Ulman wybierał się tu dzisiaj. 

Adam uniósł głowę znad talerza z zainteresowaniem. Naj-

wyraźniej panowie się polubili. Zresztą, szczerością i otwartością 

charakteru Kostek zjednywał sobie ludzi z łatwością. 

- Nie mówił, czego chciał? – zapytał, uciekając ponownie 

wzrokiem. 

- Niekonkretnie. Może chodzi o Finezję? 

- Nie wiedziałem, żeś się poznał z Kostkiem – wtrącił Marek 

– Zacny chłopak, tylko z gorącą głową.  

Bugaj wciąż dbał o to, żeby Rozalii nie było przykro i po-

chłaniał trzecią już słodką bułeczkę z dżemem. 

- Trochę narwany – przyznał Adam z podziwem raczej niż 

z dezaprobatą. – Ale pięknie facet jeździ. 

W dziwny sposób, to właśnie określało Kostka najlepiej. 

Pięknie facet jeździł.  

- Zgadaliśmy się od przypadku do przypadku, kiedy go spo-

tkałem pod północnym stokiem, tam nad tą młodą buczyną. 
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- Chyba się znów nie zapuszczali pod naszą ostoję łosia? – 

zaniepokoił się Marek. 

- Nie, Kostek zdaje się, ma trochę więcej rozumu niż stary 

Ulman. Obiecałem mu poradzić trochę przy koniach, dopóki nie 

znajdzie dobrego weterynarza. Jego dotychczasowy współpracow-

nik właśnie odszedł na emeryturę. W zamian poprosiłem go… No, 

żeby dał znać, jeśli znajdzie gdzieś wnyki po swojej stronie lasu. 

Wólka i Dąbrówka leżą w gestii leśnictwa, to prawda, ale jeśli tam 

ktoś zakłada wnuki, to może zdarzyć się i u nas? W Dąbrówce jeden 

leśniczy na chorobowym, drugi wciąż szacunki brakerskie ma 

nieskończone, a wycinka pod drogę na Działach za pasem. 

- Zlecenie wykonania planu na początek przyszłego tygo-

dnia dzisiaj szef podpisał – wtrąciła Rozalia, która z racji swojej 

pracy miała dostęp do świeżych informacji. – Wieść gminna niesie, 

że w Pilarexie już zakupiono nowe piły i najęto sześciu tymczaso-

wych pracerzy, a kontaktu na budowę drogi jeszcze nie ma.  

- Ale prawdopodobnie będzie jeszcze w tym roku. Leśniczy 

musi na nich oko trzymać, nie ma czasu przetrząsać zarośli. To 

najlepsza okazja dla takiego kłusownika. 

Enigmatyczne oczy weterynarza wyrażały gniew.  

Cóż, każdy przyrodnik wścieka się z bezsilności nad tak 

bezmyślną przemocą. Zwierzęta ginące z rąk kłusowników konały 

w męczarniach. Adam miał wyjątkowe powody do niepokoju. 

Kłusownicy zagrażali drogocennemu stadu łosi, wśród których 

dwie klępy opiekowały się młodymi.  

- To Kostka spotkałaś w miasteczku? 

- W drodze do domu. Autobus nie przyjechał, to ruszyłam 

pieszką. Tyczewski zaraz zresztą nadjechał z wozem. 

- W takim upale, Rozalcia? – ton Marka wyrażał zaniepoko-

jenie i rozczarowanie. 

Rozalia chętnie przemilczałaby swoje problemy w komuni-

kacją państwową, problem tkwił w tym, że Marek wyczuwał smak 

kłamstwa jak koneser poślednie wino. 
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- To będziesz dzwonił do Kostka? – zwrócił się Bugaj do 

swojego następcy. 

Adam namyślał się przez chwilę, po czym pokręcił głową 

przecząco. 

- Jutro po południu jadę do miasteczka, to w drodze po-

wrotnej wstąpię do Ulmanów. Sprawdzę, czy Finezja nabiera sił, 

jak powinna. Mogę ze dwie na drogę? – zwrócił się do Rozalii. 

- Drogę dokąd? 

- Pójdę dziś na noc na ambonę pod Dudniacz. Może uda mi 

się upolować włochatki. Jeszcze je słyszałem przed naszym wyjaz-

dem. To już trzecie toki w tym roku.  

Polował, naturalnie, z urządzeniem do nagrywania odgło-

sów i wysokiej klasy foto-pułapkami.  

- A weź płaszcz przeciwdeszczowy – poradził Marek. 

- Spakuj przeciwdeszczowy płaszcz – w tej samej chwili po-

wiedziała Rozalia. 

Uśmiechnęli się do siebie, dwa umysły wyćwiczone we 

współpracy. Ani Marek, ani Rozalia nie śniliby nawet o zakwestio-

nowaniu pomysłu spędzenia nocy na twardej drewnianej platfor-

mie z perspektywą ulewy nad ranem. Przeciwnie, oboje Adamowi 

zazdrościli. W głowie Rozalii jednak wizja wspinania się po drabi-

nie na ambonę prezentowała się na tyle karykaturalnie, że zazdrość 

przeszła jej jak ręką odjął. Musiała porzucić myśli o podobnych 

ekwilibrystycznych wyzwaniach. 

Adam zawinął kilka bułek w czystą ścierkę i przyjął termos 

ciepłej herbaty od Rozalii, po czym poszedł do siebie przygotować 

sprzęt do eskapady. Marek rozpalił pod kozą w sypialni Rozalii 

i swojej, żeby rozgonić wilgoć, którą przyniosła ze sobą ulewa. 

Rozalia zmywała po kolacji, nasłuchując, kiedy weterynarz będzie 

wychodził. Jak często czuwała w tej kuchni, wyczekując powrotów 

Marka? 

Wyjrzała do sieni, łączącej dwa mieszkania, kiedy dotarło 

do niej stłumione, dudniące echo jego kroków. 
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- Zaziębisz się – burknął. 

- Nic mi nie będzie – zapewnił, wycierając mokre ręce 

w fartuszek. – Chciałam tylko zaproponować ci towarzystwo. 

Bandyty! – wyjaśniła, widząc jego zaskoczenie. – On świetnie 

waruje, zwierząt nie płoszy. Umie siedzieć bez ruchu jak trusia. Koc 

mu tylko pod amboną rozściel, a już on sam się zagrzebie na noc. 

Marek go zabierał, dawniej. Przyda mu się taka przygoda, bo przy 

pańci teraz nudno.   

Adam poklepał psa po łbie. Bandyta z wdzięcznością polizał 

weterynarza po dłoni.  

- Ten tu kawaler to ma coś z wilka – odgadł weterynarz. 

- Na szczęście tylko wygląd, nie charakter – zaśmiała się, od-

ruchowo wsuwając rękę w miękki kożuch nad karkiem psa. – 

Marek pewnie ci nie wspominał, ale jego matka była w Czechach, 

no jeszcze w Czechosłowacji, kynologiem. Pracowała w Czechosło-

wackiej Akademii Nauk, która stworzyła rasę. 

Bandyta, wyczuwając, że jest przedmiotem konwersacji, 

wyprężył się dumnie na swoich chudych łapach, wypiął białą 

puchatą krawatkę i wyciągnął długi nos. Jego żywe, rozumne oczy 

– niebieskie i brązowe – zwracały się od Rozalii do Adama. Strzep-

nął łbem, kiedy małe wyładowanie elektryczne przebiegło między 

palcami Adama i Rozalii, które spotkały się w jego gęstej sierści. 

Przypomniała sobie podobną sytuację z Markiem, kiedy ten 

schwycił w podobny sposób jej dłoń i pomógł przejść przez trudne 

doświadczenie. To jednak był Adam, nie Marek. Oboje niezręcznie 

cofnęli ręce. 

- Jak ona się czuje? – zapytał. Rozalia doskonale wiedziała, 

czyj dobrobyt leży mu na sercu. 

- Jako tako. To nowe doświadczenie. Edzia jest przyzwycza-

jona do sytuacji, w których odmowa pada z ust jej własnych. 

- Zupełnie nie wiem, jak do tego doszło. Nie zabiegałem… 

Nie w tym kierunku. 

Wzruszyła ramionami. 
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- Nic żeś się nie musiał przyczyniać. Edzia zazwyczaj prosi 

do tanga i prowadzi w tańcu. Uczciwie cię uprzedzę, że jeśli masz 

wątpliwości, to kolejna szansa na wspólny taniec na pewno się 

pojawi. 

Nie bawiło go to. 

- Wolałbym nie. Nie czuję się z tym komfortowo. Zwłaszcza, 

że być może mam własne plany w tej kwestii. Chodź, Bandyta. 

Co powiedziawszy, obrócił się na pięcie i odszedł, wiodąc 

w ciemność jej psa. Bandyta nawet na swoją panią się nie obejrzał. 

 

 

 

Ośrodek rezerwatu i gospodarstwo agroturystyczne „Nad 

Ruczajem” dzieliła odległość około trzech kilometrów. Tylko temu, 

że już zdążyła nastroić się do działania fal mózgowych rodziny, 

przypisywała Rozalia fakt, że nawet tutaj dosięgały ją ich sny. 

Marek był Markiem nocnym, więc do późna oglądał na wiekowym 

telewizorze swoją kolekcję filmów przyrodniczych na DVD. Z tego 

względu sen dziadka Dziunka z łatwością przedarł się przez buczy-

nowy zagajnik i wpadł wprost do zastępczej sypialni Rozalii na 

piętrze „Ulany”. 

Znów śnił o Lilianie. Może Rozalia z premedytacją odwie-

dzała jego sny, bo tę obcą sobie kobietę mogła w ten sposób 

poznać? Jednak obraz matki, jaki wyłaniał się z podświadomości 

dziadka, nie był komfortowym, przyjaznym wspomnieniem. 

Rozalia szukała ocieplającej serce anegdoty, znalazła zaś wizję 

wywołujące bezdenną rozpacz, niewypowiedzianą gorycz. 

- Tato, pomóż mi – błaga różnooka, ciemnowłosa dziewczy-

na z zaokrąglonym brzuchem. 

W snach dziadka matka przeważnie była w ciąży, płakała 

lub błagała, a on zawsze odczuwał frustrującą bezradność. 

Są razem w mieszkaniu w Lesku. Matka pakuje do ciężkich 

skórzanych waliz ubrania, wyszarpywane na chybił trafił z wnętrza 
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głębokiej szafy. Dziadek próbuje ją powstrzymywać, ale ręce, 

którymi obejmuje jej ramiona, zaciskają się na nicości. Liliana jest 

przezroczysta i przesącza mu się przez palce jak smuga światła, 

smuga cienia.  

- Tato, nie możesz mi pomóc. Staszek. Gdzie jest Staszek? 

Staszek! – powtarza jego imię ni to szeptem, ni to piskiem.  

Stoją teraz na dworcu, Liliana wciąż nawołuje „Staszek! Sta-

szek!”. Niebieskie i brązowe oko pływa we łzach. Podjeżdża wielki 

autobus, a w chwilę później nie jest to już autobus, tylko ogromny 

pękaty potwór, który pożera Lilianę. Z wnętrza jego mięsistego 

brzucha wciąż woła do niego: 

- Tato! Nie pomogłeś mi, tato…! 

Biedny, biedny dziadek Dziunek. 

Rozalia czuła pewien rodzaj zawstydzenia, jak zawsze, gdy 

bez wiedzy najbliższych nawiedzała ich sny. Była ciekawa matki, 

ale nie towarzyszyły temu skrajne emocje. W przeciwieństwie do 

dziadka Dziunka, nie kochała Liliany, nie cierpiała, nie żałowała. Po 

prostu jej nie znała. 

 

 

 

Nazajutrz rankiem wyszła za dom zwabiona hałasem i po-

niekąd zaprowadzona przez Bandytę, który, ubłocony i szczęśliwy, 

czekał grzecznie pod wejściowymi schodami na nieuchronną kąpiel. 

Było po dziesiątej, kiedy wreszcie się dobudziła. Ostatnio najlepiej 

spała, kiedy wszyscy inni już nie śnili. 

Źródłem hałasu okazali się Marek i Adam, z zapamiętaniem 

tnący deski na nowe paśniki i ogrodzenia wybiegów. Leśne Pogo-

towie jeszcze przed otwarciem miało rezydentów. Kulawe koźlątko 

znalezione przy Jeziorkach obecnie zamieszkiwało szopę, przy której 

Marek sklecił prowizoryczny opłotek. Bocian nielot był nieśmiały 

i rzadko zbliżał się do ludzi, ale i on miał tu swoje własne miesz-

kanko – gniazdko uwite na starej oponie, położonej na wzgórku 



128 
 

w odległym zakątku parku. Marek planował wybudować nad nim 

zadaszenie, żeby Bobusia osłonić przed jesiennymi słotami. 

Adam został zaprzęgnięty, lub też sam zgłosił się jako wo-

lontariusz do pracy, zanim jeszcze zdołał oporządzić się po nocnej 

wyprawie. Wciąż miał na sobie wysokie kalosze (lokalnie znane 

pod nazwą gumofilców), strzaskane błotem portki, rozchełstaną 

wiatrówkę na czarnym golfie, w który powbijały się trociny. 

Dłonie chronił rękawiczkami typu „wampirki”, a na czoło zasadził 

zwykłą czarną czapkę. Gdyby Edyta widziała swojego romantycz-

nego bohatera w tym stanie, wyleczyłaby się z tej fascynacji 

w trymiga. 

Nie dali po sobie poznać, że zauważyli jej obecność, dopóki 

nie skończyli roboty. Rozalia usiadła więc na klocu do rąbania 

drewna i rozkoszowała się późnym porankiem. Po nocnych ule-

wach zroszona gleba parowała intensywnie w przedpołudniowym 

upale. Wilgotne grudy wydawały ciche mlaskanie, schnąc.  

Nasłuchiwała tego swoistego ciamkania dla siebie i dla Ka-

linki, która była rozbudzona zupełnie jak jej mama. Zatem Rozalia 

wskazała jej, jak bogatka wyśpiewuje swój różnorodny repertuar. 

Tłumaczyła, że to „si si tr”, i to „cibejcibej cibejcibej” – to jeden i ten 

sam ptak tak śpiewa. I jak chodzi cyrkularka. I że właściwie nazywa 

się to stołowa pilarka tarczowa, ale dziadziuś Marek nie nazwie 

tego sprzętu inaczej, jak tylko cyrkularka. A to takie „hym”, to tak 

zapiera się dziadziuś, odrzucając niepotrzebne kawałki na stos pod 

drewutnią. 

Kiedy skończyli, Adam robił porządek, Marek zaś przysunął 

się do Rozalii i usiadł po drugiej stronie pieńka. 

- Adam to by ci pewnie nie powiedział – zaczął bez zbędne-

go powitania, obtarłszy pot z czoła wierzchem dłoni. – Po co ją 

denerwować, mówi. Ale co on tam wie, jaka ty twarda dziewczyna 

jesteś… widział, jak szły sarny od Dudniacza na Jeziorka. Tej kozicy, 

co w zimę prowadziła rudle, z nimi nie było. 

- Padła… czy wpadła? – zastanowiła się Rozalia w głos. 
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- Jeśli padła, to tylko na chorobę, bo nie była stara. Ale tyle 

wnyków, co ostatniośmy zebrali? Za długo ten chleb jadłem, żeby 

się łudzić. 

Położył spracowaną rękę na jej kolanie, jakby chciał złago-

dzić szorstką rzeczywistość.  

Źle wyglądał. Stolarka go wykończyła. Gdzie podziewał się 

ten prawdziwy, niezniszczalny Marek i kim był ten zmęczony facet? 

Adam wtoczył pilarkę do szopy i zatrzasnął drzwi. Ciekaw-

skie koźlę, przyzwyczajone już do dziwnych zachowań człowieka, 

podeszło pod sam płot dopraszając się pieszczot od swojego 

opiekuna. Adam pogładził długą szyję podrostka niemal po ojcow-

sku, po czym zbliżył się do nich. Stanął dobre kilka kroków dalej, 

wyskubując trzaski drewna spomiędzy splotów włóczki swetra. 

- Marek mówi, że w następnym tygodniu do Warszawy 

chcesz jechać? – zagaił, również pomijając „dzień dobry”. – Zabrał-

bym cię. Muszę odebrać dokumenty z Instytutu. 

- No… Nie wiem, ile to może potrwać. To ustny egzamin – 

zastrzegła, chociaż wizja wygodnej podróży samochodem zamiast 

tłocznego, nieświeżego wnętrza wagonu Intercity była nęcąca. 

- Nie szkodzi. Odwiedzę przy okazji ojca. Ma w Warszawie 

konferencję. – Wzruszył ramionami. Najwyraźniej w wyborze 

kariery nie kierował się tradycją rodzinną. Jaką drogę przebył od 

stolicy do puszczy? 

- Pojedzie – zadecydował za nią Marek. – Weźmiecie i mnie 

po drodze do Woli. No, nie patrz tak na mnie, córcia. Jakżeś już 

i Adama prosiła, żeby mnie do lekarza posyłał, to chyba musi być 

źle. 

Ucieszyła się w pierwszej chwili, w kolejnej przestraszyła. 

Sama uknuła intrygę, by zmusić go do badań, a teraz bała się tego, 

co może powiedzieć lekarz.  

Marek nie czekał na jej odpowiedź, tylko podniósł się z sie-

dzenia, ponownie obcierając mankietem czoło zroszone potem. 
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- Idę mleko zagotować naszemu przychówkowi. Balię wy-

niosę przed dom, to wykąpiesz Bandytę, szkoda, żeby takie czyste 

posadzki zafajdał. 

Odpocznij, chciała go poprosić, ale wolała nie przeciągać 

struny. Dość, że zgodził się na wizytę u lekarza. Patrzyła za odcho-

dzącym, zgarbionym, jakimś mniejszym Markiem. 

- Wszystko będzie dobrze – powiedział Adam. Oklepany fra-

zes brzmiał w jego ustach szczerze i pokrzepiająco. – To nie musi 

być nic poważnego. Nie możesz się zamartwiać.  

- Dzięki, żeś go zmotywował. – Zdobyła się na uśmiech. 

- Mam jeszcze pół godziny do wyjazdu do UImanów, to 

może ja wykapię czworonoga? – zaproponował, nieco zmieszany – 

Co? 

- I siebie przy okazji. Zaraza jedna w wodzie dostaje kręćka 

niczym małe dziecko w aquaparku. Chlapie na wszystkie strony. – 

Tknęła ją nagła ofiarność doktora Szechyńskiego. – Ale ja dam radę, 

spokojnie. Czuję się świetnie.  

- Odpoczywaj. Poczytaj sobie coś czy pooglądaj telewizję. 

Wczoraj się naharowałaś. Wiem, to nie moje miejsce… Ale powin-

naś bardziej na siebie uważać.  

Debatowała chwilę wewnętrznie, czy obrazić się, czy raczej 

wziąć jego rady do serca.  

- Naharowałaś, co? Od dwóch miesięcy na Pogórzu, a już 

złapałeś lingo – zadrwiła.  

W jego trosce była pewna słuszność. Coraz ciężej było jej 

wstawać, nie tyle przez ledwie widoczny brzuch, co przez spuchnię-

te dolne kończyny.  

– No dobra, tyś go utytłał, ty go kąp – zgodziła się niechęt-

nie. – Tylko nie mów, że nie ostrzegałam. I pozdrów ode mnie 

Kostka.  
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Na notatkach do restytucji i ochrony zwierząt nie mogła się 

skupić.  

Zżerała ją prosta, ludzka (kobieca?) ciekawość.  

To nie jest moralnie słuszne, strofowała się w myślach, 

z wyuczoną płynnością drapiąc Pirata za uchem. Około południa 

kocur pojawił się w leśniczówce, przywędrowawszy z „Nad Rucza-

jem” na skróty przez zagajnik. 

Jedną rzeczą jest być zmuszonym do podglądania ludzkich 

snów. Inną zupełnie jest zaglądanie do nich z premedytacją. Już 

poprzedniej nocy miała nadzieję dokonać włamania, ale sny 

dziadka zgłuszyły wszystko.  

Sny Adama. Enigmatycznego, tajemniczego Adama bez 

przeszłości, bez historii. Czy mogła jego senne wizje odnaleźć 

i uintensywnić? 

Nie, to nie jest moralnie słuszne. 

Chyba wrócił, trzasnęły drzwi. 

Była etycznym wyrzutkiem. Wrakiem człowieczeństwa. 

Podłą wojerystką. 

Zgasił światło. 

Wcale nie byłaby taka ciekawa, gdyby nie to, że okazywał 

jej tyle życzliwości. 

Restytucja. Skup się na restytucji. Szanuj cudzą prywatność. 

Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. 

Piekło, jakie przeżywał Adam, skarłowaciło niejasne, nie-

jednoznaczne emocje, jakie wywoływało w niej poczucie moralnej 

niskości.  

Sen nie był wyraźny, opowiadał historię nie przez swoją 

sekwencję, ale przez wypalające go emocje. Jeden obraz centralizo-

wał gniew, złość, rozczarowanie, rozdarcie, ból, strach.  
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Kobieta, piękna, elegancka kobieta, ubrana w krótką błękit-

ną sukienkę. Sznur pereł opada jak łańcuch na jej piersi. Głowę 

koronuje spięty ciasno wielką, ostrą szpilą kok.  

Ziejącej dziury w brzuchu jakby nie zauważa. Spokojnym, 

zimnym wzrokiem wpatruje się w niego, cicho tłumacząc coś 

racjonalnym tonem. Nie umie rozeznać jej słów, a jednak ma 

wrażenie, że doskonale je zna. Już je kiedyś słyszała. 

Patrzy na własne ręce. W zaciśniętej garści trzyma długą 

srebrną szpilę, zwieńczoną rzeźbioną w kości dziecięcą główką, 

którą jeszcze przed chwilą tkwiła w upiętych włosach kobiety. 

Ostrą końcówką rani drugą dłoń. Krew spływa pomiędzy palce 

i kapie w otwierającą się pod nim czarną otchłań. Kobieta podcho-

dzi do niego. Końce długich jasnych włosów spływających z piersi 

zanurzają się w krwi broczącej z jego rąk jak pędzle. Trzepocą 

z nagłym porywem wiatru jak skrzydła nocnego motyla, osłaniając 

pustkę w jej łonie.  

Kobieta w niebieskiej sukience uśmiecha się, sięga dłońmi 

do jamy swojego brzucha i z pustki wyjmuje życie, które trzepoce 

przez chwilę, jak pozbawiony piór, spłoszony ptak i zastyga.  

Dopiero kiedy Rozalia zobaczyła pokryte krwią i śluzem 

fragmenty ludzkiego płodu w rękach Adama, zaczęła w panice 

uciekać z jego snów. Mogła zamknąć swoje wewnętrzne oko na 

obraz zamordowanego dziecka, nie umiała jednak zatrzasnąć za 

sobą furtki prowadzącej w jego realny ból i w swój realny strach. 
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Rozdział 8 

Po raz kolejny Rozalia została zmuszona do migracji, kiedy harcerski 

hufiec dokonał corocznej inwazji na willę „Ulanę”. Puszcza Buko-

wiecka była stałym elementem rajdu zuchów z podkarpackiego 

oddziału ZHP. Pośledni zastępowi i ich podopieczni nocowali co 

prawda w namiotach, ale drużynowym należał się luksus odpo-

czynku na materacu. Rozalia musiała odstąpić swoją sypialenkę 

w „Ulanie” po kilkudniowej gościnie. Zrobiła to bez żalu, poniekąd 

przyzwyczajona do nomadycznego trybu życia. 

Z uczuciem nieokreślonej tęsknoty wyglądała przez okno do 

parku na porozbijane rzędami namioty, wygasłe ogniska i schnące 

na słońcu śpiwory. Harcerze przybyli tego ranka wczesnym przed-

południem, pochłonęli obiad przygotowany na ogniskach i udali 

się na krótką wyprawę szlakiem w północnym krańcu puszczy nad 

rzekę. Następnego dnia mieli odbyć wycieczkę do serca lasu, 

a pojutrze ruszyć w dalszą drogę. Nie tylko za pieszą wędrówką 

w nieznane na spotkanie przygodzie tęskniła Rozalia. Gdyby nie jej 

odmienny stan, dziś razem z wesołymi czternasto- i piętnastolat-

kami byłaby w lesie i nad rzeką, słuchając opowieści Marka o życiu 

mieszkańców boru i rozlewisk Cąberki, które rokrocznie snuł dla 

nowych pokoleń harcerzy jak dobrze znaną bajkę, zawsze podawa-

ną w tych samych słowach. W tym roku po raz pierwszy to Adam 

pełnił rolę gospodarza, ale Marek towarzyszył mu jako gość 

honorowy. Nieważne zresztą, kto tu dzierżył laskę przewodnika. Jej 

nieśmiała sugestia, że mogłaby uczestniczyć w tej wyprawie wraz 

z zuchami, spotkała się z kategoryczną odmową Marka i zaciętym, 

choć milczącym oporem Adama. Co więcej, przyrodnicy zabronili jej 

wracać do domu piechotą: miała czekać powrotu całej tej bandy 

i pozwolić się odwieźć do Ruczaju, jak odpowiedzialna osoba. 
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Tymczasem zapadał już zmrok. Coraz dłuższe cienie kładły 

się na parkowych ścieżkach, nad trawnikami zaczynało wzbierać 

podniosłe crescendo świerszczy, a robaczki świętojańskie rozpoczy-

nały do tej melodii swój chaotyczny balet. Harcerzy, Marka, Adama 

– ni widu, ni słychu… Puszcza Bukowiecka nie była rozległa i choć 

pięcioletnia Rozalia zdołała się w niej zagubić, oddział harcerski 

pod przewodnictwem starego wyjadacza Marka i wyposażonego 

w wysokiej klasy sprzęt do pozycjonowania GPS Adama nie mógł 

liczyć na podobne przygody.  

Zamyślona Rozalia drgnęła, kiedy w to spokojne, skoordy-

nowane przedstawienie wieczorne wdarł się ryk silnika. Nie miała 

pojęcia, kto mógłby odwiedzać „Ulanę” o tej porze. Bandyta, który 

czuł się równie wykluczony z udziału w eskapadzie co jego pani, 

zerwał się i wybiegł przed dom, by powitać gościa. Zaszczekał 

krótko, przyjaźnie, co nie miało najmniejszego znaczenia. Z natury 

pozbawiony agresji, pies witałby w ten sam sposób dobrego 

przyjaciela domu i przypadkowego rabusia, o ile nie otrzymał 

odpowiedniej komendy. 

- Kuba? – zdziwiła się, wyglądając ostrożnie na werandę. 

Korzystając z okazji Pirat wymknął się pomiędzy jej nogami na 

zewnątrz. 

Doktor Jakub Wojnicki uniósł wyjaśniająco telefon. 

- Adam zadzwonił, że wyprawa im się przeciągnęła, bo zu-

chy uparły się obserwować Drogę Mleczną. Prosił, żeby cię pod-

wieźć do Ruczaju. Jak się czujesz? 

Jakub był lekarzem nie tylko w godzinach swoich dyżurów. 

Zanim pochylił się, by objąć Rozalię na przywitanie, zmierzył ją od 

stóp do głowy swoim doktorskim okiem. Znalazłszy, iż zdrowie 

pacjentki i przyjaciółki znajduje się zadowalającym stanie, pocało-

wał też – już mniej profesjonalnie – jej policzek, a właściwie ucho, 

bo z impetu zwyczajnie źle wymierzył. Do tej pory nieobecne w ich 

relacji przejawy czułości sprawiły, że Rozalia poczuła się niezręcz-
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nie, ale tylko do chwili, kiedy wypuścił ją z objęć i już nieco mniej 

dwuznacznie pociągnął za końcówkę jej warkocza.  

- Zupełnie dobrze – odparła. – Ale jeśli nie uwierzysz w mo-

je zapewnienia, to nie jesteś w tym odosobniony. Tamtych dwóch 

też upiera się, by na mnie chuchać i dmuchać.  

- Adam wspominał, że się boczysz – Kuba uśmiechnął się ze 

zrozumieniem. – Musisz go zrozumieć. Po tym, co cię spotkało nad 

Jeziorkami? I jeszcze w delikatnym stanie?  

- Sam jesteś delikatny. Niestety, sama nabiłam magazynek 

Marka nabojami szantażu. Namówiłam go na zrobienie badań, sam 

wiesz. Teraz strzela argumentami na zawołanie. „Masz mnie 

słuchać, bo jak nie, nie pójdę do żadnego dochtora!”. 

- Troszczy się o ciebie. – Jakub wzruszył ramionami i podsu-

nął okulary na swoim nosie. Rozalia habitualnie odwzorowała jego 

gest. 

- Nie może mnie wiecznie chronić – odburknęła markotnie. 

Jakub zdawał się brać stronę, przewrażliwionego wedle uznania 

Rozalii, Marka.  

- Wiecznie, nie. Dzisiaj, tak. Gdzie torba? 

Rozalia wskazała kciukiem ponad swoim ramieniem do 

wnętrza domu. Jakub ruszył więc, by pomóc jej przenieść rzeczy do 

samochodu. Rozalia zamknęła za nim drzwi. Wkrótce dziewczyna, 

pies i kot znaleźli się we wnętrzu wysłużonego, ale zadbanego 

Forda Focusa, który służył Jakubowi jeszcze w czasach studiów. Po 

raz pierwszy opuszczała ukochane kąty bez żalu. Pozostawiając za 

sobą „Ulanę”, opuszczała także mroczne, przygnębiające sny Adama. 

 

 

 

Poczuła niewymowną wdzięczność, że wypadki potoczyły 

się tak właśnie, a nie inaczej, gdy tylko weszła do kuchni domu 

wujostwa. Jeżeli ktoś musiał stać świadkiem scen rodzinnych 

w domu Hawartów, Jakub był lepszym kandydatem niż przesadnie 
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zaangażowany w kwestię dobrobytu Rozalii Marek czy Adam, 

który niuansów relacji Rozalii z wujostwem był nieświadomy.  

Ciocia Melania tonęła we łzach. Pochylony nad nią z wyra-

zem mieszaniny troski i paniki malującym się na twarzy wujek 

Tadek głaskał uspokajająco jej szerokie plecy. Obecny był również 

dziadek Dziunek, spłoszony jak zawsze, kiedy atmosfera w rodzinie 

gęstniała od konfliktu, a także Romek. Rzeczowy, konkretny, 

czasem zbyt skory by wygarnąć bolesną prawdę bez ogródek, to on 

właśnie perorował coś z zacięciem, kiedy Rozalia wsunęła się do 

kuchni wraz z Kubą.  

- Ja daleki jestem, żeby tę całą imprezę pochwalać, bo te-

go… – tu ominął bliżej nieokreślony epitet – …który  Róźkę… – tu 

ominął nieokreślony czasownik – …to bym wykastrował i na 

kopniakach do urzędu poprowadził. Ale żeby taki ciemnogród 

i zacofanie pochwalać, to też nie jestem skory. – Zamilkł i odchrząk-

nął zmieszany, spostrzegłszy, że wszyscy zebrani wpatrują się 

w drzwi.  

Policzki Rozalii zapiekły, jak ucałowane ognistymi języka-

mi. Fala rozgoryczenia rozbiła się o jej pierś i groziła przedarciem się 

do jej serca, gdy pojęła, o czym tu się rozmawia. I kolejna, gdy 

zdała sobie sprawę, że łzy złości, które wezbrały w kącikach jej 

oczu, nikogo nie obejdą. Irytował ją sposób, w jaki rodzina postrze-

gała sytuację, w której się znalazła i konfidencjonalny, okrężny, 

eliptyczny język, którym prowadzone były rozmowy na ten temat. 

Chciała zasugerować, żeby jej bliscy przestali obwiniać o wszystko 

Igora, jakby wszystko stało się bez jej udziału, ale obawiała się, że 

zbytnia bezpośredniość zostanie uznana przez rodzinę za wulgar-

ność. Romka, na którego chłodny osąd Rozalia liczyła, również 

zwiodła fałszywa stronniczość. 

Zamrugała oczami, żeby przegonić bezsilną, niepożyteczną 

wilgoć. 

- Co się stało? – zapytała rzeczowo. 
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Ciocia Melania była zbyt roztrzęsiona, by odpowiedzieć. 

Machnęła ręką, chcąc odsunąć konieczność wyjaśnień. Zachłysnęła 

się na nowo szlochem. Przycisnęła do ust zaciśniętą pięść, jakby 

tylko co powstrzymywała się od gryzienia paznokci. 

Na pytanie Rozalii odpowiedział Romek, odzyskawszy re-

zon po swoim faux pas. 

- Aferę robią! Z igły widły! Bo po co mamusia takim gada-

niem przejmuje się?  

- Jakim gadaniem? – dopytała Rozalia cierpliwie, choć była 

przygotowana na to, że nie spodoba jej się odpowiedź. 

- Mama na nabożeństwo poszła. Pani Toporowiczowa odda-

ła przewodnictwo w róży różańcowej mamy. A że mama najdłużej 

należy, to spodziewała się, że jej ten h o n o r  przypadnie. – Romek 

prychnął z przekąsem i założył ręce na piersiach. – A tymczasem 

Olszańską wybrali. Ponoć mama nie zasługuje, bo siostrzenicy 

wychować nie umiała na bogobojną dziewuszkę. Jawnogrzesznicę 

w domu utrzymuje. Grodzka nawet mamie wypomniała, że do 

Komunii przystępuje, a nie powinna, bo złego prowadzenia nie 

potępiła. 

- O Jezu! – westchnęła ciotka Melania, na nowo przeżywa-

jąc konfrontację. 

- No niechże mama już się opanuje! – huknął na nią Romek 

nie bez swoistej czułości. – Ja tu zwariuję. Zaścianek! Prowincja, to 

mało powiedziane. Grodzka sama syna urodziła w pięć miesięcy po 

ślubie, Olszańskiej mąż przez lata te ich dzieciaki pasem obkładał, 

a ona okiem nie mrugnęła. A mama to wreszcie nauczyła by się 

postawić… A nie jak ta trusia, obelgami się pozwala obrzucać. Żeby 

ktoś mi w okna zaglądał, co się u mnie w domu dzieje… 

- Romeczku…! – mitygował wujek Tadek, bezskutecznie 

próbując zakończyć jego grzmiącą tyradę. 

- Niech tato nie Romeczkuje mi tu, jak ja dzieckiem nie je-

stem i swój rozum mam. I wy byście też z tym wstecznictwem 

skończyli. No nie mam racji, Jakub? – zwrócił się do doktora 
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w poszukiwaniu sojusznika. – Ty jesteś jedyny tu racjonalnie 

myślący, światły człowiek w tym towarzystwie dewotek i agre-

sywnych moralistów. Przemów im do rozsądku, bo ja już siły nie 

mam. 

Jakub już otworzył usta, żeby odpowiedzieć, ale spoglądając 

ukosem na Rozalię znalazł w jej postaci coś, odwiodło go od 

włączenia się w tę dyskusję. Wąskie usta zaciął w cienką kreskę 

i wsunął dłonie w kieszenie wiatrówki. 

Początkowo Rozalia poczuła się urażona, że przyjaciel nie 

chce wziąć jej w obronę. Wycofana postawa Kuby była jednak 

nieplanowaną przysługą, zmuszając ją, by sama skonfrontowała się 

z sytuacją. Wkrótce będzie musiała zmierzyć się ze sprawami 

o wiele większymi niż gadanina kilku wiejskich bigotek, jak 

dorosła, świadoma kobieta. Tylko jak znaleźć tę dorosłą, świadomą 

kobietę w ciele zranionej i rozgoryczonej dziewczyny?  

Z przedsionka bezsilnej złości i poczucia krzywdy Rozalia 

wycofała się siłą woli. Wzięła kilka głębokich wdechów, a świst 

powietrza pomiędzy jej wargami wbijał się jak drzazga w ciszę, 

która zapadła. Każdy oczyszczający wydech był jak krok w tył. Jak 

zwykle w chwilach wątpliwości, Rozalia sięgnęła do wzorca, źródła 

wszystkich mądrości i osobistej wyroczni w kwestiach etycznych: 

Jak w takiej sytuacji postąpiłby Marek? 

Marek nie osądzałby. Odłożyłby na później opatrywanie 

pokiereszowanej dumy własnej i zadbał o drugiego człowieka. 

Próbował rozmawiać po to, by zrozumieć, nie po to, by polemizo-

wać czy bronić własnej racji.  

Brawo dla Marka. Wszystko, co zrobić mogła daleka od ide-

ału adeptka jego filozofii, to usiąść obok ciotki Melanii i otoczyć ją 

ramieniem. Wskutek tego gestu dotychczasowa blokada Hawarto-

wej jakby popuściła. 

- Taki wstyd! – westchnęła. – Wstyd! Jak ja się w kościele 

pokażę… Ja za koleżanki je miałam. Jak one tak gadają, to co 

dopiero  inni? Wieś cała? 
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- Ciociu, to tylko zawistne plotki. Gadają, bo mają za dużo 

wolnego czasu. Zdarzy się coś ciekawszego we wsi, to przestaną – 

próbowała łagodzić Rozalia. Jednocześnie przekonywała samą 

siebie, że rozżalenie ciotki nie jest skierowane w nią samą. Melania 

Hawart bywała małostkowa i kostyczna, ale nie miała złych 

intencji.  

- Zawsze coś na tę rodzinę! Zawsze! Już nie dosyć, że takie 

historie o nas, Boże mój… Że samobójstwo w rodzinie, że ta 

nieszczęsna Ukraina… A tu mi jeszcze i ten krzyżyk! Synów dwóch 

mam, oba po trzydziestce chłopy, a żaden się nie pożenił. I Edytka 

taka biedna, przez nauki nie może żadnego kawalera znaleźć… 

I teraz jeszcze to! 

Rozalia nie znalazła więcej pocieszających frazesów, więc 

tylko schwyciła dłoń ciotki i pocałowała z uczuciem.  

Kątem oka dostrzegła, że Jakub wycofuje się krokiem raka 

do ogrodu. Wujek Tadek ulotnił się niepostrzeżenie wraz z dziad-

kiem Dziunkiem. Pozostał tylko Romek, wciąż przejawiający oznaki 

zdenerwowania.  

- Mamusia niech już uspokoi się. Nie takie tragedie dotyka-

ją ludzi – powiedział po chwili kuzyn. Jego słowa miały być kojące, 

Rozalia wiedziała jednak, że na ciotkę Melanię podziałają jak 

zaczepka. 

- Co ty, młody, wiedzieć możesz? Będziesz miał swoje dzie-

ci, to zobaczysz.  

- Romek, może wyjdziesz zobaczyć, czy Jakub jeszcze czeka, 

czy już pojechał? – zasugerowała Rozalia, chcąc się go pozbyć, zanim 

jego nietrafione słowa pocieszenia na nowo wpędzą ciotkę Melanię 

w spazmy rozpaczy. 

- A po co? – prostodusznie zdziwił się kuzyn. Mężczyźni, 

doprawdy. 

- Bo to nieładnie tak gościa zaniedbywać – odparła z naci-

skiem. 
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- A pewnie, pewnie – zawtórowała jej ciotka Melania, po-

ciągając nosem. – Kubusiowi, wiadomo, z Edytką nie wyszło. Ale to 

dobry chłopak. I doktor. Żeby jeszcze ludzie nie zaczęli tego gadać, 

że w moim domu gości nie szanuje się… 

Romek wreszcie pojął aluzję Rozalii. Złożywszy na czole 

matki niezdarny pocałunek, opuścił kuchnię. 

Cisza i czas niekiedy pomagają lepiej, niż nietrafione dobre 

rady i wyświechtane komunały. Rozalia przyrządziła gorący napar 

rumianku z odrobiną miodu. Kilka łez doprawiło gorący napój, ale 

w miarę jak herbatka stygła, obsychały policzki cioci Melanii. 

Trudno było Rozalii określić, ile czasu spędziły, siedząc tak ramię 

w ramię na ławie przy kuchennym stole. Zegar tykał miarowo, ale 

miało się wrażenie, że czyni to tylko dla towarzystwa. Odmierzanie 

czasu zostawi sobie na inną okazję… W jasno oświetlonej kuchni, 

do której przez otwarte okno wlewały się ciężkie, nasycone wie-

czorne zapachy czas stanął w miejscu.  

W końcu ciotka Melania wydobyła jedno ostateczne, 

oczyszczające westchnienie. Wstała od stołu i poklepała się po 

twarzy, rozmasowując szczypiące od zaschniętych łez policzki.  

- No, Rozasia, dziecko – powiedziała, nie odwracając się 

nawet do siostrzenicy – Już ty nie rozpaczaj. Nie będziemy się 

ludzkim gadaniem przejmować. Nie? 

 

 

 

Znalazła Jakuba w maleńkim domu dziadka Dziunka na gór-

ce. Dziadek ugościł doktora świeżo zerwanymi jabłkami. Nie 

odrywając wzroku od rozpostartej na stole lektury, obierał ze skórki 

dojrzałą antonówkę nieśpiesznymi ruchami. Długa sprężyna 

obierków spadła do metalowej miseczki, którą podstawił sobie na 

kolanach. Jakub, który ze swoim młodym, zdrowym uzębieniem 

delektował się soczystym, jasnożółtym owocem ze skórką, zastygł 
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w ustami pełnymi miąższu, próbując wybadać nastrój Rozalii po 

nieprzyjemnym familijnym epizodzie. 

Cieszyła się, że nie odjechał bez pożegnania. Był zresztą jako 

były partner Edytki obeznany z burzliwym rytmem emocji, na 

którym budowano melodię domostwa Hawartów. 

- Przepraszam – odezwał się Kuba, przełknąwszy swój kęs. – 

Powinienem był jakoś zareagować. Nie wiedziałem, co powiedzieć. 

Nie chciałem się wtrącać – przyznał bezradnie.  

Był nachmurzony. Rzadko kiedy widywała go w takim na-

stroju. Zazwyczaj był pogodny i żartobliwy, chociaż jego bliscy 

domyślali się, że serdeczność i otwartość czasami przychodziły mu 

z trudem. 

Nie ma ludzi, którzy wiecznie byliby w dobrym humorze. 

Nawet taki Kuba zmagał się czasem ze zniechęceniem. W perfidny 

sposób myśl ta podniosła ją na duchu. Miała wrażenie, że jej 

sytuacja wymaga tego, by stanęła na wysokości zadania, znalazła 

źródło niezachwianej siły, widziała tylko dobre strony. Tymczasem 

okazjonalne odczuwane uczucie znużenia, strachu i zniechęcenia nie 

było równoznaczne z odniesieniem porażki.  

Dziadek Dziunek zabrał swoją książkę i misę pełną obier-

ków. 

- Ja mniemam… Tak, mniemam… – Mrucząc pod nosem 

dyskretnie wycofał się do swojej alkowy. 

- Daj spokój – powiedziała Rozalia, gdy dziadek znikł 

w głębi przylegającej izby z tomem „Popiołów” Żeromskiego. – 

Romek nie powinien był stawiać cię pod ścianą. Muszę nauczyć się 

radzić sobie sama. W końcu niedługo będę mieć od opieką istotę 

zupełnie zależną ode mnie.  

Jakub uważnie studiował przez chwilę jej twarz, jak inter-

pretuje się wieloznaczny, symboliczny obraz. 

- Naprawdę tak myślisz? – zapytał po chwili. – Każdy po-

trzebuje oparcia.  

- Oczywiście, mam Marka – pospieszyła z wyjaśnieniem. 



142 
 

- Nie chodzi mi o Marka – mruknął Kuba, pozornie rozba-

wiony. 

Rozalia nie była jeszcze w stanie usiąść, więc zakrzątnęła się 

wokół zaparzania herbatki. Wybrała melisę, która w szklanym 

słoiczku stała w szeregu wraz z innymi ziołami na szczycie pieca. 

- Mmm – mruknął Kuba, kiedy postawiła przed nim wonny 

napar. 

- Ciotka Melania sama zbiera zioła – wyjaśniła, siadając na-

przeciwko niego przy stole. Ręką wygładziła kraciasty obrus. – To 

jedna z wielu jej zalet. 

O tych zaletach starała się pamiętać. To pomagało odpom-

pować balon żalu i rozczarowania, gdy groził pęknięciem, chociaż 

wymagało czasem sporego wysiłku. 

- Wiesz, Marek może nie wystarczyć. Marek – to nie to, co 

partner. Wiem, że teraz jest za wcześnie, żeby o tym myśleć, ale 

powinnaś poszukać kogoś, kto by cię wspierał.  

- Dać anons w „Kurierze Bukowieckim?” – zakpiła łagodnie. 

- Tylko nie pierwszego lepszego, egoistę i czarusia, jak był 

ten twój eks. No, nie rób takiej miny, nie chcę cię obrazić. To musi 

być ktoś, no, facet o takim… o walecznym sercu. 

- Jakubie! – użyła poprawnej formy wołacza, bo wiedziała, 

jak bardzo go to irytuje. – Ja nie wiedziałam, że ty masz taką 

romansową głowę.  

- Uspokój się. Od kpienia i sceptycyzmu to tu jestem ja. 

„Racjonalista i światły człowiek.” – zaśmiał się gorzkawo, cytując 

słowa Romka. – Chętnie sam bym się podjął tego zadania, ale 

u mnie z tym sercem… – westchnął przesadnie.  

- O ile bym cię zechciała – prychnęła sardonicznie, nie wie-

dząc, czy odebrać jego słowa jako komplement czy obelgę.  

- Mówiłem ci już, drwinkowanie ci nie przystoi. Nie tobie. 

Wiesz, ja jestem zmęczony. Moja praca drenuje mnie do suchości. 

Nie wyobrażałem sobie na początku drogi, że będzie tak trudno. 

Emocjonalnie. Ciągle nie potrafię się odciąć. Wiadomo, bywa 
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pięknie. Wtedy, kiedy dzieci rodzą się zdrowe i silne. A w pozosta-

łych przypadkach? Co ja mam ze sobą zrobić… w tych pozostałych 

przypadkach? – głos uwiązł mu w gardle, jakby ktoś zacisnął ręce 

na jego szyi.  

- Ja jestem ekstrawertykiem – zaczął ponownie po chwili. 

Potrzebuję czyjejś energii, czyjegoś światła, żeby naładować baterię. 

W tych koszmarnych chwilach zawsze myślę o ludziach, którzy 

wnoszą ze sobą taki blask. Niewiele osób zdobyłoby się na to, co 

ty. Tak odłożyć na bok siebie i swoje emocje. Wesprzeć zwyczajnie, 

prosto, kogoś, kto choćby nieświadomie cię rani. Bo, mów co 

chcesz, ale o twoje uczucia w tym domu nikt nigdy nie dbał. 

A ciebie to nie zniszczyło, ty jesteś bezinteresowna, wewnętrznie 

pogodzona, niezmiennie pogodna. Najlepsza. – Speszył się nagle, 

jak mały chłopiec przyłapany na podglądaniu ciotki w kąpieli. 

Rozalia wątpiła w trafność oceny Jakuba, ale zdecydowała 

się nie zaprzeczać. Może wiara w jej siłę była potrzebna jemu 

samemu do budowania własnej? Przesadzał też chyba z oceną jej 

rodziny… A może nie? Czy obojętność może niekiedy wyrządzić 

więcej szkód niż otwarta agresja? Poczucie opuszczenia i brak 

wsparcia doskwierały jej od dawna, zanim nawet śniła o tym, że 

będzie samotną matką.  

Pirat wsunął się przez uchylone drzwi kuchni cicho jak 

duch. Wskoczył na kolana Rozalii, a stamtąd na stół. Pyszczkiem 

trącił podbródek Rozalii, zachęcając ją do pieszczot. Jego mądre, 

prawie ludzkie oczy wpatrywały się w Rozalię wyczekująco. Jak 

zwykle wyczuł, kiedy był potrzebny. 

Może to przez to twoje oko jesteś taką mądrą, wszechwie-

dzącą kociną? – powiedziała do niego w myślach.  

A jeśli tak, to być może różnobarwne oko Rozalii także było 

okiem widzącym, sięgającym innej płaszczyzny? 

Chętnie zwierzyłaby się Jakubowi ze swoich onirycznych 

wizji, ale jego niezachwiana wiara w naukę podyktowałaby tylko 

jedną odpowiedź: terapia u psychologa. Rozalia oczami wyobraźni 
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widziała siebie zakutaną w biały kaftan, ze śliną spływającą strużką 

po brodzie po tym, jak psychiatrzy nafaszerują ją lekami, kiedy 

przyzna się do swojej przypadłości. 

- Pójdę już chyba. Muszę zapalić – Jakub podsunął się nagle 

nerwowo na krześle. Wciąż obracał w palcach niedojedzoną 

ćwiartkę jabłka. 

- Ohydny nałóg – skrytykowała Rozalia. Od lat prowadziła 

z nim potyczki, próbując zmusić go do rzucenia. 

- Lek na chandrę – odparł. – Nie mam kota, to muszę zmy-

ślać. 

- Pożyczyłabym ci Pirata, ale dziadyga objadłby cię z ostat-

niej skórki chleba. Łatwiej go ubierać niż karmić.  

Jakby na potwierdzenie tych słów, kot obrócił się i obwą-

chał z apetytem soczysty kawałek jabłka na talerzyku. 

Odprowadziła przyjaciela do drzwi. Wciąż jeszcze gorący 

kubek naparu wzięła ze sobą, by ogrzać dłonie. Z kubkiem ciepłego 

napoju jakoś tak łatwiej ciepło myśleć o ludziach. 

- Czuję się, jakby moja dusza ważyła tonę – wyznał, odwra-

cając się do niej za progiem. – Szkoda, bo gdybym był lżejszy, 

mógłbym ci bardziej pomóc. A tak, tylko bym cię ze sobą pociągnął 

w dół.  

Żartobliwie skubnął palcami końcówkę jej warkocza. 

- Jakub – jęknęła, zmieszana. – Ja nie potrzebuję takiej… 

- Troski? 

- Akcji charytatywnej. Radzę sobie, jakoś.  

- Oczywiście. Ty jesteś moją pochodnią, więc nie dasz się 

zgasić. Nic cię nie zniszczy. – Uśmiechnął się, po raz pierwszy tego 

wieczoru zupełnie szczerze i bez echa melancholii, które towarzyszy-

ło dotychczas jego słowom. 

Pożegnali się serdecznie, zapewniając o szybkim spotkaniu. 

Poniekąd było im ono pisane, bo zbliżała się data USG kontrolnego 

dla Rozalii. Obiecała jednak wpaść do przyjaciela także prywatnie, 

by zwyczajnie porozmawiać i razem napić się kojącej melisy. 
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Patrząc za Jakubem odchodzącym w dół ścieżki, jego głowa 

otoczona siwym welonem dymu papierosa, nie mogła oprzeć się 

wrażeniu, że oto ponownie zadała Jakubowi arbuza – jak wtedy, po 

wieczorze studniówkowym. Dziś oboje byli starsi, dojrzalsi, oboje 

wzrośli we własnych duszach, a poczucie rozstania było tak samo 

dotkliwe.  

Jak statki, które mijając się nocą na rozległej otchłani wód, 

zapalają dla siebie świetlny sygnał. Kuba i ona mieli własne 

problemy, z którymi musieli osobiście się uporać. Z jednej strony 

wywoływało to przykre wrażenie odosobnienia, z drugiej zaś – czy 

nie chodziło właśnie o to światło w mroku? O to, żeby dać sobie 

znać: też jestem tutaj, także płynę w nieznane, nie jesteś sam? 

Jakub niezmiennie pokładał w Rozalii wiarę. Właściwie, 

miała wrażenie, że na jego dobrą opinię wcale nie zasłużyła. 

Skrycie jednak chciała wierzyć, że ta siła, którą jej wmawiał, 

pomoże jej uniknąć losu Liliany. 

Ja też w ciebie wierzę – chciała powiedzieć mu poniewczasie, 

ale jego wyprostowana, wysoka sylwetka zlała się już z mrokiem. 

Pozostała tylko rzadka wstęga dymu. 

Zastanowiła się, jak na kuchenną konfrontację zareagował-

by w miejscu Jakuba Kostek? Pewnie straciłby panowanie nad sobą 

i w nerwach wygarnął Romkowi, ciotce, wujkowi, a nawet dziad-

kowi, co o nich myśli. Wściekłby się i walczył w jej obronie jak 

lew. 

Igor. Igor próbowałby łagodzić sytuację, racjonalizować, 

przepraszać. Może by po prostu dał nogę. W tym był akurat dobry. 

A Adam? Adam… 

No, coś takiego. Dlaczego akurat Adam? Ledwie się znali. 

Dziadek Dziunek, do tej pory zajęty lekturą, wysunął się za 

Rozalią na próg. Niezgrabnie zarzucił na jej plecy chustę. Sztywny 

kwiecisty trójkąt wyszywany grubą nicią pachniał lawendą, której 

suszone płatki w płóciennych woreczkach wisiały w szafie dla 

ochrony ubrań przed żarłocznymi molami. Ten zapach kojarzył jej 
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się z babcią Oksaną i wywoływał przyjemną falę serdeczności, 

chociaż ta zmarła na długo przed urodzeniem się Rozalii. Rozumia-

ła, że o Oksanie myśli serdecznie, bo w ten sposób opowiadał 

o niej zawsze dziadek. O matce, która także odeszła, zanim Rozalia 

zdążyła zgromadzić jakiekolwiek wspomnienia, również myślała 

w sposób narzucony przez manierę, z jaką wyrażali się o niej bliscy. 

Sądziła do tej pory, że w kwestii matki zachowuje obojęt-

ność. Zaczynała dopiero rozumieć, że tak naprawdę osądziła ją 

niesprawiedliwie na podstawie tego, co mówiła, a także tego, co 

przemilczała jej rodzina. 

Ekscentryczna, dzika, nieprzewidywalna. Wiedźma. Wiedź-

ma. Twoja mama była wiedźmą. Zabiła się, bo nie mogła cię kochać 

– rozległ się w głowie Rozalii dziecięcy głos, obijający się echem po 

ścianach życia przez lata. 

- Dziadziu, czy mama pamiętała swoją mamę? Babcię Oksa-

nę? 

Dziadek Dziunek odchrząknął i oparł się o framugę, jakby 

samo wspomnienie utraconych kobiet odbierało mu siły.  

- Zawsze powtarzała, że pamięta, jak Oksana krochmaliła 

pościel w wielkim baniaku na kuchni. Mieszała taką długą, drew-

nianą łyżką w kadzi, uważając, by poszwy równo namokły. Liliana 

tej łyżki się trwożyła. Mniemam… Lękała się, że jej tą łyżką 

Oksana da klapsa, chociaż Bóg wie, że żadne z nas nie podniosło na 

nią nigdy ręki. – Uśmiechnął się mimowolnie, śledząc zamglonym 

wzrokiem zakola i zakręty Cąberki, zakola i zakręty wspomnień. – 

Śni mi się ostatnio tak często. Częściej niż kiedykolwiek – przyznał, 

wzruszony wspomnieniami. – Pójdę już na spoczynek. Dobranoc, 

wnusiu.  

Dopiero w połowie ścieżki między domem dziadka na górce 

a domem wujostwa niżej w dolince dotarły do niej te słowa. 

Stanęła, zmrożona echem rzuconego niby od niechcenia komentarza 

dziadka. 

Śni mi się ostatnio tak często. Częściej niż kiedykolwiek… 
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To Rozalię pochłaniało ostatnio rozpamiętywanie historii 

matki. Tak bardzo chciała się o niej dowiedzieć czegoś autentyczne-

go, nieskażonego subiektywną opinią postronnych…  

Dreszcz, który połaskotał jej skórę na wniosek, który forso-

wał się nieubłaganie do jej świadomości, nie miał nic wspólnego 

z fizycznym chłodem. 
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Rozdział 9 

Solidny kawał drogi pokonali w milczeniu. To komfortowe milcze-

nie, o którym tyle wspomina się w książkach, kiedy to dwoje ludzi 

czuje się w swoim towarzystwie na tyle swobodnie, by nie czuć 

potrzeby wypełniania pustki konwersacyjnej bezsensownym 

bełkotem – to nie było to. To była cisza buzująca i nerwowa.  

Chciała o coś zapytać, nie wiedziała, gdzie zacząć, bała się, 

dokąd zaprowadzą ją odpowiedzi. Jeśli Adam zechce udzielić 

jakichkolwiek odpowiedzi. Dziwne… Można by sądzić, że mając 

dostęp do sennych marzeń człowieka, poznaje się o nim najskrytsze 

prawdy. Tymczasem okazuje się, że w podświadomości nie jeste-

śmy wcale mniej zagubieni, nasza wewnętrzna intuicja błądzi, 

kołuje i mataczy. Nieposkładane, emocjonalne historie naszej duszy 

rodzą tylko więcej pytań. Sny nie tłumaczą rzeczywistości, 

a rzeczywistość nie objaśnia snów.  

Przynajmniej podróż poranna upłynęła w mniej niezręcznej 

atmosferze. Za Rzeszowem Rozalia przysnęła i obudziła się dopiero 

pod Garwolinem, gdy utknęli w korku. A przed zajściem w ciążę nie 

potrafiła nawet zdrzemnąć się w samochodzie! O ustawiczne 

zmęczenie, jakie ostatnio dawało się jej we znaki, obarczała winą 

fluktuacje hormonalne. Prawda była jednak taka, że brak snu 

i różnorakie zgryzoty drążyły otwory w wewnętrznym spichlerzu 

energii. Siły wyciekały stąd niekiedy pod takim ciśnieniem, że 

niemal odczuwała to fizycznie. Ustawiczne napięcie emocjonalne 

nie miało żadnego związku z odpoczynkiem i dbaniem o siebie, 

które zalecał jej Jakub w zakresie swoich profesjonalnych porad. 

Adam musiał poszukać alternatywnej trasy, bo ze względu 

na wypadek, jaki zdarzył się na autostradzie, utworzyły się wieloki-

lometrowe korki. W efekcie tego Rozalia spóźniła się na egzamin. 
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Zdecydowała udać się na uczelnię mimo wszystko, z nadzieją, że 

wykładowca wciąż tam będzie. Tylko ogromnym zbiegiem okolicz-

ności udało jej się uzyskać zaliczenie.  

- A ty nie miałeś spotkać się z ojcem? – zapytała, skonster-

nowana, kiedy wysiadł razem z nią na parkingu pod uczelnią. 

- Odprowadzę cię tylko. Może tego wykładowcy już nie 

ma? Nie będziesz musiała czekać, aż po ciebie wrócę. 

- Mną się nie przejmuj. Pójdę do baru, zjem obiad. Nie 

spiesz się. I tak wyświadczyłeś mi ogromną przysługę. 

- Wierz mi, po pięciu minutach przebywania we wzajem-

nym towarzystwie z moim ojcem obaj będziemy myśleć tylko 

o tym, żeby jak najszybciej to zakończyć – uśmiechnął się w sobie 

właściwy stonowany, ostrożny sposób. 

- Adam! Nie wierzę, Adam! – kobieta, w której ze zdziwie-

niem Rozalia rozpoznała panią Orłowicz, przestukotała obcasami 

tuż pod jej nosem, jakby Rozalia była mało interesującym monu-

mentem, po czym entuzjastycznie zarzuciła ramiona na szyję 

Szechyńskiego.  

Głębokie, powściągliwe oczy nad ramieniem pani doktor 

drgnęły pewnym znużeniem, ale weterynarz odwzajemnił pocału-

nek w powietrze obok policzka znajomej. Niezadowolenie ze 

spotkania dało się odczytać w jego twarzy tylko przez ułamek 

sekundy; zaraz wygładził drobne zmarszczki na czole i przywołał na 

oblicze coś na kształt uprzejmego zainteresowania.  

- To jednak wracasz? – wylewnie się z nim przywitawszy, 

pani docent Orłowicz zarzuciła Adama potokiem słów. – U taty na 

wydziale robiono nawet zakłady, ile wytrzymasz w tej dziczy. 

Wiadomo, są praktycy, są teoretycy… Ja wiedziałam, że to nie jest 

życie dla takiego faceta, jak ty. Rzucić wszystko i wyjechać 

w Bieszczady, to ładnie brzmi, ale jak wiadomo, marzenie o nieo-

kiełznanej swobodzie to przereklamowana mrzonka. Biorę moją 

latte na wynos i czyste obcasy ponad wolność ducha. Przyjąłeś 

posadę u nas, czy zostajesz u Kołłątaja? Nie dziwię ci się, jeśli nie 



150 
 

chcesz wracać do Krakowa, pewnie źle ci się teraz kojarzy. Mnie 

proponowano posadę w banku, nawet przeszłam już dwie rozmo-

wy kwalifikacyjne, ale cóż – przykuta jestem do tej naszej uczelni, 

zresztą to wygoda, bo tatuś, wiadomo… 

Pani docent Joanna Orłowicz była córką profesora, u które-

go Rozalia miała właśnie zdawać egzamin. Pracowała na uczelni 

jako specjalista do pozyskiwania funduszy do projektów badaw-

czych. 

- Nie, ja tylko… 

- Nie? A to szkoda – przerwała pani Orłowicz, szczerze za-

wiedziona. – Częściej byśmy się widywali. A jak profesorostwo? Jak 

twój brat? 

- Tato jest właśnie w Warszawie – zdołał wtrącić Adam. – 

A ja przywiozłem córkę mojego kolegi i mentora na egzamin.  

Pani Orłowicz zmierzyła Rozalię zdziwionym wzrokiem, 

jakby nieruchoma statua nagle drgnęła i zaczęła oddychać. Ktoś 

wrażliwszy od Rozalii na krytykę mógłby poczuć się urażony, 

upokorzony nawet. Tymczasem Rozalię to snobistyczne, protekcjo-

nalne obejście pani Orłowicz bawiło.  

- A tak, pamiętam panią – przyznała z lodowatą uprzejmo-

ścią znajoma Adama, ześlizgując wzrok z wyraźnie zaokrąglonego 

brzucha Rozalii. – Ale tato skończył już chyba, właśnie idę po 

niego… 

- No tak, to moja wina. Utknęliśmy na siedemnastce. Wy-

padek, korki. Za późno wyjechałem. To co, Joasiu, może uda nam 

się namówić twojego szanownego tatę? 

Adam, umiarkowany, opanowany, chłodny w obejściu Ad-

am okrasił swoją prośbę czarującym uśmiechem. Blizna nad wargą 

nadała temu niecodziennemu zjawisku zarazem uroczego i zawa-

diackiego charakteru. 

Rozalia niemal słyszała przyspieszone bicie serca Joanny Or-

łowicz. 
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- Ależ dla ciebie… No, oczywiście. Wiesz jak wysokie ma ta-

to o tobie mniemanie… 

Dzięki tej bezwstydnej manipulacji, Rozalia wracała do do-

mu z oceną cztery plus w indeksie. Był to nie lada wyczyn, bo 

koncentrację podczas zmagań egzaminacyjnych rozpraszały myśli 

o strzępkach informacji na temat przeszłości Adama, które nieo-

patrznie zdradziła Joanna Orłowicz. Liczyła zaledwie na prześliźnię-

cie się na trójce. 

Adam nie przesadzał, mówiąc o szacowanej długości spo-

tkania z ojcem. Zaledwie Rozalia zdążyła posilić się kanapką 

w pustawym o tej porze roku uczelnianym bufecie, Adam już zjawił 

się w drzwiach. Jeżeli jego stosunki z ojcem rzeczywiście były 

napięte, nie dawał tego po sobie poznać. Rozalia zazdrościła mu 

mistrzowskiego opanowania mięśni twarzy. Jej zdradziecka mimika 

odkrywała przed światem każdą najmniejszą emocję. 

Ruszyli w drogę powrotną bez zwłoki, bo Adam obawiał się 

korków. Przy dobrych warunkach na drodze i tak nie zdążyliby 

przed północą. 

Z braku pomysłu na nawiązanie rozmowy zajęła się rozglą-

daniem po okolicach, które mijali, choć jednostajny, płaski krajo-

braz nie dostarczał takich wrażeń estetycznych jak rodzinne Pogó-

rze.  

Pogórze, droga pani magister Orłowicz – pomyślała z prze-

kąsem. Nie Bieszczady. 

Dopiero zachód słońca nadał nieurozmaiconym okolicom 

uroku. Horyzont wybuchł jakby nagle złocistym blaskiem i wydał 

się Rozalii jednolitą sztabą drogocennego kruszcu. Skąpane w litej, 

bursztynowej poświacie pola, wśród których sunęli drogą jak 

kanałem, wydawały się drgać i poruszać, jakby aktywnie chłonęły 

ostatni oddech ciepła.  

O takim zachodzie słońca pisał Krzysztof Kamil Baczyński. 

- Horyzont jest kuty w ciężkim złocie – szepnęła bezwiednie, 

a oddech tych słów pozostawił na szybie mglistą obręcz. – A taki 
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lekki jak wspomnienie piór, jak dziecinny obrazek możnaby zdjąć go 

ze ściany wypiętrzonych, wypiętrzonych chmur… 

Wiersz poety-żołnierza miał melancholijną konkluzję, ale 

znajome, uwewnętrznione słowa i dobrze zapamiętany rytm 

ulubionej poezji pozwoliły Rozalii nieco się rozluźnić. 

Nawet jeśli Adam usłyszał jej mimowolną recytację, posta-

nowił do niej nie nawiązywać. 

Po spektakularnym widowisku, jakie zgotowały ostatnie 

podrygi światła, krajobraz szybko utonął w wieczornej szarówce. 

Obserwowała od czasu do czasu swojego szofera. Wydawał się być 

jedną z tych niezrozumiałych istot, które lubią prowadzić samo-

chód. Kierował pewnie, odruchowo, powoli i bezpiecznie, bez 

wątpienia ze względu na ciężarną, która znajdowała się na siedze-

niu pasażera. Z nudów przetrząsnęła schowek jego samochodu 

w poszukiwaniu muzyki, która mogłaby odwrócić uwagę od ciszy. 

Adam woził ze sobą w samochodzie dziesiątki, jeśli nie setki 

albumów. Gust muzyczny Rozalii właściwie nie istniał. Spędzała 

wolne chwile w lesie i preferowała żywą orkiestrę natury. Jeśli 

miała jakąkolwiek wiedzę w tej dziedzinie, ograniczała się ona do 

klasyki, bo był to jedyny gatunek, który tolerował Marek. Jak do 

wielu innych przedsięwzięć w życiu Rozalii, Marek zainspirował ją 

w dzieciństwie do nauki gry na skrzypcach. Porzuciła szkołę 

muzyczną bez żalu, zdając sobie sprawę, że jej serce wyrywa się na 

inną ścieżkę. W kolekcji Adama muzyka klasyczna była jedynym 

rażąco pominiętym gatunkiem. Zakres zgromadzonych przez niego 

płyt CD był niesłychanie eklektyczny i rozciągał się od jazzu, przez 

pop, soul, r&b, americanę, folk, aż do ciężkich brzmień, klasycznego 

i alternatywnego rocka, bluesa, metalu. Był nie fanem, ale fanaty-

kiem. Za okładkami niektórych płyt tkwiły niewielkie karteczki 

z notatkami, fragmentami tekstów, podkreślonymi utworami. 

W wysłużonym służbowym pick-upie na własny koszt zmienił 

radio na nowoczesny system stereo, dający możliwość słuchania 

muzyki z różnych nośników.  
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W morzu nieznanej sobie muzyki Rozalia doznała paraliżu 

analitycznego i poddała poszukiwania. 

Nie komentując, Adam podsunął jej krążek płyty. 

Subtelne, pogodne dźwięki wypełniły wnętrze auta. Wła-

ściwie, mogłaby się przekonać do jazzu.  

Pozostawiona bez zajęcia, wreszcie trafiła wzrokiem na wy-

eksponowane na kierownicy dłonie Adama. 

- Rączki ci się podniszczyły – powiedziała. Najwyraźniej 

obecność trzeciej osoby w aucie, jaką była wokalistka, wykonująca 

nostalgiczne, jakby leniwe jazzowe covery, ułatwiała przerwanie tej 

dziwacznej bariery komunikacyjnej. 

- Hm? 

- Rączki, mówię, masz już nie takie bieluchne. 

Odruchowo chciał zabrać je z widoku, ale ponieważ groziło 

to bliskim spotkaniem z rzędem przydrożnych topoli, szybko 

zacisnął je znowu na kierownicy. 

- Czy mi się wydaje, czy wyczuwam aprobatę w tym 

stwierdzeniu? – zapytał z mieszaniną ironii i rozbawienia.  

- I do tego bystry – odparła podobnym tonem. 

Edyta powiedziałaby, że facet powinien być męski, jeśli tyl-

ko może. Oczywiście powiedziałaby także, że powinien, jeśli może, 

być zadbany. Zamiast opierać się na jej sądach, Rozalia produkowa-

ła własne przekonania. Mianowicie spracowane ręce były to ręce 

uczciwe, dobre i bezpieczne. Jak ręce Marka. 

- To wykładałeś na Rolniczym w Krakowie? – Postanowiła 

skorzystać z szansy, jaką dawała nagła wyrwa w dzielącej ich 

niewidzialnej ścianie. 

Adam nie dał się jednak wciągnąć. 

- Słuchaj, a może my już za długo jedziemy bez przerwy? – 

odpowiedział pytaniem na pytanie. – Jesteśmy dopiero pod 

Tarnobrzegiem. Nie chcesz na… no, do toalety?  

Jego policzku zaprószyły się na różowo, co doskonale uwi-

doczniło się w świetle mijanych latarni. 
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- Nie, nie chcę na siku – odparła spokojnie. – Ale skoro tak 

sprytnie zmieniłeś temat, może tobie dobrze zrobiłaby mocna 

kawa? Wyglądasz na zmęczonego. 

- Nie sypiam ostatnio najlepiej – mruknął w odpowiedzi. 

Jego niechętne stwierdzenie było jak cios twardą pięścią 

poczucia winy.  

A próbowała jedynie poukładać własne sprawy. Uporać się 

ze swoją traumą, zanim na świat przyjdzie dziecko, na którego życiu 

zadawnione dramaty mogłyby odcisnąć piętno. Jeżeli prawdą było 

to, że przez swoje dociekliwe dywagacje wpływała na sny, a tym 

samym wewnętrzne emocje otaczających ją ludzi, to ta dziwaczna 

umiejętność stanowiła klątwę raczej niż dar. Przerastały ją własne 

problemy. Nie śmiałaby sugerować komukolwiek, by ni stąd ni 

zowąd starali się dokonać samouleczenia. A jednak dziadek, wujek 

Tadek, a teraz Adam – wszyscy powracali w snach do kluczowych 

wydarzeń z przeszłości. 

Jedno włamanie do umysłu Adama wystarczyło, by jego 

sny znalazły drogę do Rozalii nawet z oddalenia. Niemal co noc 

truchlała pod naporem głośnych, burzliwych wizji krwi, rozczłon-

kowanych dziecięcych ciał i dojmującej bezsilności. 

Zajechał do „Karczmy Staropolskiej”. Rozalia zajęła miejsce 

na twardej ławie za drewnianym stołem na kozłach. Elektryczne 

świece migotały rytmicznie, obok w drewnianym kubku stała 

zastawa i serwety. Drewniane poroża na pluszowych łbach wisiały 

na ścianach obok replik samopałów, pseudoszlacheckich tarczy 

herbowych i wielkoformatowych zdjęć znanych polskich dworków 

szlacheckich. Więcej elektrycznych świec poustawianych było 

w atrapie kominka i na jego gzymsie. Całość sprawiała tandetne 

wrażenie, ale z kuchni płynął fantastyczny zapach kwaśnego żuru. 

I ten żur właśnie zamówił Adam, a do stołu podał go kel-

ner, ubrany w replikę żupana kompletną ze słuckim pasem. 

- Nie mogłem się oprzeć, a ty powinnaś regularnie jeść – za-

chęcił Adam. 
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- To niepotrzebne. To znaczy, dziękuję ci bardzo, ale wiesz… 

nie masz obowiązku się tak, no, interesować. Radzę sobie – zakoń-

czyła niezdarnie swoje dukanie. 

- W imieniu Marka? – zasugerował, biorąc ją pod włos. Nie 

czekając na odpowiedź, podał jej łyżkę z kubka.  

- Marek. No tak, nie podziękowałam ci konkretnie za to, że 

namówiłeś go do tych badań. Najwyższy czas. Dziś rano wyglądał 

mizernie jak pięć minut. 

- Drobiazg – wzruszył ramionami. – To jedna sprawa, którą 

możesz przestać się zamartwiać.  

Patrzyła chwilę jak dmucha w parujący żur upstrzony 

kminkiem i majerankiem. 

Cóż było począć, zanurzyła w zupie łyżkę. 

- Wiesz, że ja kiedyś odwiedziłem już Ruczaj? Miałem może 

z dziewięć, dziesięć lat. 

Wstrzymała łyżkę w pół drogi do ust. Adam spokojnie na-

brał zupy, dmuchnął, włożył do ust, przełknął. Ułamał kawał 

z pajdy wiejskiego chleba, zagryzł. I mówił dalej, jakby rozmawiał 

o prognozowaniu występowania szkodników w rezerwacie albo 

liczebności gatunkowej jastrzębia gołębiarza. 

- Rodzice byli wtedy w separacji. Matka wiele razy odcho-

dziła od ojca. Mój ojciec to taki fotelowy rewolucjonista. Krytykant, 

który o wszystkim wie najlepiej, ale mało robi. Zasadniczy facet, 

trochę despota. Jest, jak to się mówi, trudnym człowiekiem – 

mówił powoli, pomiędzy jedną łyżką zupy a drugą, pozornie 

obojętnie. – Ojciec jest teraz profesorem prawa w Krakowie, ale 

wtedy miał tylko własną praktykę. 

Mama zabrała mnie na Pogórze. Ona pochodzi z małego 

miasteczka pod Rzeszowem. Zawsze wracała w te strony, gdy się 

kłócili. On tego zadupia nie cierpiał, tu psy szczekają – wiadomo 

czym. Jego słowa, nie moje. Swoją drogą, ojciec, jak na krakowskie-

go adwokata z tradycjami rodzinnymi, potrafi kląć jak prosty chłop. 

To jedna z jego niewielu ludzkich cech. 
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Mój brat nie ma natury buntownika. Podporządkował się. 

Ja byłem syneczkiem mamusi – uśmiechnął się do dziesięcioletnie-

go chłopca, którym kiedyś był. – Nienawidziłem go wtedy za to, 

jak niszczy matkę. Dzisiaj już nie. Zrozumiałem, że sam cierpiał 

z powodu swojego głupiego uporu. Cztery lata temu miał zawał, 

klasyczny przypadek duchowej odnowy po bliskim spotkaniu 

z kostuchą. Przeżywa teraz nowe, odmienione życie. Ciekawe, jak 

długo…  

Ale tamtej zimy – bo przyjechaliśmy w grudniu, przed sa-

mym Bożym Narodzeniem; pamiętam, że zima była taka łagodna, 

że w ogrodzie twojego wujostwa rosły wtedy róże – tamtej zimy 

życzyłem mu, żeby zdechł. Matka była załamana. Dzisiaj byłoby 

wiadomo, że to depresja. Całymi dniami płakała w pokoju, a ja 

włóczyłem się po domu, pomiędzy obcymi ludźmi, którzy 

w pensjonacie – wtedy nazywali to „pensjonatem”, a nie „gospo-

darstwem agroturystycznym” – spędzali święta.  

Ojciec, wiadomo, zawsze chciał, żeby obaj jego synowie zo-

stali prawnikami, jak on. Miałem dziesięć lat, a on dla mnie 

i Karola zaplanował już całą karierę. Bycie adwokatem wtedy 

kojarzyło mi się tylko z byciem takim jak ojciec. Wiedziałem tylko, 

że tego nie chcę. Ale nie wiedziałem, czego chcę.  

Wtedy ona przyjechała do pensjonatu. Sprawiała wrażenie, 

jakby chciała się tam ukryć. Lada dzień miałaś się urodzić.  

Znalazła mnie na podwórku. Przyniosła mi czapkę. Z okna 

widziała, że nie byłem porządnie ubrany, a moja mama nie miała 

nawet siły zadbać wtedy o mnie. Zapytała, dlaczego jestem smutny. 

Powiedziałem, że nie chcę być jak mój tato. A ona, jakby jej to 

wcale nie zdziwiło, że dobrze wie, kim będę, i że jeśli chcę, to mi 

pokaże. Tylko muszę być dzielny i odważny. 

Nacisnęła mi na głowę tę czapkę i pocałowała w policzek. 

Od tamtej chwili przez resztę życia nie widziałem u nikogo takich 

niesamowitych oczu, aż nie zobaczyłem ciebie. 
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Tej nocy przyśniła mi się przyszłość. No. Nie przyszłość, tyl-

ko… To był najwyraźniejszy sen, jaki można sobie wyobrazić.  

Widziałem las, wielki, rozłożysty dywan zieleni i światła. 

W tle dom na podmurówce. „Ulanę”. Siebie jako dorosłego czło-

wieka. Widziałem swoją bliznę, a zdobyłem ją dopiero pięć lat 

później, kiedy wdałem się w bójkę z Bartkiem Pileckim z ósmej 

„be”. Obraził mojego brata. Mój brat, on był wtedy taki, no, 

chuderlawy i słabowity, często musiałem go bronić. 

W tamtym śnie szedłem przez las, z kimś. Z kobietą. Nie wi-

działem jej twarzy ani nie słyszałem głosu. Rozmawialiśmy. 

Śmiałem się. Miałem na sobie maskujący mundur służbowy 

z białym logo na ramieniu. 

W tym śnie byłem spełniony. Spokojny. W snach więcej się 

czuje niż widzi, nie? 

Nie spotkałem więcej twojej matki. Wyjechaliśmy na dzień 

przed Wigilią, a jak schodziliśmy drogą do wsi na autobus, do 

Schroniska jechała karetka. To był dzień twoich narodzin. 

Ten zielony sen wracał do mnie przez wiele lat.  

Ojciec się wściekł, kiedy odmówiłem złożenia podania na 

prawo. Myślę, że wspiął się na wyżyny swojej kreatywności, 

wymyślając na czym świat stoi, gdy mu oznajmiłem, że nie pójdę 

w jego ślady. Byłem niewdzięcznym, głupim gówniarzem, ideali-

stą. Pakowałem się w idiotyczne przedsięwzięcie, podczas kiedy on 

wszystko by mi tak ułatwił. Jak mojemu bratu, bo Karol nie miał 

na tyle kręgosłupa, żeby mu się przeciwstawić. A może nie miał mu 

kto pokazać, co mogłoby być, gdyby? 

Po studiach zrobiłem doktorat. Dostałem stypendium z Za-

kładu Badania Ssaków PAN na przeprowadzenie badań padlinożer-

ców w Puszczy Białowieskiej. 

Tam poznałem Kaśkę. Przyjechała na wakacje do domu. 

Było takie popołudnie, kiedy wyszliśmy do lasu na spacer. 

Mój nigdy nie zapomniany sen. 
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Pochodziła z małej wsi, jak moja mama. Studiowała medy-

cynę w Krakowie.  

Nakłoniła mnie, żebym po skończeniu badań wrócił z nią 

do miasta. Ojciec trochę odtajał, obiecał załatwić mi pracę 

w katedrze. 

Myślałem, że mój sen się spełnił. Teraz mogłem już robić, 

co chciałem. Tylko uczucie spełnienia, które pojawiło się w moim 

śnie, jakoś nigdy nie przyszło… Myślałem, że je po prostu przegapi-

łem, tyle się działo. Zgodziłem się. Zacząłem wykładać, dorabiałem 

pisząc reportaże przyrodnicze. Wzięliśmy ślub, cywilny, bo ona nie 

jest taka zacofana jak jej cała wieś… Kupiliśmy mieszkanie.  

Chciałem mieć dzieci. Trochę na złość mojemu ojcu. Żeby 

mu pokazać, że można wychować człowieka i niekoniecznie chcieć 

z niego zrobić swoją wierną kopię.  

Kaśka nie. Ona ma karierę. Wiesz jak trudno jest kobiecie 

w medycynie. A specjalizacja? Na konferencję ma zaproszenie. Do 

Paryża. Ona, dziewucha z Teremisek. D o  P a r y ż a . Wyrwała się 

od tego świata, rodzenia bachorów, gotowania, prania i sprzątania, 

od śmierdzącego obejścia, poliestrowych zapasek, dojenia krowy, 

różańców, srańców. Udało jej się. Pojedzie do Paryża. Musi schud-

nąć, bo przecież jak to będzie wyglądało. A co dopiero hodować 

brzuch.  

Pojechała do Paryża, raz, drugi, trzeci. Za którymś razem zna-

lazłem w jednej z jej kobiecych gazet zdjęcie skanu USG. 

Ucieszyłem się jak głupek. Pomyślałem, może to jest ten 

moment, kiedy zacznę czuć życiową satysfakcję. 

Czekałem, aż wróci. Wróciła. Czekałem, aż coś powie. Nie 

powiedziała.  

Zapytałem, przyznała się. Aborcję przeprowadziła w Paryżu, 

po znajomości. W końcu od czego jest lekarzem. 

To już była druga. 

Próbowałem jej wybaczyć, nie mogłem. Próbowałem żyć 

dalej, nie mogłem. 
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Rozstaliśmy się. Dopiero po pół roku. Dlaczego tak póź-

no…? Nie chciałem być facetem, który łatwo rezygnuje. Długo 

dochodziło do mnie, że to ona zrezygnowała pierwsza.  

Nawet miałem do twojej matki ukryty żal, przez tyle lat za-

przątała mi głowę wizja mojego idealnego życia, a kiedy już się 

spełniło, to wszystko w nim było jakieś takie nie to, nie tak. 

Przyjechałem do Hawartów, trochę po to, żeby się z tym 

wszystkim zmierzyć. To było w kwietniu tego roku. 

Nie widziałem cię wtedy, ale wiem, że byłaś w domu na 

Wielkanoc. Powiedział mi twój dziadek. On cię bardzo kocha, 

tylko… Myślę, że za bardzo przypominasz mu o Lilianie. 

Już pierwszej nocy miałem ten sam sen, co dwadzieścia lat 

temu. Jakby wcale się jeszcze nie zdarzył, jakby to ciągle było 

przede mną.  

Złożyłem wymówienie na uczelni, skontaktowałem się ze 

znajomym ojca, który jest bratem Dyrektora Lasów Państwowych. 

Marek miał właśnie odchodzić na emeryturę. W tym kółku trochę 

mnie znają, bo dużo pisałem o białowieskich wilkach, wpadły 

jakieś nagrody. Zgodziłem się objąć stanowisko po Marku, zupełnie 

bez namysłu. To był impuls.  

Daleko mi do uczucia spełniania. Widocznie senne wizje 

upraszczają sprawy… Ale jestem może na dobrej drodze? Cieszę się 

moją pracą. Nie jest to jeszcze moje raison d’être, ale nauczyłem się 

już nie ponaglać losu. To ma więcej sensu niż wszystko, co do tej 

pory zrobiłem w życiu. Nie jest łatwo obudzić się w wieku trzy-

dziestu dwóch lat i stwierdzić, że wszystko zmarnowałem, zmitręży-

łem czas, pogubiłem niespełnione pragnienia, podążałem za czymś 

obok, nie na wprost. 

Ciągle śni mi się ten sen. Nie wiem z kim, nie wiem, kiedy, 

ale spaceruję leśną ścieżką, czasem sam, czasem… jest jakaś obec-

ność. Śmiech, jakby kobiecy albo dziecinny. To jest jak śpiew 

ptaków, takie niepohamowane, naturalne, niewymuszone dzwo-

nienie. Jest ciepło. Zielono. Wszędzie zielono, jakby cały świat 
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pochłonęła puszcza. Może trochę podobnie jak w ten dzień, kiedy 

nadziałaś się na wnyki, tylko w tym śnie jestem… lżejszy. Lżejszy 

o to wszystko, co się stało. Zmieniają się szczegóły, ale nie zmienia 

się atmosfera tego snu. Nie zmienia się wrażenie pełni, dojrzałości, 

harmonii. Spełnienia. Czasem idzie ze mną pies – dodał po chwili, 

jakby właśnie sobie to przypomniał – Czasem słyszę dziecięcy głos, 

który woła do mnie „Tato! Tato! Chodź, tato!”. Może to głosy dzieci, 

moich dzieci, których Kaśka nie chciała urodzić. 

- Wiem. Czasem niesiesz w tym śnie lornetkę, a czasem stoi-

cie i obserwujecie z daleka łosie. A często klękasz i szukasz czegoś na 

ziemi, odgarniając liście i gałęzie. Ale ten sen zdarza ci się rzadko, 

zdecydowanie za rzadko. Najczęściej śnisz koszmary o swoich 

utraconych dzieciach.  

Pewnych rzeczy lepiej nie mówić głośno, o czym Rozalia 

często zdawała sobie sprawę zaraz po tym, jak skończyła mówić.  

Adam nie wydawał się jednak zaskoczony. 

Zaślepiona własnymi problemami, nie domyśliła się, że stąd 

właśnie go zna – z podglądniętego zeszłej wiosny snu.  

Talerz Adama był pusty, a żurek Rozalii wystygł, dosolony 

kilkoma łzami. 

- Nie chciałem cię zasmucić – powiedział z większą emfazą, 

niż to miało miejsce w przypadku jego wyznania. – Pomyślałem 

sobie, że to jest nie tylko moje wspomnienie o Lilianie, ale też 

trochę twoje. 

- Ja nie mam o niej innych wspomnień, niż te cudze. Nawet 

nie czuję żadnego sentymentu… Nie czuję nic – przyznała to, co 

dręczyło ją ostatnio tak często. – Chciałabym móc ją kochać, ale jak? 

Nie pamiętam jej, zostawiła mnie. Może tylko chciałabym się o niej 

czegoś dowiedzieć. 

- Kochała cię, bardzo. Mówiła, że to na twoje urodziny 

w grudniu zakwitły róże. 

- Ciekawe, czy w tym roku w grudniu wciąż będą na krze-

wach grona kaliny… 
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Rozchmurzył się, jak po wyrwaniu bolącego zęba. Nie było 

przyjemnie i wciąż boli, ale wszystko zmierza ku zaleczeniu. 

Rozalia zjadła łyżkę zimnej zupy. 

- Dobry żureczek – pochwaliła. – Ja teraz rozumiem trochę 

lepiej, że masz potrzebę, no, chciałam tylko powiedzieć, nie prze-

szkadza mi, że interesujesz się losem mojego dziecka. Nie wyobra-

żam sobie nawet… 

- No, ja też nie. Ale Kaśka sobie wyobrażała. Siłą rzeczy was 

porównuję. Czasem widzę, że się gryziesz tym, co się z tobą… 

Z wami stanie.  Jest ci, tak… wstyd. – Powrócił do swojego bezna-

miętnego, sprawozdawczego tonu, który najwyraźniej pomagał mu 

rozmawiać o bolesnych przeżyciach. – Jesteś bardzo młodą dziew-

czyną, która podjęła bardzo dojrzałą decyzję. A ona była dojrzałą 

kobietą, która zachowała się skrajnie nieodpowiedzialnie. Zaimpo-

nowałaś mi. Tylko głupek by cię nie podziwiał. 

Milczeli przez chwilę. Kelner podszedł, oferując odgrzać zu-

pę. Rozalia, której gardło powoli rozluźniało się, a apetyt wzrósł 

gwałtowanie, jak to w ostatnim czasie często miewało miejsce, jak 

łakomy dzieciak nie pozwoliła odebrać sobie talerza. 

- To co, wracamy do naszej puszczy? – zapytała, z satysfakcją 

ocierając usta serwetką po skończonym posiłku. – Ciekawam, jak 

tam Marek. I Kalinkę trzeba by położyć spać.  

Wstała. Złapał ją za rękę. 

- To nieprawda, że leży mi na sercu tylko los Kalinki.  

 

 

 

Pan doktor Adam Szechyński, zdecydowała Rozalia, powi-

nien nauczyć się wyrażać mniej dwuznacznie. I zachowywać mniej 

dwuznacznie. Dla swojego własnego dobra. 

Łapanie za rączki, wświdrywanie óczek i pojenie żurkiem – 

zżymała się krocząc w tę i z powrotem po skrzypiącej podłodze 

w swojej samotni w „Ulanie”. To nie wie, że ma do czynienia 
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z hormonalną ciężarną? Doktor – co prawda weterynarii, ale zawsze 

– powinien orientować się w tych kwestiach.  

Zapewne przyczyny zachowania Adama sprowadzały się do 

tego, że Rozalia odwróciła jego osobistą tragedię. Nic więcej. To 

normalne, że orbituje wokół niej i jej dziecka, bo transponuje na nie 

wszystko to, co wyemancypowana pani doktor Kaśka mu zabrała. 

I nie można mu tego, biedakowi, zabronić. Tylko trzeba zachować 

proporcje. Tu musi chodzić tylko o zwykłą ludzką życzliwość. 

Rozalia ma inne priorytety.  

Zrobiło jej się niedobrze od nieustannego krążenia po poko-

ju… i myślenia o losie dwóch istot, niewiele mniejszych niż 

Kalinka, które nie otrzymały szansy na wyjście na świat. Skierowa-

ła uwagę w inne rejony. 

Matka. Matka pokazała Adamowi we śnie jego własne 

spełnienie.  

Pokazała, jak? 

Dotychczas Rozalia była tylko nieproszonym gościem, który 

biernie i bezradnie się przygląda. Być może uruchamiała lawinę 

obrazów, ale nie miała wpływ na jej nieokiełznany, szaleńczy pęd. 

Oparłszy się o nocną szafkę, strąciła na podłogę egzemplarz 

„Mamo, to ja”. Z pomiędzy stron gazety, trzepocąc niczym nasionko 

klonu, wyfrunęła fotografia. Rozalia usiadła na podłodze po 

turecku i podniosła do oczu zdjęcie Liliany i ojca. Staszka, przypo-

mniała sobie, miał na imię Staszek. No, pewnie ciągle jeszcze ma.  

Patrzyła przez chwilę w wytworne, szlachetne rysy matki. 

Rozalia była teraz w tym samym wieku i niemal w tej samej 

sytuacji co Liliana. Kobieta ze zdjęcia wydawała się jednak posiadać 

pewność siebie, kobiecość i niewymuszoną swobodę, której 

brakowało Rozalii. 

To tylko fotografia, chwila, migawka. Złudzenie, osiągnięte 

przez zatrzymanie chwili. Być może w prawdziwym życiu Liliana 

była równie nieporadna i niedoświadczona. Może czuła się jak 
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zamknięty w klatce ptak albo jak biały kruk w stadzie czarnoskrzy-

dłych pobratymców. Ogarniały ją wątpliwości, niepokoiły wizje.  

Niechże dziadek choć raz ma dobry sen. 

 

 

 

Matka stoi na drugim brzegu potoku. Jest obuta w wysokie 

kozaki, które toną w rozmokłej ziemi. Poły kożucha przytrzymuje 

pod szyją jedną ręką. Drugą osłania oczy od ostrego popołudnio-

wego słońca. Śmieje się tym śmiechem ze zdjęcia. Dziadek stoi 

w oknie, w pięknie odprasowanej kraciastej koszuli, którą zawsze 

zakładał na święta. Unosi w górę rękę, a Liliana odmachuje mu, 

zataczając ramieniem szerokie półkola.  

Z ram tego obrazka zaczyna ściekać ciemność, więc Rozalia 

spycha ją głęboko w margines podświadomości dziadka. Nakropla 

w tę fotografię więcej blasku, zapach wilgotnej gleby, koralową 

czerwień róż widoczną zza szyb szklarni. 

Kiedy dziadek Dziunek zaczął płakać, płakał ze szczęścia. We 

śnie i w swojej starej chatce na górce. 
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Rozdział 10 

- Córcia, siądź ty może, hę? Słaniasz się na nogach jak ta pi-

jaczyna. Dopiero coś ścierała przecież. 

Rzeczywiście, czuła się słabo. Przesiadywanie do późnych 

godzin nocnych celem włażenia z buciorami w cudzy sen miało 

swoje konsekwencje zdrowotne. Odetchnęła, szukając w krajobrazie 

za oknem jakiegoś zaczepnego punktu dla wzroku, na którym 

mogłaby wzmocnić równowagę. Ze zdziwieniem odkryła, że na 

rosnącym po drugiej stronie parku klonie zaczynają żółknąć liście. 

Wdech, wydech, przypominała sobie, próbując bez skutku wcią-

gnąć do płuc powietrze, pachnące już trochę jesienią. Świat ze-

wnętrzny jakby na chwilę przestał wirować. Kalinka wierciła się, 

próbując wynegocjować dla siebie trochę więcej przestrzeni. 

Wsunęła rękę do kieszeni i wymacała w niej naderwany 

karteluszek, na którym dopiero co tego ranka zapisała cytat 

z wiersza Rilkego. 

Spojrzyj: wszystko moje się oddala, 

liść po liściu tracę przeszłość ciemną. 

Tylko uśmiech twój jak gwiazda się zapala 

ponad tobą i potem nade mną.8 

- Amoniaczki? – zapytał Marek, zaglądając jej przez ramię. – 

Moje ulubione. 

- Wiem – odparła cichutko i podjęła przerwaną czynność: 

ostrożne przenoszenie ciastek za pomocą metalowej łopatki 

z brytfanny do wyłożonej czystą ścierką miski. 

                                                                 
8Rainer Maria Rilke, „Ofiara”, przekład Mieczysława Jastruna.  



165 
 

Na schyłek lata przypadało oficjalne otwarcie pogotowia le-

śnego i lecznicy zwierząt dzikich „Matecznik”. W przeciągu kilkuna-

stu tygodni Adam zdołał doprowadzić projekt Marka do szczęśli-

wego finału. Na pacjentów czekał w pełni wyposażony gabinet 

zabiegowy, a także sprzęt rehabilitacyjny, boksy, wybiegi i klatki. 

Zarówno Marek, jak Adam upierali się, że rozpoczęcie dzia-

łalności nie musi odbywać się w huczny sposób. Nieoficjalnie 

pogotowie działało już od jakiegoś czasu. Do przedpremierowych 

gości „Matecznika”, mających okazję wypróbować jego standard, 

dołączyła obok kulawej sarny i bociana-nielota grupa gronostajów, 

odebranych nielegalnemu hodowcy. Miały one pozostać pod 

opieką Adama, który oceni, czy łasicowate poradzą sobie na 

wolności. Tymczasem zabawne, ruchliwe drapieżniki dostarczały 

uciechy mieszkańcom i gościom „Ulany”. Kilka dni wcześniej Adam 

otrzymał jednak telefon od regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska, wyrażającego nadzieję, że będzie zaproszony na 

uroczyste otwarcie. Uroczyste otwarcie należało więc zorganizować 

w trybie pilnym. 

Rozalia wzięła na siebie przygotowania kulinarne i este-

tyczne. W innych partiach świata okazje tego typu być może 

świętuje się obiadem w eleganckiej restauracji; w „Ulanie” wyrafi-

nowanym rautem było ognisko z pieczonymi ziemniakami, kwaśny 

barszcz ukraiński popijany z metalowych kubków, a na deser 

domowe ciasteczka. Słodki wypiek zajął Rozalii całe popołudnie, 

a przed zapadnięciem zmroku chciała jeszcze zadbać o dekoracje 

w ogrodzie. 

Marek znosił przygotowania ze zwykłym sobie stoickim 

spokojem, Adam natomiast krył się w kancelarii pod pretekstem 

papierkowej roboty albo spędzał czas ze swoimi podopiecznymi. 

Rozalia miała zakaz zbliżania się do lecznicy aż do czasu, kiedy 

Adam nie otrzyma z laboratorium wyników badań wykluczających 

u futrzastych podopiecznych choroby zakaźne, groźne dla człowieka. 

Z oddalenia czuła tylko mocny, piżmowy zapach wydzielany przez 
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gronostaje, który niewidzialną smugą spływał przez park i wdzierał 

się do domu przez uchylone drzwi. 

- Dzień dobry wam, ludzie lasu! – Edyta wparowała do 

kuchni, w której od razu zrobiło się ciasno.  

Przyniosła ze sobą pudło małych lampek, o które prosiła 

Rozalia. Postanowiła udekorować nimi ogród, by nadać spotkaniu 

uroczystego charakteru. 

Po depresji z powodu zawiedzionych nadziei nie pozostał 

najmniejszy ślad w wyglądzie i zachowaniu Hawartówny. Nie 

leżało w jej naturze pielęgnowanie zapuchniętych oczu i ponurej 

miny. Przeciwnie, jedynym testamentem jej nieudanych zabiegów 

był starannie przemyślany wizerunek, który dzisiaj prezentowała, 

jakby chciała udowodnić na siłę, że jest w jak najlepszej formie. 

Edyta miała figurę tych apetycznych pań ze starych erotycznych 

zdjęć, które subtelnie kusiły zmysłowymi pozami odziane 

w koronkowe pantalony, sznury pereł, z pawimi piórami powtyka-

nymi w kunsztownie upięte loki. Umiała to podkreślać, chociaż na 

sposób nieco bardziej współczesny: nosząc szorty, bluzki z odkry-

tymi ramionami i delikatne sandałki. 

- Dzień dobry, Edzia. – Marek chrząknął, jak zwykle rozba-

wiony ultrapozytywnym nastawieniem Edyty. Według niego ten 

balon promiennej radości był pompowany na siłę i groził eksplozją.  

- Przyniosłam wszystkie, też te kolorowe – zwróciła się Edy-

ta do Rozalii. – Ale oświadczam, że wieszać nie będę. Mogę co 

najwyżej rozplątać. – Sięgnęła do pudła i ujęła w garści plątaninę 

kabli i żarówek. Zaraz też wykrzyknęła zdziwiona, jakby dopiero 

zobaczyła Rozalię. – Ale masz ten brzuch! A gdzie tu jeszcze do 

końca. Nie mam pojęcia, jak ty to wszystko zgubisz! Ale tu dzisiaj 

ruch. Ze trzy auta stoją. 

Oczywiście, celem tej uwagi było wyłudzenie od Rozalii in-

formacji o tym, jacy goście znajdowali się w „Ulanie”. Najbardziej 

zapewne interesowała ją informacja o tym, gdzie znajduje się 

Adam, aby mogła mu pokazać, jak bardzo jest jej obojętny. 
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Rozalia wzruszyła tylko ramionami, choć doskonale wie-

działa, że w kancelarii z Adamem znajduje się Kostek i pani proku-

rator Izabela Gąska. Wizyta tego pierwszego dotyczyła konsultacji 

na temat mapek geodezyjnych. Niektóre z łąk należących do 

Ulmanów przylegały do terenu puszczy. Kostek zaproponował 

wytyczenie ogrodzenia na własny koszt, aby niewprawni jeźdźcy 

podczas jazdy terenowej nie zapędzali się na teren objęty zakazem 

wstępu poza turystyką pieszą na wyznaczonych szlakach. Tak 

przynajmniej twierdził Marek. Rozalia nie widziała się z nim, bo 

Kostek zajechał pod „Ulanę” w czasie, kiedy bezskutecznie próbo-

wała zregenerować siły drzemką. Izabela Gąska natomiast, do 

której Rozalia wystosowała specjalne zaproszenie na przygotowy-

wane przyjęcie, przyjechała pod pretekstem omówienia zgłoszeń 

o kłusownictwie. Była to naturalnie tylko przykrywka – pani 

prokurator od lat pielęgnowała w sercu płomyczek dla Marka. Być 

może, tak ja Rozalia, martwiła się o jego zdrowie. 

Zamiast dać pożywkę dla ciekawości Edytki, rozważała, jak 

przyjdzie jej wspinać się po drabinie, by udrapować drzewa, krzewy 

i dom światełkami. Na samą myśl o oderwaniu stóp od ziemi 

zakręciło jej się w głowie. Czuła, że toczy się jak piłka, zmierzając 

do stojącego w kuchni tapczanika. Spróbowała usiąść, ale musiała 

zrezygnować – było tu dla niej za nisko. Marek bez słowa przyniósł 

jej z drugiego kąta izby krzesło. 

- A u ciebie skąd taka nagła potrzeba dotlenienia? Auto się 

zepsuło? – zagaiła. Kuzynka rzadko kiedy poruszała się piechotą. 

- Spacer to samo zdrowie, kochanieńka. Zresztą, muszę kon-

dycji nabrać przed rozpoczęciem stażu w prokuraturze w Sanoku. 

I jeszcze ten cały bal asesora – zafrasowała się nagle. – Z kim ja 

pójdę?  

- Co jak co, ale ty chyba nie masz problemu z wypełnieniem 

karneciku? – zakpiła dobrodusznie Rozalia. 

- No, niby nie – przyznała Edyta, nie zważając na przytyk. – 

Ale nie mogę się pokazać z byle kim. Tam będą wszyscy, którzy 
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w jakiś sposób się liczą. To najlepszy sposób, żeby wcisnąć stopę 

w drzwi. Bo wiadomo, że bez protekcji w zawodzie prawnika… 

kiszka – westchnęła, nagle przytłoczona realiami uprawiania 

obranego fachu. 

- Nie jest to aby trochę wyrachowane podejście? – zakpił 

Marek. 

- No, nie każdy może sobie pozwolić na bycie idealistą. 

Zresztą, falsa causa non nocet.9 – Z uniesionym palcem i buzią 

złożoną w ciup, Edyta wyglądała przez chwilę jak wcielenie 

Temidy. 

Drzwi do kancelarii, znajdujące się u szczytu ogromnej sieni, 

otworzyły się z rzewliwym skrzypnięciem. Pojawili się w nich 

wciąż pochłonięci rozmową Kostek, Adam i pani Izabela. Adam 

nonszalancko złożył na czubku palców pani prokurator staroświecki 

pocałunek, natomiast Kostkowi po męsku uścisnął prawicę. 

W serdecznym, braterskim sposobie pożegnania widać było 

wzajemny szacunek i sympatię, chociaż dwóch bardziej różniących 

się mężczyzn trudno było szukać. Łączyły ich tylko trudne do 

wychwycenia, subtelne rysy charakteru – autorytatywność, wrażli-

wość, pewien rodzaj zaraźliwego, wewnętrznego zaangażowania. 

Jak deszcz, obaj potrafili przeniknąć w głąb rzeczy, przy czym Adam 

był jak łagodna, siąpiąca, odżywcza mżawka, którą spragniona 

ziemia wpija z umiarem, Kostek zaś był rozszalałą, nieokiełznaną, 

gwałtowną ulewą. 

Pożegnawszy swoich gości, Adam zniknął w swoim biurze, 

Kostek zaś przeskoczył w kilku susach szerokość sieni i znalazł się 

w mieszkaniu Marka. Jakby zupełnie jej nie widział, przeszedł tuż 

pod nosem urażonej Edyty i złapał w swoje wielkie, niedźwie-

dziowate łapska dłonie Rozalii. 

- Cześć, panna! Już myślałem, że cię dzisiaj nie zobaczę – 

huknął nad uchem Rozalii jowialnie i przycisnął jej głowę do 

swojej szerokiej piersi. – Finezja już się poprawiła. Małe karmi, 

                                                                 
9Falsa causa non nocet (łac.) – fałszywa pobudka nie szkodzi. 



169 
 

sama zajada, witaminy przyjmuje, nie zalega. Adam cudu dokonał, 

bo już myślałem… Zdjęcia mam! 

Z kieszeni wyjął telefon z rodzaju tych, co to zastępują pilo-

ta od telewizora, konsolę do sterowania lotów w kosmos, odku-

rzacz, sokowirówkę i zestaw hi-fi, a przy odrobinie szczęścia można 

z nich zadzwonić.  

Szybko odszukał w galerii fotografii zdjęcia źrebaka, podob-

nego zresztą do Finezji – kasztanka z białą strzałką na czole. 

W odróżnieniu od swojej mamy, źrebak miał białe skarpetki na 

przednich nogach. Rozalia poczuła dziwne wzruszenie. Od zawsze 

rozczulały ją małe, bezbronne zwierzęta, tym razem obezwładniają-

ca tkliwość na chwilę odebrała jej oddech.  

Przypisała to zmianom hormonalnym we własnym organi-

zmie i z zażenowaniem przełknęła gulę, która wyrosła w jej gardle.  

- Widziałeś, Marek, patrz, jaki ciupek mały! – powiedziała 

z normalną już dozą entuzjazmu i podsunęła telefon Markowi. Pani 

Izabela Gąska, która bez słowa weszła do kuchni za Kostkiem, 

spojrzała także zza ramienia Bugaja. 

- A ty spieszysz się, bo bym cię trochę wykorzystała? – 

olśniona nagłą myślą, Rozalia zwróciła się do Kostka.  

- Wcalem się dzisiaj takiego szczęścia nie spodziewał – Ko-

stek wydawał się być zachwycony prospektem. – Czym służyć 

mogę? 

- Wzrostem – zaśmiała się Rozalia, wręczając mu pudło 

lampionów. Pakę, którą ona musiała dźwigać oburącz, postawny 

mężczyzna wsunął sobie bez trudu pod jedno ramię. 

- Dyryguj, szefowo – zachęcił.  

Rozalia wsunęła Kostkowi do kieszeni jego nowoczesny 

kombajn, a on szarmancko podał jej wolne ramię. 

- Blado wyglądasz, panna – stwierdził, kiedy już znaleźli się 

w parku. – Rozpiera się, nie? 



170 
 

Terminologia zaczerpnięta z jego profesji służyła Kostkowi 

do opisu wszelakich zjawisk, również tych spoza znanego mu 

środowiska hodowców koni. 

- Kapkę – przyznała Rozalia niechętnie 

- Klaczka mała będzie, słyszę od pana Adama? 

- Za wcześnie, żeby to stwierdzić – próbowała się zaśmiać, 

ale coś rozbrzęczało jej się boleśnie w głowie. 

- Weterynarz to porządny facet. Z klasą – spojrzenie spod 

czarnych brwi w mało subtelny sposób sprawdzało reakcję Rozalii 

na tę ocenę. 

Reakcją był kuksaniec w bok, jednak ten nie wywołał 

większego wrażenia; zapewne nawet nie został odczuty pod 

pancerzem napiętych mięśni. 

- No, już – łagodził Kostek, stawiając na ziemi pudło. 

Wspólnie zaczęli wysupływać z gąszcza kabli pojedyncze nitki 

i rozkładać je na trawniku w równych liniach, by uniknąć ponow-

nego splątania. Część Rozalia okręciła wokół starej rozsypującej się 

kamiennej studni, od dawna pełniącej już tylko rolę melancholijnej 

ogrodowej rzeźby. Drugim kompletem planowała przystroić altanę. 

- Ty, Rozalia. A co ty zrobisz ze studiami? – zapytał po chwi-

li Kostek, najwyraźniej pochłonięty podczas pracy rozpatrywaniem 

sytuacji życiowej Rozalii. 

- Odłożę – przyznała, prostując się nad swoją częścią kłębka. 

- Na ile? 

- Nie wiem. 

- Ale nie na zawsze? 

- Nie wiem, Kostuszku – powtórzyła. 

- Nie możesz na zawsze. Jakby co, to wiesz, że u mnie zaw-

sze znajdzie się robota dla takiego fachowca, jak ty. 

Często rozmawiali niegdyś, jak dobrze pracowałoby się im 

razem. Innym razem Rozalia wyobrażała sobie, że pójdzie w ślady 

Marka i znajdzie zatrudnienie tutaj, w Puszczy Bukowieckiej, 

zwłaszcza jeśli Leśne Pogotowie rozwinie się i będzie potrzebowało 
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pary dodatkowych rąk. Dzisiaj niczego nie była pewna – wszystkie 

plany i projekty ktoś zdmuchnął przed nią jak chybotliwy płomyk 

świecy. Po raz pierwszy w życiu nie miała na siebie pomysłu. 

- A ten chłystek, nie odzywa się? 

- Masz na myśli ojca mojego dziecka? 

- Reproduktora, raczej – mruknął w odpowiedzi. – Tu będzie 

dobrze? 

Zatoczył ręką koło wokół szpaleru berberysów otaczających 

zakątek ogrodu. 

Kiwnęła głową na zgodę. 

- Tylko sprawdź, czy przedłużacz dosięgnie – poleciła. – Re-

produktor wyleciał poza ramy tego obrazka, jaki namalowaliśmy. 

Raczej się to nie zmieni. No, rozłóżże tę drabinę jak należy. 

Kostek z zaciętą miną wykonał polecenie, jednak zamiast 

wspiąć się na szczebelki rozłożonego sprzętu, przystanął z girlandą 

światełek rozpostartą pomiędzy dłońmi. 

-  Każdy jeden czasem zrobi błąd w osądzie… 

Westchnęła ciężko, widząc, że nie uniknie tematu. Kostek 

był zresztą jej przyjacielem i niejako była mu winna prawdę 

o sobie. Jesteśmy więźniami osób, które kochamy. 

- To nawet nie był błąd w osądzie. To był zupełny brak 

osądu. Jak zjazd na zjeżdżalni. Trudno było się zatrzymać, żeby 

pomyśleć, czy to dobry pomysł… Zachłysnęłam się tym wrażeniem, 

że po raz pierwszy w życiu jestem częścią jakiejś całości. Że jestem 

wewnątrz, przynależę. Nie jestem tylko gościem. Mile widzianym, 

ale tylko gościem w życiu innych. 

Kostek rzucił nieprzyjazne spojrzenie w kierunku domu, 

gdzie zostawili Edytę. Rozalia przyłożyła swoją chłodną dłoń do 

jego ciepłego, pokrytego gęstą brodą policzka i uśmiechnęła się 

uspokajająco. Poczucie odsunięcia już jej nie dokuczało. Może 

dziecko zjawiało się w jej życiu w nieodpowiednim momencie, 

w okolicznościach dalekich od idealnych, ale było zalążkiem nowej 

rodziny.  
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- No, wiem – wzruszył ramionami. – Wkurza mnie jednak, 

bo nigdy nie zasługiwałaś, żeby tak się czuć. Nie powinnaś była 

doznać tego wszystkiego, nie powinno cię to pchnąć na taką 

ścieżkę. Sama powiedz, gdyby nie twoje sieroctwo, inaczej by to 

wyglądało. I nie mówię tu o braku rodziców, tylko o tym, że 

wujostwo wychowali cię w poczuciu, że jesteś gorsza… 

- Życie, mój drogi, jest pełne przepięknie zniszczonych rze-

czy – odparła pogodnie, patrząc na ogrodową studnię. Zapalone 

światła lampek wydobywały z załamań pokruszonych kamieni 

fantastyczne płaszczyzny i cienie. 

Gdyby nie popełnione błędy, nigdy nie zaznałaby tego 

uczucia radości na myśl o narodzinach córki. Oczywiście, wciąż 

miała wiele rozterek i zgryzot, zaszłych spraw i nierozwiązanych 

zagadek z odległej przeszłości, które ją prześladowały, ale świado-

mość, że wkrótce zostanie matką, zaczęła przenikać do jej duszy jak 

światło pomiędzy splotami wyświechtanego gobelinu.  

- No, to wspinaj się, bo nas tu północek zastanie – poleciła 

mu, mimowolnie wzruszona jego swoistą troską. 

- No dobrze. Ale z tym „zniszczeniem” bym nie przesadzał. 

Pokiereszowana jesteś deczko, ot co. 

- Sam jesteś pokiereszowany. Szoruj po drabinie! 

Zarzuciwszy przygotowane kable na ramię, Kostek ochoczo 

wspiął się na kilka szczebli. Rozalia śledziła jego wspinaczkę przez 

kilka sekund, zanim zrozumiała, jakim było to błędem. Poczuła się 

nagle jak para spodni wrzucona do pralki: świat dookoła zaczął 

wirować, a nogi ugięły się pod nią. Jęknęła. 

Kostek obrócił się na drabinie.  

- O Je-zu, panna, tylko mi tu nie zemdlej! – zaapelował, ze-

skakując z drabiny jednym susem. 

Zemdleć – to jest dokładnie to, co Rozalia uczyniła. 
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Kiedy otworzyła oczy, gałęzie i niebo nad jej głową drgały 

rozwarstwione. Dopiero po chwili zogniskowały się w wyraźny 

obraz. Kostek najwyraźniej zdążył zniwelować jej upadek. To na 

jego kolanach leżała teraz jej głowa. Nad sobą miała zaniepokojo-

ną, pociemniałą twarz Adama, który z zegarkiem w ręku mierzył jej 

puls. 

- Nie ma to jak pomoc… profesjonalisty – jęknęła, próbując 

wstać. 

- Leżeć – rozkazał weterynarz tonem komendy. Czyjaś 

chłodna dłoń studząca jej czoło przytrzymała głowę na kolanach 

Kostka. Sam zaś Kostek zajęty był odganianiem Bandyty, który 

w panice próbował przedostać się do swojej pani z gotowym do 

misji ratunkowej mokrym jęzorem. 

Za plecami Adama stał Marek, gryząc wąsy, bliska płaczu 

Edyta i pani prokurator Gąska z telefonem Kostka przy uchu. 

A jednak dało się z niego wykonywać połączenia. 

Ręka na jej czole musiała należeć do Adama.  

- W porządku. Do łóżka – zakomenderował Adam, biorąc 

głęboki oddech.  

- Pan Jakub ma jeszcze dwóch pacjentów w przychodni, ale 

przyjedzie pod wieczór. – Pani prokurator Gąska odsunęła telefon 

od ucha. – Poprosi jakąś znajomą pielęgniarkę, żeby mu towarzy-

szyła. Pani Jadzia?  

Rozalia zdrowiała podczas swojego pobytu w szpitalu pod 

czujnym okiem doświadczonej pielęgniarki i polubiła ją za bardzo 

ludzkie, ale i racjonalne podejście do pacjentek.  

- No po co Jakub? – zaprotestowała Rozalia słabo, dosta-

tecznie zażenowana zamieszaniem wokół swojej osoby. – Kobiety 

w ciąży mdleją czasami. 

- Do łóżka, aż do przyjazdu Jakuba – stanowczo powtórzył 

Adam. – Nogi do góry, ponad poziom głowy. A jakbyś była cielną 
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krową, to bym ci dopiero pokazał – skinął głową do Kostka, 

z którego pomocą w upokarzająco delikatny sposób pomógł jej 

wstać. 

Lekarz, weterynarz, koniarz – wszyscy oni tacy sami. 

- Ale panowie, ja zajdę sama – przekonywała ich, kiedy 

w asyście wszystkich obecnych zaczęli ceremonialnie prowadzić ją 

do domu.  

- Nie powinnaś nawet wstawać – burknął Adam. 

- Może cię zaniosę? – zaproponował Kostek.  

- Dajcie spokój! Już mi zupełnie lepiej. 

Próbowała wyrwać którekolwiek z obstawionych ramion, 

ponieważ głową sięgała obojgu tylko do bicepsa, a nawet z brzu-

chem nie mogła zaliczyć się do tej samej kategorii wagowej co 

Adam i Kostek, poddała się. Zresztą, nad jej głową, na linii spojrze-

nia między jej dwoma rycerzami, rozgrywało się coś poza bieżącą 

sytuacją. Współpraca była doprawiona rywalizacją. 

Nie pozostało nic innego, jak tylko poddać się i czerpać nie-

jaką przyjemność z bezpośredniego kontaktu z dwojgiem musku-

larnych, owłosionych przedramion windujących ją po schodach na 

poddasze. 

Na progu swojej sypialni tupnęła – mentalnie, bo fizycznie 

nie była w stanie – nogą i z naganną w przypadku damy determi-

nacją zaczęła wyszarpywać się z tych ludzkich kleszczy. 

- Edzia, ratuj! – zwróciła się konfidencjonalnym szeptem do 

kuzynki w żałosnej suplikacji. 

- A, tak. Panowie, do buduaru wstęp płci brzydkiej surowo 

wzbroniony, przykro mi. – Edyta, która deptała im cały czas po 

piętach, bez zwłoki przecisnęła się między dżentelmenami i niemal 

wepchnęła Rozalię do jej pokoiku. Bandyta w ostatniej chwili 

prześliznął się do środka, zanim zatrzasnęła drzwi. 

- O do kroćset kogutów, Róźka, myślałam, że dostanę zawa-

łu! Chcesz wody? Albo herbaty? A może trzeba ci cukru? Cukier 

krzepi! Przyniosę ci czekolady, co? Albo soku? Malinowego? 
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Fakt, że Rozalia potrafiła przyjaźnić się z Edytą pomimo ra-

żących różnic osobowości, wynikał z tego, że przy całej swojej 

kochliwości, egoizmie i wybuchowej energii, Edyta miała dobre 

serce. Tak, na sercu tym leżało głównie dobro własne, ale nie 

zapominała o innych. Romek i Tomek nigdy nie traktowali Rozalii 

jak siostry. Ciocia Mela była matką-kwoką, dbała najbardziej 

o swoje własne kurczęta. Rozalia – to było brzydkie kaczątko, które 

zaplątało się pomiędzy jej własne potomstwo. Wujek Tadek, sam 

wychowany w większości przez dziadka Dziunka, był może bardziej 

zaangażowany emocjonalnie, ale jego wycofany, bierny charakter 

nie pozwalał mu tego często okazywać. 

Jeżeli Edyta dawała jej odczuć, że w tej rodzinie Rozalia jest 

tylko gościem, to nie dlatego, że uważała ją za osobę poniekąd 

obcą, a dlatego, że była zaabsorbowana sobą. Gdyby były praw-

dziwymi siostrami, zapewne zachowywałaby się tak samo. Za 

Rozalią Edyta wstawiała się w szkole, gdy starsze dzieci dokuczały 

jej, czy to z powodu jej dziwacznych oczu, czy też krążących na 

temat jej matki plotek. To u Edyty Rozalia pożyczała pierwsze 

kosmetyki i sukienki. Była przyjaciółką, której Edyta zwierzała się 

ze swoich pierwszych zauroczeń. Hawartówna była energiczna, co 

wiele osób myliło z beztroską i niefrasobliwością. Zdarzało jej się 

prezentować swoje opinie bez cenzury, ale Rozalia wiedziała, że jej 

kuzynka jest inteligentna i umie czytać w ludzkich twarzach. Jak 

inaczej zakochiwałaby się we wszystkich tych mądrych i fajnych 

facetach? 

- Edzia, nic mi nie jest. Dziecku nic nie jest, czułabym – pró-

bowała uspokoić kuzynkę, która podobnie jak Kostek z Adamem, 

uchwyciła Rozalię pod ramię i prowadziła w stronę łóżka. 

- No coś przecież musi ci pomóc!  

- Poddaję się. To może niech Marek mięty zaparzy, tylko 

zmieszajcie z letnią wodą, bo źle reaguję ostatnio na gorące. To 

tylko normalne duszności – zapewniła tonem eksperta. W końcu 
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wyedukowała się na wszystkich zalecanych przez Jakuba podręcz-

nikach. 

Edyta przesunęła stos poduszek w nogi łóżka i dopilnowała, 

żeby Rozalia grzecznie się położyła. Nie opuściła pokoju, dopóki nie 

wymogła na Rozalii solennej przysięgi, że nie ruszy się z łóżka. 

Szybko wróciła z kubkiem ziołowej herbaty i miską późno owocu-

jących malin. 

- Cukier, kochana. Cukier! Najlepsza rzecz na spadek formy – 

zapewniła, stawiając tacę na nocnym stoliku. 

Usiadła na brzegu łóżka i odetchnęła. 

Emocjonalna Edyta prawdziwie wystraszyła się stanem 

młodszej kuzynki – w tym ujawniały się jej serdeczne instynkty.  

- No, czekamy na panią Jadzię. Nie zostawię cię ani na 

chwilę! 

Zostawiła Rozalię już po piętnastu minutach, odpływając 

błogo w sen. Nieokiełznana energia, z jaką Edyta maszerowała 

przez życie, oznaczała dla niej częstą konieczność reperowania sił; 

potrafiła zasnąć w każdych warunkach, w pół słowa, półstojąc, 

w połowie dnia. 

Teraz skulona na brzegu łóżka, z ramieniem przerzuconym 

na brzuchu Rozalii, chrapała cicho. Bandyta uznał to za zacny 

przykład i sam położył się na chodniku. 

Rozalii pozostało tylko czekanie. Nieskończenie długie mi-

nuty leniwie stawiały sekundę za sekundą. Urozmaicały je mało 

spektakularne zjawiska. Dźwięk silnika samochodu, jeden za 

drugim, stęknięcie starego drewna we framudze okna, zdawkowa 

wizyta pszczoły, trzaśnięcie drzwi gdzieś w głębi domu, łopot 

firanki, echo niezrozumiałych słów na korytarzu. 

Muzyka. 

Muzyka na jasno oświetlonej sali. Sala – w Domu Ludo-

wym w Wólce. Stoły poustawiane dookoła wypaczonego parkietu. 

Głosy ludzi. Za oknem szaleje śnieżyca. Zabawa andrzejkowa? 

Wesele? 
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Edyta krąży pomiędzy ludźmi, próbując znaleźć partnera. 

Nikt nie chce z nią zatańczyć, a to jej pierwszy walc. Pyta nawet 

małej dziewczynki w falbaniastej sukience, ale ta kręci się tylko 

dookoła jak fryga i ucieka. Orkiestra na scenie się niecierpliwi, 

muzyka milknie. 

Dostrzega siedzącą na ławie Rozalię. Rozalia w śnie Edyty 

jest śliczna i ma oboje oczu w jednakowym kolorze. Ubrana 

w błękitną sukienkę, która przylega do jej ciała i opina płaski 

brzuch. Ta Rozalia nie jest w ciąży. 

Edyta błaga, żeby Rozalia z nią zatańczyła, ale ta nawet nie 

obdarowuje jej spojrzeniem. Jest wyniosła i chłodna. Nie będzie się 

zniżać do ratowania Edyty od upokorzenia. 

Nagle tańczą. Mężczyzna, który pewnie i lekko wiedzie ją 

w walcu, nie ma twarzy ani sylwetki nikogo znajomego. Ale Edyta 

czuje się z nim bezpiecznie, czuje ulgę, czuje, że ktoś wreszcie jest 

skupiony tylko na niej. 

Moment perfekcyjnej harmonii trwa krótko, sen pierzcha 

spłoszony nagłym klekotem Markowego boćka, który zapuścił się 

na wycieczkę pod okno. 

 

 

 

Edyta podniosła głowę, rozkojarzona, próbując zrozumieć, 

co jest tu i teraz. Rozalia uścisnęła jej rękę, zawstydzona zdystan-

sowanym, obojętnym tworem, jakim była Rozalia ze snów Edyty. 

Wiedziała dobrze, że sny jej kuzynki są nieprzewidywalne, od 

absurdalnych, poprzez te na wpół kontrolowane, prowokowane, do 

tych zdradzających najgłębsze sekrety duszy. Nigdy nie podejrze-

wała, że w podświadomości Edyty ukorzenił się jakiś kompleks na 

jej tle.  

- Kocham cię, głuptasie – powiedziała cicho. 

Edyta popatrzyła na nią, próbując zrozumieć, co właściwie 

zaszło, a potem zaśmiała się ochryple. 



178 
 

- Jezuśku, ale mam ochotę na lody. Idę do „Zośki”. Szanow-

na pani życzy sobie czegoś?  

 

 

 

Jakub skończył pakować ciśnieniomierz i słuchawki. Usiadł 

na krześle, których komplet Marek zdjął ze stryszku na okoliczność 

zbliżającego się otwarcia lecznicy. Bugaj pieczołowicie przetarł 

wilgotną ścierką przygotowane dla doktora siedzenie, jakby od tego 

zależało zdrowie Rozalii. 

- Grzebień gdzie? – zapytał. 

Wskazała mu brodą szufladę. 

Pani Jadzia, która siedziała na brzegu łóżka po drugiej stro-

nie, ścisnęła rękę Rozalii, zupełnie ignorując zabiegi fryzjerskie 

doktora Wojnickiego. 

- Pani Róziu, pani się nie gniewa, że mnie pan doktor mi-

mochodem wziął ze sobą? Bardzo chciałam panią mimochodem 

jeszcze zobaczyć, ulubienica pana doktora… I zapytać, jak się pani 

czuje? Wahania nastrojów, dokuczają? 

- Nie mam na nie czasu, pani Jadziu. 

- A może to i lepiej, mimochodem? Niektóre kobitki, co do 

nas na oddział trafiają, to od razu poznać, że zajęcia nie mają – to 

i zamartwiają się, i zdrowie niepotrzebnie zjadają, sobie i dzieciąt-

ku. Ja to zawsze mówię: najlepszy lekarz to, mimochodem, spokoj-

ne myśli. Nie uwłaczając panu doktorowi. 

- Ależ skąd – zapewnił Jakub, skupiony na wyczesywaniu 

guzków z długich pasm włosów Rozalii. 

- A zdrowie jak? Żylaki? Opuchlizna? – dopytywała się tro-

skliwie położna. 

- Jestem okazem zdrowia i pacjentką posłuszną jak mało 

która. Wykupiłam wszyściutkie recepty na te cudowne suplementy 

i witaminy, które pan doktor zalecił. 
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- Gdybyś chociaż pamiętała je zażywać w połowie tak do-

brze, jak pamiętasz te wszystkie cytaty z poezji – wtrącił Jakub 

półgłosem. Znał Rozalię jak mało kto. 

- Pani Jadziu, a może zechce pani zobaczyć naszych podo-

piecznych? – odezwał się Marek od drzwi. 

Chodził cicho jak kot. Rozalia nie wiedziała nawet, jak dłu-

go stał na progu.  

- A pewnikiem, mimochodem…! – zgodziła się pielęgniarka. 

– Zwykły człowiek to mało kiedy ma okazję takie cuda zobaczyć. 

Gronostaje, żywe! 

Rozalia zaczekała, aż ucichły kroki na schodach  

- O matko moja, co jej się stało?  

Już przy wejściu pani Jadzi wraz z Jakubem Rozalia z tru-

dem powstrzymywała się od gapienia na wielki zielonobrunatny 

siniec dookoła oka położnej, którego nie zamaskowała nawet gruba 

warstwa pudru. Jakub znacząco pokiwał głową w odpowiedzi na 

jej pełen zgrozy wzrok, więc powstrzymała się od pytań aż do teraz. 

- Mąż. Jak nie pije, nie jest zły. Jak popije… Już w zeszłym 

roku tak ją pchnął o szafę, że złamała rękę. Szkoda kobiety, bo to 

świetny fachowiec i dusza człowiek. Przekonuję ją, żeby wystąpiła 

o separację, ale ona jest współuzależniona. Uzasadnia, że ten jej 

Kazik zginie marnie, jeśli ona go porzuci. Nie zrozum mnie źle, ale 

i na trzeźwo facet ma mało zalet. Pochyl się. 

Posłusznie podsunęła się do przodu i przerzuciła przez ramię 

włosy, które Jakub zaczął rozczesywać bez pośpiechu, z chirurgiczną 

precyzją. 

- Cały czas myślę, żeby obciąć, bo niedługo nie będę miała 

czasu o nie dbać. 

Jakub skrzywił się.  

Wiedziała, że włosy są jej jedynie prawdziwie piękną cechą, 

i obecnie sięgały po dół pleców. Kasztanowe fale były gęste 

i w wilgotnym powietrzu zaczynały żyć własnym życiem. Ciocia 
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Mela nazywała włosy Rozalii „podatnymi”, co w rzeczywistości 

oznaczało trudność w utrzymaniu ich w przyzwoitym stanie. 

- A to taka serdeczna, opanowana kobieta – wróciła Rozalia 

do tematu pani Jadzi. – I mądra. 

- Czasem mądrzy jesteśmy tylko na temat życia innych, 

a naszych własnych spraw nie potrafimy ujrzeć w odpowiedniej 

perspektywie.  

- Może zwyczajnie trenujemy na innych, zanim zabierzemy 

się do sprzątania własnego życia? – zastanowiła się na głos. 

- Ty już lepiej nic nie trenuj. Dbaj o siebie, bardzo cię proszę 

– zażądał z uczuciem, zawiązując na końcu warkocza Rozalii pętelkę 

z zielonej tasiemki. 

- Dobrze, doktorze – odparła z udawaną powagą. 

- Kpij, ile chcesz, ale po tym całym raucie zapraszam na 

USG, EKG i test obciążenia glukozą. Nadciśnienia na szczęście nie 

wykazujesz, ale lepiej mieć się na baczności. Stopy, puchną ci? 

Skinęła głową niechętnie. Trudno było przejść do porządku 

dziennego nad Jakubem profesjonalistą, kiedy się miało Jakuba 

przyjaciela. 

- Buty wygodne sobie kup. Niedługo powinna ci się poja-

wić też linea negra, a to już jak stempelek na ciąży. Brzuch boli? 

- Trochę. 

- Rozciągają się więzadła podtrzymujące macicę. To nor-

malne. Omdlenie przypisywałbym przemęczeniu. Nie sypiasz chyba 

za dobrze? 

Postanowiła zbyć to pytanie milczeniem. Kłamać nie miała 

zamiaru, ale do wariatkowa też się nie wybierała. Skończyłaby tam 

zapewne przyznawszy się do swoich nocnych wojerycznych 

eskapad. 

- Ruszaj się przed wieczorem – kontynuował swoje zalece-

nia Jakub. – Kup sobie jakieś DVD z ciążową jogą. Dopóki jest 

jeszcze ciepło, idź na spacer. Najlepiej nie sama. Z Markiem. Raz 

dziennie żelazo, hm? 
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- Dobrze, doktorze – obiecała solennie, co wydawało się 

uspokoić Jakuba nieco. Odłożył grzebień do szuflady i westchnął. 

Prawie widziała ten moment, kiedy Jakub profesjonalista ustąpił 

miejsca Jakubowi przyjacielowi. Włożył swoją dużą rękę o długich, 

prawie kobiecych palcach w jej – kiedyś smukłą, dziś niestety 

nieatrakcyjnie opuchniętą. Może nie zauważył, łudziła się uśpiona 

w zakamarkach jej duszy bestia próżności. 

- Zadzwoniłem do pani Melanii.  

Czy ona robiła się głucha wraz z postępem ciąży, czy to po 

prostu cecha tych ludzi puszczy, że stąpają bez produkowania 

choćby najmniejszej dźwiękowej fali? Adam poruszał się nie mniej 

bezszelestnie od Marka. Przestraszyła się, tak. To dlatego wysunęła 

dłoń z uścisku Kuby, kiedy zorientowała się, że weterynarz zjawił 

się w progu pokoju. 

- Powiedziałem, że przywiozę Rozalię po otwarciu. Powinna 

odpoczywać, prawda? – zwrócił się do Jakuba, radośnie ją samą 

ignorując. 

- Jasne. Dzięki, że o tym pomyślałeś, Adam – odparł Jakub, 

zanim Rozalia zdążyła zaprotestować. 

Szechyński zniknął tak cicho, jak się pojawił, zabierając 

z widoku swoje piękne, aczkolwiek zmarszczone czoło. 

 

 

 

Jedną z największych atrakcji nocowania w leśniczówce by-

ły gwiazdy. Oddalona od źródeł zanieczyszczenia światłem, willa 

„Ulana” oferowała możliwość dostrzeżenia gołym okiem detali na 

mapie nieba, które można sobie było tylko wyobrażać w leżącym 

przy drodze, a do tego rzęsiście oświetlonym lampionami gospodar-

stwie „Nad Ruczajem”. 

Noc była zupełnie bezchmurna, więc Rozalia postanowiła 

sromotnie zignorować zalecenia Jakuba i wybrać się na małe 

ubogacenie mistyczne. 



182 
 

Każdy człowiek, uważała, powinien choć raz w miesiącu 

wybrać się jakieś ustronie i zapatrzeć w gwiazdy tak mocno, aż 

dostrzeże, jak porusza się w kosmosie po swojej niewidzialnej nitce 

Ziemia. Pozwoliła, żeby te odległe ogniska wirowały jej przed 

oczami, aż zawróciło jej w głowie. Kontemplacja wszechświata 

zawsze przynosiła jej ulgę – uświadamiała jej, że jest tylko jedną 

z miliona pasażerów dryfujących na maleńkiej skale gdzieś na 

peryferiach galaktyki. Teraz coś jednak się zmieniło – ta wielka, 

kosmiczna perspektywa już nie była jej potrzebna. Odkąd zakwitło 

w niej nowe życie, czuła się sama jak życiodajna planeta. Z tym 

poczuciem wsiąkała w nią także nowa, arbitralna, archetypiczna 

mądrość, poczucie, że to małe, nieistotne w skali kosmosu życie 

także ma znaczenie. Ledwie rozpoczęte doświadczenie macierzyń-

stwa zaczynało stawać się lekcją własnego charakteru i wewnętrz-

nych przekonań. 

- Toć wejdziemy w świat – próżnią, aby wyjść – ogrodem!10 

– zacytowała z głębokości serca, w której mieszka wszelka poezja. 

Chociaż zamknęła oczy, pod powiekami wciąż wirowały jej 

światła. Roześmiała się z nagłą wesołością, ten właśnie moment 

braku koncentracji wykorzystały cudze sny, by zapukać do jej 

głowy. 

Najgorsze sny to nie koszmary. Najgorsze sny to te tak bole-

śnie cudowne jak sen Adama, po których trzeba się obudzić i wrócić 

do rzeczywistości. Był na otwartej leśnej ścieżce, wśród chłodnej, 

niemal białej świetlistości odbijającej się od soczystych liści, wśród 

śmiechu dzieci, z własną duszą lekką jak kosmiczny puch. 

On nazwał to spełnieniem, dla Rozalii leśny, zielony, pach-

nący, radosny sen Adama był ostatecznym ucieleśnieniem życiowej 

równowagi.  

Wycofała się z tej nocnej wizji niechętnie. Jeszcze trochę 

i z kontrastu tego snu i realnego stanu rzeczy popadłaby w depre-

sję. 

                                                                 
10Bolesław Leśmian, „Łąka”. 
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Dziadka Dziunka trzeba zostawić jemu samemu. Ciąża ciążą, 

wiedziała przecież, że omdlenie to wynik jej onirycznych wysiłków. 

Pomanipuluje sobie snami innych, kiedy już nie będzie musiała 

myśleć o swoim małym lokatorze.  

Powinna skupić się właśnie na dziecku. A tu ciągle ją coś 

rozprasza. Edytka, Kacperek, Dziadek Dziunek ze swoją rozdzierają-

cą senną tęsknotą, wujek Tadek z nawiedzającą go przeszłością. 

I Marek, wyraźnie chory Marek. 

Śni o domu, w którym się wychował. Murowany ganek do-

stawiony do drewnianej chaty. Wygląda przez okno, do sadu, który 

łagodnie opada w dół zbocza aż do doliny, gdzie zaczyna się las. 

Małe stado wilków otacza dom. Marek boi się ich i nie po-

trafi się zdobyć na to, żeby wyjść na zewnątrz. Jednak wilki mają 

spokojne, radosne, prawie psie pyski, podobne do Bandyty. Bawią 

się z gromadą ludzi w ogrodzie. Jest wśród nich mały Marek. Ma 

może osiem lat, ciemne włosy rozsypujące się po czole i wybity 

górny ząb. Tylko te same stare oczy wyglądają z tej dziecięcej 

twarzy ze strachem. Dookoła niego skacze i łasi się wielki czarny 

wilk, próbując go zachęcić do zabawy. Przybiegają psy jego matki. 

Mieszańce, tak jak i Marek. Zauważa, że czarny wilk ma spęczniały 

brzuch. To wadera. 

Potem przychodzi ojciec, otwiera drzwi ganku. Pachnie tu 

mieszaniną linoleum i ciastek z amoniakiem.   

Ojciec bierze dorosłego Marka za rękę i prowadzi do furtki. 

Znika dom, znika las, znika mały kilkuletni Marek i znikają wilki. 

Znika matka – dopiero teraz Marek zdaje sobie sprawę, że doktor 

Hana była tam w gromadzie ludzi. Za późno, żeby do niej przemó-

wić. Furtka skrzypi, zatrzaskując się za nimi. 

Są w Polsce. 

  



184 
 

Rozdział 11 

- Moi mili państwo! – Sprawujący posadę regionalnego dy-

rektora ochrony środowiska pan Bartosz Buchalik klasnął w dłonie, 

by zwrócić na siebie uwagę zebranych. Jego zabiegi na nic się 

zdały: lecznica szczelnie wypełniona zaproszonymi gośćmi, prowa-

dzącymi głośne, rozemocjonowane rozmowy i przestępującymi 

niecierpliwie z nogi na nogę, pochłaniała dźwięki jak wygłodniały 

zwierz padlinę. Niezrażony, dyrektor ciągnął swoją przemowę. – Po 

wielu latach starań… pozyskiwania funduszy, pozwoleń i środków, 

o czym z dumą mówię, że miałem w tym swój skromny udział… 

mam przyjemność stanąć wreszcie w progach nowocześnie wyposa-

żonej, w pełni przygotowanej na przyjęcie pierwszych pacjentów 

lecznicy dzikich zwierząt „Matecznik”. Jak wszyscy, którzy szanują 

i kochają naszą piękną podkarpacką przyrodę, jej bogactwo 

i unikatowość, życzyłbym sobie, aby miejsca takie były zupełnie 

niepotrzebne. Wszyscy jednak wiemy, że koegzystencja z ludźmi 

przynosi mieszkańcom naszych lasów zagrożenia. Taka mnogość 

osobników ulega wypadkom drogowym, otrzymuje rany i urazy 

w wyniku zakładania pułapek i wnyków, zapada na choroby, 

nawet te przejęte od bydła i trzody domowej. Dlatego cieszę się, że 

wiele cennych gatunków znalazło pomoc i ostoję tu, w Rezerwacie 

Przyrody „Puszcza Bukowiecka”, który od wielu lat stanowi dumę 

naszego regionu. Oczywiście, nie byłoby to wszystko możliwym, 

gdyby nie jeden człowiek, wieloletni opiekun puszczański, znako-

mity przyrodnik i znawca lasu i jego mieszkańców, pan Marek 

Bugaj. 

Marek był bohaterem dnia i w tej roli czuł się tak niekom-

fortowo, jak bociek Bobuś ze złamanym skrzydłem. Robił dobrą 

minę do złej gry, ale wyraźnie krępowała go rola honorowego 
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gościa, którą mu dzisiaj przydzielono, a także wysłużony oliwkowo-

zielony służbowy garnitur, ozdobiony medalem „Za zasługi dla 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, który Rozalia wyszpera-

ła z szuflady jego nocnej szafki i siłą niemal przykuła do jego lewej 

piersi. Był szczęśliwy, że dane mu jest ujrzeć sukces wieloletnich 

starań, ale wolałby, by inauguracja działalności „Matecznika” 

mogła odbyć się bez tej pompy. Wolałby, jak wolny i niczym 

nieograniczony dziki ptak, latać swobodnie ponad swoją puszczą, 

mając na oku jej sprawy – z bezpiecznego oddalenia. 

Rozgłos i celebra były jednak konieczne, by zainteresować 

społeczeństwo tą dobrą sprawą – i zebrać datki. W lobby lecznicy 

naczelne miejsce zajmował teraz komputer z pokaźnym monitorem, 

gdzie wyświetlono stronę Internetową „Leśne Pogotowie <Matecz-

nik>”. Była to niespodzianka, przygotowana przez Adama. Rozalia 

była pewna, że weterynarz zasponsorował zarówno sam sprzęt, jak 

i stworzenie pięknej, nowoczesnej internetowej galerii, wypełnio-

nej ciekawymi informacjami na temat działalności rezerwatu 

i fotografiami przyrodniczymi, pochodzącymi głównie z prywat-

nych kolekcji jego i Marka. Wtajemniczona w sprawy zawodowe 

Bugaja, Rozalia miała świadomość ograniczeń budżetowych 

projektu, którego realizacji się podjął. Adam nie tylko przejął 

godnie jego rolę, ale też poświęcił dla sprawy prywatne środki. Nie 

każdy traktowałby swoją pracę jak misję, zwłaszcza po tak krótkim 

stażu. Albo Szechyński był ekscentrycznym, bogatym filantropem 

działającym w ukryciu, albo prawdziwym przyrodnikiem z powo-

łania. W obu przypadkach umocnił się jej szacunek do weterynarza.  

Inwestycja w nowoczesne technologie zaczynała się już 

zresztą zwracać – rzesze przyjaciół Adama, wśród których rozpo-

wszechnił swoją stronę internetową, śledziły transmisję z otwarcia 

„Matecznika” na żywo w Internecie, wpłacając donacje na działal-

ność ośrodka. Jakkolwiek Marek tchnął w lecznicę życie i był jej 

ojcem, jego wiedza o możliwościach związanych z wykorzystaniem 

Internetu była ograniczona. Adam wniósł ze sobą nie tylko swoją 
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fachową wiedzę medyczną, ale także znajomość współczesnych 

mediów.  

Weterynarz w roli gospodarza spotkania czuł się zresztą 

znacznie bardziej swobodnie niż postawiony na świeczniku Marek. 

Z gośćmi rozmawiał elokwentnie i swobodnie, poświęcał im swoją 

uwagę i udzielał informacji, angażował, zapoznawał i organizował. 

W podobnych sytuacjach uaktywniało się jego dobre wychowanie 

i pochodzenie – społeczne interakcje nie stanowiły dla niego 

wyzwania, jakimi widzieli je często prowadzący na wpół pustelni-

czy tryb życia przyrodnicy.  

Nawet sam dyrektor Buchalik proponował niegdyś Mar-

kowi posadę swojego zastępcy. Bugaj był świetnym specjalistą, ale 

jego życiem był las. W miejskiej dżungli przepadłby z kretesem. 

Adam natomiast był jakby stworzony do tej roli – dobrze wycho-

wany, posiadający wyjątkową ogładę, a z drugiej strony pełen 

wiedzy i zaangażowania. On też wybrał jednak życie na uboczu. 

Może początkowo było to formą terapii, łagodzącej traumę jego 

osobistych tragedii, teraz jednak stało się pasją. To nie nasze 

zdolności, ale nasze wybory stanowią o tym, jakimi jesteśmy 

ludźmi. Ta myśl w niewyjaśniony sposób napawała Rozalię 

optymizmem i wiarą w ludzkość. 

Obecnie dyrektor Buchalik wręczył Markowi wielkie noży-

ce, którymi przy burzy braw Bugaj przeciął czerwoną wstęgę, 

rozpostartą w drzwiach prowadzących z lobby do wnętrza boksów. 

Nagły hałas obudził słodko o tej porze śpiącej łasicowate, które 

z przestrachu zaraz podniosły swój piskliwy protest. 

W pierwszej chwili na twarzach zebranych odmalował się 

lęk, zaraz jednak pan dyrektor Buchalik roześmiał się tubalnie, a za 

nim całe liczne grono zebranych. 

- Mili państwo, chyba przeszkadzamy w odpoczynku 

i rekonwalescencji naszych podopiecznych! 
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- Cóż by to była za inauguracja bez najważniejszych gości – 

dorzucił prezes Zakładu Usług Leśnych i szef Rozalii, pan Jerzy 

Laskoś. 

- Zapraszamy na skromny poczęstunek, proszę bardzo – pod-

jął Marek, stając przy drzwiach i podając ramię pani dyrektorowej. 

– Dajmy naszym łasicowatym pospać… 

Odpływ zebranych z maleńkiego lobby był powolny, bo 

tłum gości szczelnie wypełniał pomieszczenie. Rozalia, którą Marek 

zmusił do zajęcia jednego z dwóch krzeseł w poczekalni, czekała, aż 

ludzka ciżba się przerzedzi. Adam także został z tyłu. Na garnitur 

narzucił swój zielony lekarski kitel. 

- Pójdę tylko sprawdzić, co z nimi – odpowiedział na jej py-

tające spojrzenie. 

- Pomóc ci? – zaoferowała z nadzieją. 

- Dobrze wiesz… 

- Tak. Zarazki i nie wiadomo, co jeszcze. To znaczy, tobie mo-

że wiadomo. Siedź, Bandyta, jesteśmy oboje na cenzurowanym – 

zwróciła się do psa, który co prawda strzegł wiernie boku swej 

pani, ale tęsknie spoglądał w kierunku drzwi, za którymi zniknął 

Adam, podekscytowany intensywnymi zapachami, które nęciły 

jego czuły nos. 

Dopiero kiedy ostatni goście wyszli, Rozalia odczuła, jak 

wielką ulgę przynosi jej chwila ciszy. Była zmęczona przygotowa-

niami do otwarcia, a na dodatek doskwierały ją ostatnio zmęczenie 

i ospałość. Głębokie, miękkie krzesło w cichym, ciepłym lobby było 

zbyt wygodne, by tak szybko je opuścić. Toteż kiedy Adam zjawił 

się w drzwiach po upływie piętnastu minut, Rozalia wciąż jeszcze 

tkwiła tam, zapatrzona w okno. Miło było myśleć o wszystkich 

przyjaciołach i sojusznikach „Matecznika”, spędzających popołudnie 

w dobrych nastrojach na lunchu pod gołym niebem, ale przygląda-

nie się temu z boku nie sprawiało jej przykrości. 

- Jeszcze tu jesteś? – zapytał, zsuwając z ramion kitel. 
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- Nie mogę znaleźć siły, żeby wstać – wzruszyła ramionami. 

Oznaki własnej słabości zawsze ją irytowały, ostatnio jednak 

wybaczała je sobie jakby chętniej. 

- Nic dziwnego. Za dużo na siebie bierzesz. Powinnaś bar-

dziej uważać. 

Jak zwykle, gdy przejawiał nadmierną troskę, w pierwszym 

odruchu chciała ofuknąć go za wtrącanie w nie swoje sprawy, lecz 

już w kolejnej chwili przypominała sobie jego smutną historię. 

Adam stanął przed nią, niepewny, spoglądając na drzwi, 

jakby dołączenie do grupy było czekającym go przykrym obowiąz-

kiem. Postanowił dać sobie jeszcze chwilę na zebranie myśli 

i usiadł na wolnym krześle obok Rozalii.  

- Nie martw się, nikt nie zauważył, że tylko udajesz – po-

chwaliła go ze śmiechem. 

- Co takiego? – zapytał, zdziwiony.  

- Nie dajesz po sobie poznać, jak bardzo cię nuży i frustruje 

bycie towarzyskim gospodarzem.  

- Lata praktyki – odparł bez uśmiechu. – Zwyczajnie rozu-

miem, że marketing jest koniecznym narzędziem w naszej sprawie. 

Od przychylności tych ludzi zależy los lecznicy. 

- Nie miało to zabrzmieć jak krytyka.  

- Wiem – odparł równie neutralnie. Czasem wciąż nie mo-

gła wyczuć jego nastroju.  

- Nawet tu w tej naszej głuszy nie da się uniknąć pewnych 

społecznych interakcji. Choć pewnie wszyscy wolelibyśmy zwy-

czajnie się tu zaszyć. Puszcza rozumie, ludzie – nie zawsze. To 

cudowne schronienie dla wszystkich, którzy chcą uciec. 

- Wiem, co masz na myśli. Ja nie uciekam od tamtych wy-

darzeń. Już nie. Zwyczajnie, to życie, obijanie się łokciami w tłumie, 

nigdy mnie nie pociągało. Rozumiesz… Nigdy nie miałem zamiaru 

zapuścić brody, żywić się korzonkami i całymi dniami przesiadywać 

w wydrążonym pniu drzewa, bezwiednie się śliniąc. Chodzi 

o jakość, a nie ilość – uśmiechnął się wreszcie, choć zaraz powrócił 



189 
 

do swojej zwyczajowej podszytej smutkiem powagi. – Coś, czego 

moja żona nie potrafiła pojąć. Lepiej mieć kilku oddanych przyja-

ciół, którym można pokazać własną twarz, niż sieć towarzyskich 

kontaktów wśród ludzi, wobec których trzeba zawsze udawać. 

Mam tu już kilkoro dobrych przyjaciół, od których wcale nie chcę 

uciekać. Może po raz pierwszy, odkąd spadło na mnie tamto 

bolesne olśnienie, czuję, że na powrót mam jakieś życie. Okres 

pomiędzy był… trudny. Żyłem wtedy tylko – swoimi błędami. 

- Nie zaczynasz i nie kończysz się na własnych błędach, ani 

nie jesteś ich sumą. Gdyby to miało tak działać… Popełniłem taki 

a taki błąd, więc jestem takim a takim człowiekiem… To byłaby 

klęska całej ludzkości. Zwłaszcza, że błąd, to zwykle tylko chwila, 

mgnienie oka, chwilowe zaślepienie. 

- Zwykle. O ile można takie potknięcie wybaczyć, to dla ko-

goś, kto tkwi w błędzie przez wiele lat, nie ma łatwej absolucji. 

I wtedy już łatwiej definiować się tylko w świetle tej porażki, 

zwłaszcza, że przed innymi ludźmi też stajesz się tylko tym gościem, 

który popełnił takie horrendalne głupstwo i jeszcze nie zorientował 

się w porę, jakim jest idiotą.  

- Nie żartuj – ofuknęła go łagodnie. – Wspominałeś coś 

o przyjaciołach, przy których możesz być sobą? Myślisz, że taki ktoś, 

jak Marek, nie potrafi zrozumieć?  

- Bardzo sobie cenię… jego przyjaźń – odpowiedział Adam 

z ledwie wyczuwalnym wahaniem. 

Wybuch wesołości wśród zgromadzonych na zewnątrz 

sprawił, że oboje odwrócili głowy w kierunku drzwi i nasłuchiwali. 

Adam oparł łokieć na podramienniku i kciukiem wodził mimowol-

nie po łuku wargi przeciętej pionową blizną. To znamię także 

uzyskał, stając w obronie słabszego. Taki miał charakter – jego 

zaangażowanie w dobro Rozalii wypływało z tego samego miejsca, 

z którego wzięła się potrzeba niesienia pomocy prześladowanemu 

bratu czy poszkodowanym zwierzętom. Jeszcze nigdy Rozalia nie 

czuła się poirytowana tym, że ktoś jest zwyczajnie dobrym czło-
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wiekiem. Prawda była jak kubeł zimnej wody: Rozalia w swojej 

sytuacji była po prostu przypadkiem charytatywnym. 

- Słuchaj, a dlaczego właściwie nie zaprosiłeś nikogo ze 

swojej rodziny? – zapytała, próbując przestawić swoje myśli na 

inny tor. 

Spojrzał na nią przeciągle. Miał taki sposób patrzenia spod 

obniżonej brwi tuż przed otworzeniem ust, jakby wahał się, czy 

odpowiedzieć prawdziwie, czy uprzejmie.  

- I tak by jej nie pozwolił przyjechać. – Przesunął się 

w krześle i oparł głowę o ścianę, zamykając oczy. 

Naturalnie, dla niego liczyła się tylko obecność matki. Roza-

lia żałowała, że nie wpadła na pomysł zaproszenia pani Szechyń-

skiej osobiście. Na pewno zrobiłaby Adamowi przyjemną niespo-

dziankę. Było jednak za późno na taki przyjacielski gest. Mogła 

tylko obiecać sobie, że następnej okazji nie przepuści. 

Właściwie nie wiedziała, co było gorsze – być dzieckiem po-

rzuconym przez ojca, czy nie umieć szanować ojca, który nas 

wychował.  

- Chyba powinniśmy już iść – powiedział po chwili, otwie-

rając oczy. Zamrugał powiekami, jakby rozganiał spod nich nieprzy-

jemne obrazy, które się tam zakradły. 

- To tylko jeden dzień – przypomniała mu. – Jutro wszystko 

wróci do normy. 

- W obecnej sytuacji nawet jeden dzień jest na wagę złota. – 

W jego głosie przebijała się frustracja, której nie wygładziła nawet 

neutralność jego rysów. 

- Co masz na myśli? Jakieś kłopoty w pracy? Tylko mi nie 

wciskaj bajek o tym, że nie powinnam się denerwować – uprzedziła 

odpowiedź, jakiej była niemal pewna. – Marek nie jest jedynym 

twoim przyjacielem, a ja nie jestem taka znowu krucha. Puszcza to 

też mój dom… 

- Właściwie, nie dzieje się nic określonego… Ciągle jednak 

znajduję ślady celowego szkodzenia. W tej szkółce, którą dla nas 
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leśnictwo prowadzi, na granicy z Jeziorkami, ktoś w nocy zniszczył 

ponad trzydzieści sadzonek jesionu. Mieliśmy uzupełnić je 

w miejsce tych zerwanych okazów sprzedanych na aukcji. A reszta 

drewna, które przechowywaliśmy w wiacie nad Dudniaczem, do 

niczego się nie nadaje. Ktoś włamał się do składu i oblał stosy 

roztworem azotanowym. – Rozalia z trudem nabrała powietrza. 

Wiedziała, że cena kubika cennego drewna, z którego wyrabia się 

instrumenty i ekskluzywne meble, może przekroczyć dwadzieścia 

tysięcy złotych. A to jeszcze nie była ostatnia złośliwość, jakiej 

dopuścił się nieznany wandal. – Przedwczoraj podszedłem rano do 

wiaty edukacyjnej. Ktoś wypisał na ścianach paskudne graffiti. 

A najgorsze są wnyki. Tylko w ostatnim miesiącu znalazłem lisa, 

dwie łasice i jelenia. Cielak tegoroczny. I nikt go nawet nie zabrał – 

zwyczajnie perfidne morderstwo. Zupełnie jakby ktoś… 

- Chciał zrobić na złość – dokończyła Rozalia. – Jesteś tu do-

piero od kilku miesięcy, komu mogłeś w tym czasie podpaść? 

- Nie wiem – odparł z frustracją w głosie, jakby to pytanie 

nurtowało go już od jakiegoś czasu. – Myślę, że to nic personalnego. 

Administracja rezerwatu i specjalnych stanowisk ochrony nie 

zawsze idzie w parze z interesami lokalnych gospodarzy, rolników, 

mieszkańców. Zamykamy drogi, mamy prawo pierwokupu terenów 

przyległych do obszaru rezerwatu, wprowadzamy zakazy stosowa-

nia środków owadobójczych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych 

szkółek. – Podobało jej się, że Adam o Puszczy Bukowieckiej myślał 

już w kategoriach przynależności. Mówią, że starych drzew się nie 

przesadza, ale Szechyński zdawał się zapuszczać korzenie 

w podkarpackiej głuszy skwapliwie jak młody dąbek. – Taki 

Stępniewicz, na przykład. Cztery razy już został zgłoszony do 

prokuratury za nielegalny wywóz śmieci. Olszański musiał swoich 

łąk użyczyć na wytyczenie nowej drogi, bo zamknęliśmy przejazd 

przez Porębę. Grodzki też szczęśliwy nie był, jak nie zezwoliliśmy 

na odstrzał dzików – a wciąż ma problem, bo dzikie zwierzęta coraz 

częściej podchodzą do terenów zamieszkanych… 
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- Zawsze może poprosić o interwencję, w końcu od czego 

jest karabin Palmera…? 

- Przecież nie może całymi nocami siedzieć w polach i pil-

nować, czy aby mu dziki nie ryją w kartoflach. 

- Ziemniakach, przybyszu – poprawiła. – Może się przecież 

ogrodzić. 

- To znów generuje koszty, na które małorolne gospodar-

stwo nie stać. 

- No dobrze, dobrze. Może i jeden z drugim popsioczą tro-

chę na rezerwat, ale Grodzki przyjmuje na noclegi, Olszańskiego 

starsza córka w lecie prowadzi budkę z lodami we wsi… Nic by na 

tych swoich biznesach nie zarobili, gdyby nie letnicy, wczasowicze, 

przyrodnicy i ornitolodzy, których rezerwat przyciąga co roku. 

Olszański to może taki typowy Janusz, ale uwstecznienie a aktyw-

ny wandalizm to dwie różne rzeczy. Nie sądzę, żeby wszyscy oni 

mieli takie szkodnicze zapędy. 

- A jednak, któryś z nich ma… 

- Ja, mimochodem, przepraszam – powiedziała pani Jadzia, 

zmieszana, stając w progu. Nerwowo mięła w rękach rąbek fartu-

cha, jakby czuła się niechcianym intruzem. Rozalia uśmiechnęła się 

do niej zachęcająco.  

- Pani Jadziu, to ja przepraszam. Nie powinnam była pani 

zostawiać samej. Jakoś nie mogłam się podnieść – wyjaśniła 

Rozalia. 

- A pewnie, mimochodem, że coraz ciężej – przyznała położ-

na. – Tylko nie wiedziałam, czy tort i kawę już podawać, czy 

poczekać. Dopiero zjedli… 

- Poczekajmy z godzinę, żeby nam goście za szybko nie 

uciekli. Może na razie podamy kompot ze śliwek? Pomogę pani 

odgrzać. 

- O to, to, to. Tak na dobre trawienie – zgodziła się pani Ja-

dzia. – A tego pana Kostka poprosimy, niech mimochodem wynie-

sie nam baniak. Chłop jak dąb! Albo pan Adam, jemu też nic nie 



193 
 

brakuje – jako iż Jakub był jedynym „doktorem” godnym swego 

tytułu w oczach oddanej pracownicy służby zdrowia, weterynarza 

tytułowała zwyczajowo per „pan”.  

Pani Jadzia była cichą bohaterką dnia. Zjawiła się w „Ula-

nie” o dziewiątej rano, „bo i tak dziś do pracy mimochodem nie 

szła”, porwała z szafki zapaskę, zakasała rękawy i rzuciła się w wir 

przygotowań. 

- Bo mi nie dało myśleć, że pani Rozasia, będąc z dzieciąt-

kiem, sama dźwigać będzie. Bo chociaż nie jest Rozasia sama, to 

jednak co tu panowie pomogą? Do dźwigania nadają się, ale nie do 

kuchni – tłumaczyła, mieszając chochlą w garze pełnym barszczu. 

Bez dobroczynnej pomocy pani Jadzi, przyznać musiała Ro-

zalia, trudno byłoby jej sobie poradzić. Frekwencja wśród zaproszo-

nych (i niezaproszonych, a przybyłych) gości przerosła oczekiwania. 

Znajomi i dobroczyńcy rozreklamowali wydarzenie pocztą panto-

flową. Obecnością zaszczycił nie tylko dyrektor Buchalik, ale także 

bezpośredni przełożeni Adama, starosta powiatu, burmistrz Woli 

Bukowieckiej, ksiądz proboszcz z Jeziorek i sołtys Cembrzastego. 

Zjawili się też przyjaciele i znajomi: wszyscy Hawartowie za 

wyjątkiem dziadka Dziunka, który niedomagał, a wraz z nimi 

sąsiedzi „Nad Ruczajem”: Bożelowie i Tyczewscy, Kostek i Kuba 

wraz z panią Jadzią, a nawet pani prokurator Gąska. Dalej wetery-

narz powiatowy, szef Rozalii pan Jerzy Laskoś wraz z żoną i najstar-

szym synem, leśniczy i gajowi z wszystkich okolicznych leśnictw. 

Dla całej tej ciżby ludzkiej nie wystarczyłoby przygotowanego 

jedzenia, lecz tu wkroczyła pani Jadzia, sięgając do zapasów ze 

spiżarni willi „Ulany” i wyczarowując poczęstunek. Na przykryte 

lnianymi serwetami drewniane stoły na kozłach powędrowały 

kiszone rydze, marynowane papryczki i ogórki w musztardzie, 

domowy chleb z pachnącą przypaloną skórką i świeże wiejskie 

masło, bryłki owczego sera, wędzony boczek, gotowane jajka. 

Wspólnie też wymyśliły dodatkowy deser: świeże owoce zapieczo-

ne pod kruszonką, podane z ubitą słodką śmietanką. Na zwilżenie 
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ust i dobry humor willa „Ulana” oferowała nalewkę z czarnego bzu, 

orzechówkę i tegoroczne wino porzeczkowe, których produkcją 

zajmował się hobbystycznie Marek. Ta swojska uczta przypadła do 

gustu zaproszonym gościom, którzy zgodnie stwierdzili, że proste 

jadło smakuje najlepiej. Nie był to jeszcze koniec atrakcji kulinar-

nych tego typu: gdy tylko zapadnie zmierzch, zapłoną ogniska, nad 

którymi opieką się kiełbaski, a na koniec w dogasającym żarze 

upieką się ziemniaki – przepyszne ze skibką masła rozpływającą się 

w parującym miąższu i szczyptą soli.  

Nic dziwnego, że atmosfera wśród gości była przednia. Kie-

dy Rozalia, prowadzona pod rękę przez troskliwą panią Jadzię, 

wyszła z lecznicy i spojrzała na drugi koniec ogrodu, ogarnęło ją 

nagłe wzruszenie. 

Park wokół willi, który rozdzielał zabudowania mieszkalne 

od dawnej stajni, skrzył się od pomysłowo rozwieszonych świate-

łek i lampionów, rozganiających pierwsze wieczorne cienie. Goście 

okupowali stoły i w miłej atmosferze gawędzili, dojadali i przeko-

marzali się. Rozmowy i śmiech niosły się wśród majestatycznych 

dębów i kasztanowców, zasadzonych tu ręką dawno nieżyjących 

fundatorów.  

Rozalia kochała to miejsce. Rozległy stary park, stałość 

i zmienność jego stuletnich drzew, spokojną, pokrytą filmem czasu 

atmosferę domu, jego skrzypiące podłogi, ogłuszający odgłos 

deszczu uderzającego w ceramiczną dachówkę podczas ulewy, 

zakurzone półki piwniczki i spiżarni, stare skrzynie kryjące mnó-

stwo niepotrzebnych gratów – świadectw życia mieszkańców i gości 

„Ulany” z dwunastu dekad. Uznawała willę za swój prawdziwy 

dom. 

Gdy tylko przebywała w „Ulanie”, towarzyszyło jej wraże-

nie obecności pokoleń jej mieszkańców i gości, nieuchwytne cienie 

podobne do tych nieokreślonych kształtów, sylwetek, impresji 

i uczuć, które ocalamy ze snów. Patrząc na gości, którzy wypełniali 

dzisiaj wiekową willę swoją obecnością, a także swoimi zabiegami 
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i staraniami, zaangażowaniem w bieżące, bliskie im sprawy, niemal 

słyszała szepty pokoleń, które przestępowały bramę tej posiadłości. 

My także kiedyś mieliśmy swoją teraźniejszość, my także śmialiśmy 

się, wierzyliśmy w idee, łączyły nas więzi. Przeminęliśmy… Nagle 

piknik w parku wydał jej się tylko fragmentem snu, ulotnym 

obrazem. Ilustracją w książce, której ktoś przygląda się od niechce-

nia, by zaraz przewrócić stronicę. Chciała wiedzieć, co jeszcze los 

szykował dla „Ulany”, a przecież będzie związana z tym domem 

tylko tak długo, jak długo będzie żył Marek. 

Spojrzała na niego – drobna, szara figura na peryferiach ob-

razu.  

Nic dzisiaj – poprosiła samą siebie w myślach. Dziś nie jest 

dzień dla smutku. To dzień, żeby cieszyć się chwilą – wymalować ją 

w pamięci jak scenkę rodzajową na malowidle, wypisać na karcie 

wspomnień jak wiersz lub wpis do pamiętnika. 

- Słabo pani, pani Rozasiu? – zapytała pani Jadzia, zmar-

twiona emocjonalną reakcją Rozalii. 

- Nie, wszystko dobrze – odparła, usiłując przywołać neu-

tralny wyraz twarzy. Musiała zapytać Adama, jak jemu udało się 

odseparować serce od twarzy. U niej samej, co tylko zaświtało 

w tym pierwszym, zaraz uwidaczniało się w tym drugim. 

- To ja może sama ten kompot podgrzeję – zarządziła pani 

Jadzia. – Pan Adam mimochodem pomoże, prawda? Nie warto 

niczego ryzykować, zwłaszcza, mimochodem, w pani Rozalinym 

stanie.  

Pani Jadzia zgodnie z groźbą usadziła Rozalię ceremonialnie 

pomiędzy Markiem a Edytą, sama zaś podreptała do kuchni. Zanim 

znikł we wnętrzu domu wraz z samozwańczą szefową cateringu, 

Adam nastawił muzykę w wystawionym na parapet kuchni 

sprzęcie stereo. To był ostatni element, którego brakowało spotka-

niu. Nastrojowa, trochę tęskna ballada przypadła do gustu biesiad-

nikom. 
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- Brawo! – zakrzyknął dyrektor Buchalik, poczerwieniały na 

twarzy od kosztowania rozkoszy stołu, a zwłaszcza postawionych 

na nim karafek. 

- Jeszcze i potańczymy dziś wieczór, co, pani Edytko? – rozo-

chocił się pan Jerzy Laskoś, który co prawda na skutek jednego 

z wypadków w ciągu wieloletniej pracy przy wycince drzew stracił 

trzy palce u prawej ręki (w tym kciuk), ale świetnie radził sobie ze 

wznoszeniem toastów pozostałymi dwoma. 

Obaj panowie wypowiadali swoje pochwały w dobrej wie-

rze – i zasłużenie. Adam potrafił znaleźć utwory dostosowane 

nastrojem do każdej okazji – łatwiej było rozpoznawać jego praw-

dziwe emocje z jego playlisty niż z mowy ciała. Weterynarz – 

meloman… 

Marek odwrócił się, gdy stanęła za nim, czujny jak zawsze. 

Bez słowa przesunął się na ławie, by Rozalia mogła swobodnie 

usiąść. Potrzebowała coraz więcej miejsca. Nawet Bandyta to 

rozumiał i podniósł się ze swojego miejsca u stóp Marka pod 

stołem, by jego pani mogła wygodnie wyciągnąć nogi.  

- A co tam, córuchna? – Marek trącił ramieniem jej ramię. 

Przed nim na stole stał prawie pełny talerz i nietknięty kieliszek. 

Abstynencja nie dziwiła Rozalii, Bugaj był bowiem spóźnionym 

reprezentantem ludzi wychowanych w tak zwanej przedwojennej 

kindersztubie i rzadko spożywał alkohol w towarzystwie. Martwił 

ją natomiast jego brak apetytu.  

- Ale Adam wymyślił, z tą stroną internetową, prawda? 

A nic się nie przyznał. 

- No, nie musi się nikomu spowiadać. Teraz jest tu szefem. – 

Marek wzruszył ramionami. 

- „Matecznik” nigdy by nie powstał, gdyby nie ty – powie-

działa z siłą, bo nie zamierzała mu pozwolić umniejszać swoich 

zasług. 
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- Nic złego nie miałem na myśli – Marek poklepał ją po 

dłoni. – To dobry chłopak. Spokojniejszym, jak go trochę poznałem, 

o los tego wszystkiego, co po sobie zostawię… 

- Przecież nigdzie się nie wybierasz. 

Nie odpowiedział. Milczenie było obraną przez Marka stra-

tegią komunikowania i zarazem niekomunikowania swoich zmar-

twień. Może sam obawiał się wyników badań? 

- A naszego czarnego lisa widziałeś ostatnio? – zmieniła te-

mat. – To ciekawy przypadek. Zastanawiam się, jak odnoszą się do 

niego inne lisy. 

- Pierwszy raz go widziałem na przełomie lipca i sierpnia. 

To trochę za wcześnie na tegoroczne szczenię, żeby opuścić matkę. 

Choć mogło i tak zdarzyć się, że suka porzuciła szczenię. Albo 

przywędrował z sąsiednich leśnictw. Taki samotny odmieniec – 

skwitował Marek z nieskrywaną sympatią. Miał czułe serce dla 

wszystkich opuszczonych stworzeń o nierównych życiowych 

szansach. Nie był pomysłodawcą „Matecznika”, był matecznikiem – 

schronieniem dla pokrzywdzonych, zranionych zwierząt. 

- … prawda, panie Marku? – ciotka Melania, usadowiona 

po drugiej stronie Bugaja, odwróciła się nagle ku niemu, żądając 

potwierdzenia dla jakiejś opinii wyrażonej w dyskursie, który 

prowadziła z panią prokurator Gąską.  

- Przepraszam szanowną panią… – zacukał się Marek. 

Ciotka Melania jednak nawet nie dosłyszała jego odpowie-

dzi. 

- Tak, pani prokurator, Edytka od zawsze wspiera dobre lo-

kalne inicjatywy. Studia z wyróżnieniem skończyła, to mogłaby 

w ofertach pracy przebierać w wielkim mieście, ale tak z rodzinny-

mi stronami związana jest… A tak się stara, tak wszędzie zachodzi, 

szuka, pyta. O niczym innym się jej nie marzy, jak tylko gdzie na 

praktykę dostać się… 

Hawartowa uprawiała w imieniu najmłodszej pociechy 

kampanię promocyjną na najwyższym poziomie. Mocno zresztą 
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podkolorowaną – jak wszystkie reklamy. Sama Edytka udowadnia-

ła właśnie, jak bardzo leży jej na sercu dobro jej małej ojczyzny, 

zabawiając rozmową syna pana prezesa Laskosia. Mina pani 

prokurator Gąski, która mimowolnie zerknęła w kierunku preten-

dującej adwokatki, wyrażała uprzejme zdziwienie. Z łokciami 

wspartymi na stole, pochylona ku swojemu rozmówcy, Edyta 

bawiła się nieuważnie złotymi kolczykami ozdobionymi obłymi 

różowymi perłami. Biżuteria była własnością cioci Melanii, która 

otrzymała ją w prezencie ślubnym. Edycie kolczyki zostały przeka-

zane jako dar gratulacyjny, gdy przyjęto ją na wydział prawa. 

Hawartówna wybuchła nieco sztucznym śmiechem w reakcji na 

żart swojego sąsiada przy stole, odrzucając na plecy miękkie 

pszeniczne włosy. Ich pukle musnęły twarz Jerzego Juniora.  

Rozalia poczuła się jeszcze cięższa, bardziej niezgrabna i za-

niedbana. Wiedziała doskonale, że źródło tych uczuć leży w niej 

samej – Edyta przecież nie stroiła się i nie flirtowała po to, żeby 

dopiec swojej kuzynce. Nie mogła jednak pozbyć się wrażenia, że 

jej ubrania są byle jakie, jej śmiech nie tak dźwięczny, włosy, ta 

jedyna ozdoba, zaplecione dla wygody w prosty wieniec. Nawet 

gdyby chciała, nie mogłaby założyć drogocennych kolczyków – 

matka nie pozostawiła po sobie żadnej biżuterii. 

W tej chwili pani Jadzia wraz z Adamem wnieśli wielki gar 

ciepłego kompotu i dyskusje (oraz flirty) chwilowo się urwały. 

Zaraz potem ciotka Melania i wujek Tadek pożegnali się. Nie mogli 

niestety zostać dłużej – w gospodarstwie wczasowali goście, którym 

należało przyrządzić kolację, a w stajni czekały na wydojenie krowy 

i obrządek zwierząt.  

Edyta i jej kariera zostały pozostawione samej sobie.  

Rozalia pokrzepiła się kubkiem słodkiego, ciepłego napoju 

i odzyskała siły na tyle, by pomóc pani Jadzi w pokrojeniu tortu 

i przygotowaniu dla gości kawy. Zgodnie ze swoją groźbą pan 

Buchalik porwał do tańca panią prokurator Gąskę, a pan prezes 

Laskoś nie dał się zostawić w tyle i wkrótce poprowadził w tany na 
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trawniku żonę leśniczego z Dąbrówki. Na park spłynęła granatowa, 

gęsta tkanina wieczoru, ale światła lampionów i ogniska trzymały 

jej poły nad głowami zgromadzonych jak baldachim. 

Po zebraniu deserowych talerzyków i pustych szklanek pani 

Jadzia zabrała się za zmywanie naczyń, a Rozalia suchą ściereczką 

wycierała zastawę i układała w równe stosy. Kiedy lśniąca czysto-

ścią porcelana znalazła się na powrót w kuchennym kredensie, pani 

Jadzia zdjęła wreszcie fartuch, pod którym skrywała swoją kreację 

przez cały dzień. Jako położna była tak przyzwyczajona do kitla, że 

bez niego czuła się źle – fartuch zaś stanowił jego substytut. 

- Pani Rozasiu, bo pan doktor chce już mimochodem jechać. 

Jutro z rana dyżur ma – powiedziała, składając starannie zapaskę. 

Jakub, jako uczynny kolega z pracy, przywiózł ze sobą położną 

i obiecał także wieczorem odwieźć ją do domu. 

- Pani Jadziu, nie wiem, jak mam pani dziękować. – Rozalia 

podniosła się z krzesła, na którym przycupnęła, by dać odetchnąć 

obolałym stopom.  

- A tam, mimochodem. – Pielęgniarka machnęła ręką, igno-

rując próby podziękowania. – Ja tylko zastanawiam się… No, chyba 

z panem Adamem muszę porozmawiać. Coś mu chciałam wyznać… 

A nie mogę go znaleźć. 

Położna wydawała się Rozalii dziwnie nieobecna i zmar-

twiona już od jakiegoś czasu. Wyjaśniła to sobie jednak jej małżeń-

skimi kłopotami i nie chciała urazić jej nietaktownymi pytaniami. 

Nigdy by nie przypuszczała, że Adam może mieć cokolwiek wspól-

nego z zamyśleniem pielęgniarki. 

- Dobrze, poszukam go – obiecała, taktownie powstrzymu-

jąc pytania, które cisnęły jej się na usta. 

Wyszła do ogrodu, gdzie kilka niezmordowanych par wciąż 

kontynuowało tańce. Zapytała Marka i panią prokurator Gąskę, 

którzy po wyjściu ciotki Melanii znaleźli się w swoim sąsiedztwie 

i odtąd toczyli jakąś cichą rozmowę między sobą. Żadne z nich nie 

widziało weterynarza – ani nikogo innego. Pani prokurator pokra-
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śniała jak młoda panna, a Bugaj nerwowo szarpał wąsy. Tych 

dwoje stanowiło idealnych kandydatów na dyskretną wycieczkę 

w głąb parku pod osłoną nocy, byli jednak oboje zbyt dobrze 

wychowani. 

Adama nie widzieli także Jakub, Tomek i Romek, ani nawet 

Edyta, która powróciła do towarzystwa dziwnie poirytowana. 

- Zaprosiłam syna tego twojego pana prezesa na mój bal. 

Odmówił – wyznała. 

- Przed czy po tym, jak pozwoliłaś mu przyssać się do two-

jej twarzy za krzewem hortensji? – zakpiła Rozalia. 

- Po… – przyznała Edyta, zbyt rozgoryczona, by mieć jej za 

złe przytyki. – A może Adam jest „Mateczniku”? – podsunęła. 

Było to zupełnie prawdopodobne, że weterynarz od towa-

rzystwa swoich patronów i przełożonych wolał rozbrykane stadko 

gronostajów i chromą sarnę. 

Rozalia porwała więc ze stołu lampion i przemierzyła park, 

kierując się światłem wypełniającym okna lecznicy. 

Zastała tam nie Adama, a Kostka. 

- Zostawiłem kurtkę – wyjaśnił. Konstanty nie był wielbi-

cielem garniturów i koszul. Nawet na proszone przyjęcia zawsze 

ubierał swoją ulubioną pilotkę, ze skórą wytartą na łokciach od 

zużycia i podartą podszewką w kieszeniach. – Ale to nawet dobrze, 

że mam cię na osobności, bo widzisz, nie mogę przestać myśleć od 

wczoraj… 

- Coś takiego, wreszcie i ciebie dopadła ta straszna choroba? 

– przerwała mu, przestraszona solennym tonem u nieskłonnego do 

powagi przyjaciela. 

Kostek jednak nie miał zamiaru pozwolić się rozproszyć, 

jakby zupełnie nie słyszał słów Rozalii. Wbił wzrok w kołnierz 

trzymanej w ręku kurtki. 

- Ty i Adam, jesteście blisko? Coraz to widzę jak cię gdzieś 

zawozi, podwozi, pomaga. Zostajecie na osobności. Jest coś na 

rzeczy? 
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- Co, proszę? – wydukała z siebie, zdziwiona.  

- No, nie udawaj, nie ze mną przecież. On się w ciebie tak 

gapi, jakbyś mu czegoś zadała, czarownico Rozalio. Jakby mógł, to 

by cię obsikał, żeby zaznaczyć teren.  

Nagle Kostek znalazł się tuż przed nią i już nie uciekał 

wzrokiem w podłogę, tylko intensywnie szukał w twarzy Rozalii 

odpowiedzi na swoje – absurdalne! – pytania. 

- Adam pomaga mi, bo ze względu na… osobiste sprawy, 

moja sytuacja budzi w nim współczucie. Wątpię, żeby miał zamiar 

mnie obsikiwać. 

Kostek skinął głową i odfuknął. 

- No, a ten twój… Na pewno zmył się na zawsze? – drążył 

niezrażony Kostek, nie zważając na rosnące uczucie upokorzenia 

w Rozalii. 

- Nie, nie wróci. 

Nagle jego twarz znalazła się jeszcze bliżej. Mogła policzyć 

wszystkie ciemnobrązowe pieprzyki na jego ogorzałej twarzy. 

W zawrotnym tempie Rozalia przeszła od konsternacji do uczuć 

zupełnie jednoznacznych. A podobno w drugim trymestrze ciąży 

wahania nastroju stają się mniej dokuczliwe, myślała rozpaczliwie, 

kiedy muskularne przedramię otarło się o jej ramię. 

To jest jakieś niemożliwe. Całe życie spędziła w cieniu Edy-

ty, a teraz, kiedy powinna myśleć tylko o Kalince, nagle kawalero-

wie do ożenku w okolicy zaczynają walić drzwiami i oknami.  

A może ona sobie tylko dopowiadała? 

Nie, nie dopowiadała sobie, o czym przekonał Rozalię ko-

lejny manewr Kostka. Przyparł ją do ściany i dotknął jej wypukłe-

go brzuszka swoim. Płaskim i umięśnionym…  

- Ja cały czas o tobie myślę, odkąd dowiedziałem się, że bę-

dziesz samotną mamą. Wiesz, o tym, że może mógłbym się tobą 

zaopiekować. Nie zrozum mnie źle, ale jak ty sobie dasz radę? 

I jeszcze taka wrażliwa dziewczyna, jak ty? – chrząknął niezręcznie. – 

To znaczy: tylko, jeśli Adam nie wchodzi tu w grę… 
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Skuliła się, rozpaczliwie próbując znaleźć jakiś fragment 

przestrzeni pomiędzy sobą a ścianą, gdzie mogłaby się odsunąć. 

- Kostek, no co ty, nie żartuj – poprosiła słabo, wodząc 

dłońmi po ścianie za sobą, jakby istniała możliwość, że znajdzie tam 

sekretny portal do takiego równoległego wszechświata, w którym 

obecna scena nie ma miejsca. Chwyciła się odwiecznego argumentu 

o Ludwiku Ulmanie jak ostatniej deski ratunku. – Jakbyś przypro-

wadził babkę z dzieckiem, to by ci dopiero ojciec nie dał żyć… 

- Ja się ojca nigdy nie bałem, a ty to dobrze wiesz. Ale dzię-

kuję za inspirację. 

- Ty się mną nie wysługuj, żeby dopiec ojcu! 

Już zaczynała odczuwać ulgę, że sytuację udało jej się obró-

cić w żart, ale wielkie łapsko Kostka zatrzasnęło się jej na ramieniu. 

- No, to co z tym Adamem? Wchodzi tu w grę, czy nie 

wchodzi? 

Intensywne błękitne oczy wwiercały się w samą głębię jej 

duszy, kiedy pochylony przy niej Kostek próbował wydobyć 

odpowiedź. W brzęczącą ciszę wdarła się odległa znajoma melodia. 

Jedna z ulubionych piosenek Adama – uświadomiła się, za czym 

podążyła kolejna myśl, którą tak skutecznie starała się do tej pory 

zignorować, i na którą natknął się Kostek. 

Zszokowana, mogła tylko z drżącymi ustami gapić się 

w wyczekujące oblicze Konstantego, zdawszy sobie sprawę, że tak. 

Bardziej niż ten tu brodacz, z jego napierającym ciałem gla-

diatora, bardziej niż Jakub, który przetransplantowałby jej własne 

serce, gdyby tego potrzebowała. 

Adam wchodzi w grę.  

Adam w c h o d z i ł b y  w grę, gdyby mógł. Gdyby nie fakt, 

że Rozalia spodziewa się dziecka innego mężczyzny, że adoruje go 

jej własna kuzynka, gdyby nie różnica wieku, jego niesfinalizowany 

rozwód, kłopoty zdrowotne Marka i cała masa innych czynników, 

które sprawiają, że do tego pięknego i mądrego faceta nie powinna 
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się zbliżać na odległość mniejszą niż metr. Co, notabene, wkrótce 

będzie się równało zasięgowi jej rosnącego brzucha.  

Gdybyż też Kostek wytyczył sobie podobny dystans…! Nie-

stety, zanim zdumiony mózg Rozalii zdołał się wyrwać z odurzenia 

nagłą epifanią, Kostek wylądował swoimi ustami na jej własnych, 

przy okazji przesuwając okulary, które wbiły się nieco boleśnie 

w grzbiet jej nosa. Fala zwierzęcego zapachu, którego Kostek nigdy 

nie zdołał się do końca pozbyć, uderzyła ją rozkosznie – zawsze 

uważała trochę dziki, trochę piżmowy aromat za atrakcyjny. Chociaż 

kuszący, był to jednak zapach niewłaściwy, niewłaściwie usta 

i niewłaściwy facet. 

Jej bezradna pięść zetknęła się z twardym torsem w próbie 

odepchnięcia tego niekomfortowo zbliżonego ciała. 

- Kostek, no co ty! – wydyszała, kiedy oderwał się od niego 

– Zwariowałeś? – Ja nie… No, nie! 

Kostek, niezrażony, błysnął tylko zębami. 

- A, czyli jednak weterynarzyna, tak? 

Tyle zdążył tylko powiedzieć, zanim nie runęło na niego 

trzydzieści kilogramów żywej wagi zwieńczonej stalową szczęką. 

Bandyta, który ostatnio reagował żywo, gdy ktokolwiek zbliżał się 

do jej brzucha, w obliczu nagłego zagrożenia zapomniał, że Kostek 

to dobry przyjaciel i często przynosi mu psie herbatniki. Wieloletnia 

musztra połączona z nowym instynktem obrońcy dała nieoczeki-

wane rezultaty. Nieoczekiwane – zwłaszcza dla Kostka, którego 

kurtkę pilotkę na wysokości ramienia capnął szczękami pies. 

Materiał rozdarł się z dźwiękiem iście teatralnym. 

- Rozalia?  

Adam i te jego bezszelestne objawienia się! 

- Bandyta, siad. – Na wycedzoną bez emocji komendę Ad-

ama pies posłusznie rozwarł szczęki i usiadł, bynajmniej nie 

okazując skruchy. – Marek mówił, że mnie szukasz – zwrócił się do 

Rozalii. 
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- To pani Jadzia… Pani Jadzia chciała ci coś powiedzieć – 

wydukała, zaambarasowana.  

- Właśnie widziałem, jak odjeżdża z Kubą. Dostał wezwanie 

do skomplikowanego porodu. Może innym razem. – Adam wzru-

szył ramionami. Zmierzył Kostka wzrokiem. 

- To ja już pójdę – stwierdził pogodnie Konstanty. Wymija-

jąc w drzwiach Adama, skinął mu głową niczym bohater westernu. 

Który z nich był bandytą, a który szeryfem, co do tego nie było 

wątpliwości. 

- Adam… – zaczęła, gdy Kostek wysunął się w noc i niosącą 

się po wilgotnym powietrzu muzykę, ale zupełnie nie wiedziała, 

jak zakończyć rozpoczęte jego imieniem zdanie. 

- Rozalia – odparł… rozbawiony? – Chodź, odprowadzę cię, 

bo jeszcze się potkniesz na jakimś korzeniu i skręcisz kostkę. Muszę 

pomyśleć o porządnym oświetleniu ścieżki, a może całego podjaz-

du. To będzie następna inwestycja – stwierdził niezobowiązująco, 

zsuwając z ramion marynarkę, którą następnie podał Rozalii. – 

Panie przodem – ponaglił. 

Nie widząc innego rozwiązania, zarzuciła blezer na ramiona 

i wyszła, a zaraz za nią zadowolony ze spełnionego obowiązku 

Bandyta. 

Mogłaby przysiąc, że przepuszczając w drzwiach wilczaka, 

Adam poklepał go przyjacielsko po karku, mrucząc: 

- Dobry pies… 
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Rozdział 12 

Obudziła ją wczesnym rankiem perkusja deszczu. Jedno spojrzenie 

na niebo za oknem przekonało ją, że deszcz wkrótce ustanie. Czuła 

się bajecznie wypoczęta. Po krzątaninie związanej z podejmowa-

niem gości była tak zmęczona, że wieczorem szybko zapadła 

w kamienny, pozbawiony marzeń – własnych i obcych – sen. 

W szafie odszukała parę kaloszy z zamiarem skorzystania z okazji do 

porannego spaceru. 

Wyszła na taras, by nasycić oczy dogorywającą mżawką. 

Powitały ją uniesione brwi Adama. Stał oparty o poprzednią belkę 

i pił kawę z blaszanego kubka. Sądząc po intensywnym parowaniu, 

napar musiał być niewiele chłodniejszy od wrzątku. Zapach wilgot-

nej po porannym deszczu ziemi odurzająco mieszał się z aromatem 

tej czarnej grzesznej esencji. Rozalia przełknęła ślinę.  

- Nigdy nie rób dwa razy tej samej drogi, jeśli możesz zrobić 

tylko raz – wyjaśniła, świszcząc spomiędzy zębów grzebienia, który 

przyniosła w ustach. Ręce miała zajęte. Odstawiła pod rogiem 

kalosze, a kubek z naparem rumianku na balustradę. Zaczęła 

pracować nad rozczesywaniem włosów – była zbyt zmęczona, by 

porządnie wyszczotkować je wieczorem, za co dziś musiała zapłacić 

z nawiązką.  

- Co, dzisiaj nie ma gratisowych usług fryzjerskich? 

Zatrzymała grzebień w połowie długości pasma, ale posta-

nowiła z dumą nie reagować na złośliwy komentarz. Słowa Adama 

były może podszyte kpiną, ale jego rzadki, nieśmiały uśmiech był 

zupełnie szczery. Nie chciała tego wyjątkowego zjawiska spłoszyć. 

- Dopiję tylko kawę i podwiozę cię do domu. 

- Mogę przecież pójść pieszo.  
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- Nie pieszo, tylko na nogach – poprawił. – Wolę, jak mó-

wisz po tutejszemu. I nie, nie będziesz mi się szlajać sama po lesie. 

A to sobie wolej – pomyślała, urażona. Rządzić się tu będzie, 

weterynarzyna jeden. 

- Czuję się świetnie. Dobrze mi to zrobi, potrzebuję ruchu.  

- Jeszcze cię kto napadnie. – Rzucił swoją odpowiedź to żar-

tobliwym tonem, ale Rozalia wiedziała, że nie jest mu do śmiechu. 

Na podlegającym sobie terenie czuł się odpowiedzialny nie tylko za 

los zwierząt. – Zresztą, jest mi po drodze, bo dziś wchodzę do 

puszczy ze starego szlaku zrywkowego. To najłatwiejsza droga 

dostępu do obszaru reintrodukcji. Chcę skontrolować liczebność 

naszych łosi, upewnić się, że nikt niepożądany ich nie kłopocze. 

- Dobrze, dobrze. Ale robisz to na własną odpowiedzialność, 

bo ciocia Mela cię bez śniadania nie wypuści. Możesz się nie zdołać 

wyzwolić aż do kolacji. 

Ostrzegłszy go, z czystym sumieniem zabrała się do splata-

nia warkocza. Kiedy zeszła na wysokość ramion, zastygła z jedną 

ręką na warkoczu. Drugą, nagle zesztywniałą, rozciągała, kręcąc 

kółka nadgarstkiem. Adam już odstawiał kawę. Nie ogolił się 

dzisiaj, zauważyła. 

No, bardzo cię proszę, Rozalia – zganiła się w myślach. Tylko 

nie zacznij zauważać! 

Za całe to szaleństwo winiła Kostka.  

- Pomóc ci? 

- Nie, odpocznę sobie i skończę. Puchną mi stawy… 

Pomimo sprzeciwu, podszedł i nieco zbyt stanowczo wśli-

znął swoją dłoń pod jej, przejmując warkocz. Znów to zmarszczone 

czoło. 

Jakub robi to cały czas – przypomniała sobie samej. Wola-

łaby jednak, żeby jej serce reagowało na zabiegi Adama tak jak 

reaguje na Jakuba. Czyli wcale. 

EKG, które miała zaplanowane na ten tydzień, mogło oka-

zać się nie do końca obiektywne. 
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- Gumka? 

Wysupłała ją z tylnej kieszonki spodni. Chwilę nieuwagi 

wykorzystał Bandyta, beztrosko wsuwając się pomiędzy nich, jak 

zwykle gorliwy, by być częścią ludzko-psiej watahy, a jednocześnie 

subtelnie strzec brzucha swojej pani. Biedna, nieświadoma psina. 

- Ręce ci pachną truskawkami – zauważył. 

- To szampon – burknęła, zirytowana tą wnikliwą analizą 

olfaktoryczną.  

Wyrwała się prawie gwałtownie w chwili, kiedy zaplątał 

ostatnią pętelkę na końcu jej warkocza, a zdezorientowany pies 

zaskomlał cicho. Bandycie bardzo się podobało w tej ciepłej 

przytulaninie.  

- To ten… torba jest w kuchni – powiedziała ze źle ukrywa-

ną irytacją. Natychmiast też rozdrażniła się jeszcze bardziej swoim 

transparentnie nerwowym zachowaniem. – Ja idę się pożegnać 

z naszą sierotką. 

Gdy tylko ustał deszcz, przyjazny koziołek wyszedł ze swej 

zadaszonej szopki. Zjadł z ręki Rozalii świeżą marchew i kilka liści 

kapusty i pozwolił się pogłaskać po szarawym futerku. Nowy, 

większy wybieg dla kulawego koźlęcia był już w połowie ukończo-

ny.  

Pożegnała się z Markiem, który również wyszedł na taras ze 

swoim kubkiem kawy. 

- Który to już dzisiaj? – zapytała srogo. 

- Drugi dopiero. – Marek wzruszył ramionami, nic sobie nie 

robiąc z troskliwej przygany w głosie Rozalii. – Muszę się kawy 

napić, żeby się żwawiej opierniczać. 

Nie przyzwyczaił się jeszcze do niemrawego rytmu życia 

emeryta. Odłożył opróżniony kubek i chrząknął zakłopotany, aż 

Rozalia musiała sama go nieporadnie przytulić. 

- No, to mij się, córuchna – mruknął jej do ucha. – Pusto tu 

bez będzie ciebie. 
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Nie miała na to odpowiedzi. Wsuwając się nieporadnie na 

pasażerskie siedzenie Hiluxa, podczas gdy Marek obserwował ją 

z ganku „Ulany”, miała wrażenie, że opuszcza ten właściwy dom 

i właściwą rodzinę. 

 

 

 

- Ale naprawdę, jest dopiero jedenasta, ja na służbie i jesz-

cze prowadzę. Ale na zdrowie, proszę się nie krępować. 

Rozalia postawiła na stole miskę gorących proziaków 

i dzbanek kwaśnego mleka. Pan doktor Miśkiewicz rokrocznie 

spędzał urlop w schronisku wraz z córką. Dwudziestodwuletnia 

Ania testowała swoje zdolności jeździeckie na intensywnych 

kursach w szkółce Ulmanów, a jej szanowny ojciec testował 

wątrobę bogatą kolekcją domowej roboty win i napitków cioci 

Meli. Nie uznawał innego środka na kaca od różanej nalewki 

według przepisu babi Oksany. Nie uznawał też odmowy i starał się 

ze wszystkich sił przekonać Adama, by pozwolił sobie na „kielone-

czek, kieliszunio, takie pyszności! Żeby krok w lesie mieć pewniej-

szy!”. Adam, zgodnie z przewidywaniami, został zmuszony do 

zjedzenia późnego śniadania w schronisku, a że zjawili się w porze 

posiłku gości, został usadzony przy ławie w zaludnionej świetlicy. 

Przegryzł proziaka i popijał swoją (drugą już!) wrzącą kawę, 

ze stoickim spokojem i konsekwencją odmawiając dołączenia do 

degustatorskich praktyk doktora Miśkiewicza. Rozalia, która od 

progu została zagoniona do pomocy, była niemal pewna, że 

dostrzegła drganie zirytowanej ciemnej brwi, ale poza tą jedną 

oznaką zniecierpliwienia Adam zachowywał dyplomatyczną 

uprzejmość.  

Ciocia Mela stanęła w progu, wytarła ręce w wilgotną zapa-

skę i odszukała wzrokiem Rozalię. 

- Rozasia, a zdejmij mi ty z pieca tę brytfankę ze struclą. Ino 

przez ścierkę dziecko, bo gorąca. 
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Ciocię Melę natura obdarzyła wielkim sercem i długim ję-

zykiem, toteż zgodnie z zasadą ekonomii poskąpiła jej wzrostu. 

- To ja pomogę, żebyś nie dźwigała – Szechyński skwapliwie 

skorzystał z okazji opuszczenia towarzystwa letników i przejścia do 

kuchni. 

Wzruszyła ramionami i poszła za nim.  

W międzyczasie w kuchni gospodarstwa zjawił się dziadek 

Dziunek. Kiedy Rozalia weszła do kuchni za Adamem, podniósł się 

zza stołu, jakby właśnie na nią czekał. 

Zdążyła w emocjach ostatnich dni zapomnieć o śnie, którym 

go obdarzyła. 

- Tak żem myślał, żeś przyjechała z panem Adamem. Mnie-

mam… Ja mniemam… – zawahał się, a potem wyszedł za stołu 

i przesuwając ciężko noga za nogą wyciągnął swoje szczupłe 

ramiona i objął Rozalię niezgrabnie. Jego doprasowana biała 

koszula pachniała jak niebo. Rozalia obróciła brzuch, żeby móc 

wtulić się w nią bliżej. – Nie przychodziłem, bo niedomagałem, 

mniemałem… Aby cię nie zarazić… – dodał, troskliwie gładząc 

warkocz wnuczki. 

Ciocia Mela przystanęła zdumiona, obserwując tę nieco-

dzienną scenę. 

- Powariowali wszyscy – mruknęła. – A mi tam goście głod-

ni siedzą! 

Na co Adam, nie czekając na wyjaśniania, sam zaczął kroić 

jabłkową struclę i przekładać zgrabne plastry na półmiski. Ciocia 

Mela machnęła ręką, aż zadrżało powietrze i poczęła wydłubywać 

ze słoików na spodki aromatyczne, gęste konfitury. 

- Słowo daje, wariaty – mruknęła raz jeszcze dla dobrej mia-

ry do siebie i do Adama. 

Rozalii było błogo. Poczuła, że spokój Dziadka Dziunka 

przepływa w tym uścisku na nią. Dopiero w jego pełnych rozdarcia 

i bólu snach dostrzegła, jak bardzo kochał Lilianę. A jeżeli dziadek 

kochał ją tak silnie, być może Liliana była warta tego, żeby chociaż 
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spróbować jej przebaczyć. I jakoś się z nią pogodzić. Może wtedy 

matka z drugiego brzegu rzeki będzie się uśmiechać w snach 

dziadka – i jej własnych. 

Ale matka, którą przypomniała sobie teraz, nie była matką 

ze snu… Była matką w białej rozkoszowanej sukience w grochy. 

Była matką, która na zalanej złotym światłem łące kręciła się 

dookoła, aż wirowało jej w głowie. Jej śmiech, podobny do 

śpiewania skowronka, jej bose stopy, łaskotane przez źdźbła trawy. 

Chabry wplecione w czarny warkocz obejmujący jej głowę. 

Rozalia wiedziała zbyt dobrze, jak podstępnie i niepostrze-

żenie sny zakradają się do jej głowy, żeby mieć wątpliwości, czym 

jest ta wizja. 

Biała sukienka w wielkie błękitne grochy. Widziała ją już, 

wtedy, w szpitalu. 

- Ciociu – wysunęła się z objęć dziadka, przestraszona. – Cio-

ciu, czy jest ktoś w domu, kto nie zszedł na lunch? 

- Ano, wczoraj wynajął taki pan. Po zawale, leżał u nas 

w szpitalu. Nawet taki znajomy jakiś z wyglądu. A wynajął na 

bezterminowo, mówi, bo lekarz zalecił mu na poratowanie zdrowia. 

Od wieczora jeszcze nie zeszedł. Śpi chyba jeszcze, bo w nocy się 

u niego długo paliło światło. Jak schodziłam zaprzeć drzwi od 

piwniczki, bo się na wietrze znowu rozwarły… Ojcu muszę powie-

dzieć, żeby naprawił… To się u niego jeszcze paliło. Trzecia może 

była. A że jest w tej narożnej sypialni z balkonem, to dobrze widać 

światło aż pod piwniczkę. Na poratowanie zdrowia, powiada, a po 

nocach przesiaduje, ale co mnie tam… 

Jak lunatyk, Rozalia podążyła za matką, która teraz właśnie, 

we śnie, który widziała, uciekała przez łąkę, bosa, ciągle się śmiejąc, 

uciekała komuś, kto ją gonił. Komuś, na kogo oglądała się 

z niewątpliwym wyrazem miłości w różnobarwnych oczach. 

Przeszła przez świetlicę, nie widząc nikogo, minęła hol 

i wspięła się na połowę schodów. 
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Tam, na górze, spał w narożnej sypialni z balkonem – jej oj-

ciec. 

Staszek, przypomniała sobie. Staszek Neledewski. Człowiek, 

którego nazwiskiem podpisywała się przez całe życie, który zosta-

wił ją i jej matkę, zanim ta wydała Rozalię na świat. Przez którego, 

jak Rozalia sądziła, matka popełniła samobójstwo. Spał właśnie na 

piętrze, ponad dwie dekady później. Śnił o jej matce. 

Nie mogła tam po prostu wejść, obudzić go i zażądać… cze-

go, wyjaśnień? Odpowiedzi na pytanie, dlaczego przez całe swoje 

życie czuła się opuszczona i niechciana? Zażądać spóźnionej miłości, 

zaległej opieki i zgubionej tożsamości? 

Objęła rękami nową istotkę, którą nosiła w sobie z zamia-

rem zapewnienia jej życia pozbawionego całego tego rozgoryczenia 

i emocjonalnej kolejki. Po co on tu przyjechał, teraz? Czy mógł jej 

zaoferować cokolwiek, co byłaby w stanie lub chciała przyjąć? 

Cofnęła się o dwa stopnie, potem znowu wspięła o kolejne 

trzy. 

Zdecydowało buzowanie wyciszonego telefonu, jak cudow-

na wymówka podsunięta zrządzeniem losu w odpowiednim 

momencie. Wyjęła go z kieszeni z uczuciem ulgi, zaraz jednak 

pożałowała przedwczesnego rozluźnienia. Dzwonił Jakub ze 

służbowego numeru telefonu, co nie wróżyło nic dobrego. 

Nie mogło chyba chodzić o Kalinkę? Pewnie chciał jej tylko 

przypomnieć o badaniach… 

- Halo? – przestraszyła się tego, jak donośnie rozlega się jej 

głos na klatce schodowej. Zeszła ostrożnie do holu, gdzie przysiadła 

na starej malowanej skrzyni. 

- Rozalia, cześć. Jak się czujesz? 

Po jego pełnym wahania głosie poznała od razu, że Jakub 

jest spięty i zdręczony.  

- Ja dobrze. Jakub, coś się stało? Chodzi o Kalinkę? Ja już 

więcej nie czułam się słabo, słowo daję. 

- Nie, spokojnie. Nie chodzi wcale o ciebie, tylko… Siedzisz? 
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Poczuła, jak miękną jej nogi. Co za idiotyczne pytanie – po-

myślała tylko irracjonalnie. – Już ono samo ma moc podcięcia 

człowiekowi nóg. 

- No – odparła po chwili wahania. 

- Chodzi o Marka. Poprosiłem mojego kolegę, który ma 

wyniki jego badań… Wiem, że nie powinienem cię denerwować, 

ale gdyby się dowiedziała z innych ust, to mogłoby wyglądać 

jeszcze gorzej. 

- Jakub, wykrztuś to wreszcie, bo zejdę na zawał. 

- U Marka zdiagnozowano ziarnicę. 

Milczała chwile, próbując odszukać w głowie jakiekolwiek 

informacje, ale słowo brzmiało zupełnie obco. 

- Rozalia? 

- Jestem. Ziarnicę, czyli co? 

- Ziarnica to jest rodzaj chłoniaka. Nowotwór układu limfa-

tycznego. 

- Rak. 

- Tak. Rozalia? Jesteś tam? Rozalia? 

Telefon wypadł jej z ręki i roztrzaskał się na posadzce.  

Wszystko w jednej chwili wyparowało jej z głowy. Adam 

i rozmyte uczucia wobec niego, Edyta, studia, Stanisław Neledew-

ski, który ukrywał się po kątach jej życia wraz ze swoimi snami, 

nawet Kalinka. Wszystko przestało mieć znaczenie. Czuła jak macki 

nieodwracalnej rzeczywistości wciągają ją w jakąś głęboką otchłań, 

w chłód i ciemność. 

Dopiero nagły ruch pod sercem zatrzymał spadanie. Zanie-

pokojona Kalinka wyczuła, że ciało i myśli mamy sparaliżował 

strach. Rozalia wzięła głęboki wdech na uspokojenie, siebie i swojej 

nienarodzonej córki. 

- Dobrze już, mój okruszku, już dobrze – zamruczała nieprze-

konywująco.  

Poruszyła palcami u stóp, sprawdzając czucie. Powoli, lecz 

zdecydowanie podniosła się i weszła po schodach na górę, minęła 
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narożną sypialnię nie zwalniając kroku, skręciła w prywatne 

skrzydło domu i weszła do składu. Wyjęła dwie podróżne walizki 

i zawlokła je do swojego pokoju. Zaczęła nieskładnie wrzucać do 

większej walizki rzeczy z szaf i szuflad, nie wiedząc nawet, co bierze 

do ręki. Przetrząsnęła biurko, zapakowała do plecaka rachunki, 

dokumenty, wyniki badań, książeczkę ciąży, podręczniki ze studiów 

i notatki. Kilka par butów. Do drugiej walizki wrzuciła zalążki 

wyprawki Kalinki, którą zaczęła kolekcjonować na początku 

wakacji.  

W drzwiach stanął zdyszany oddechu Adam. Najwyraźniej 

wbiegł na piętro w pośpiechu. Wyglądał na zaniepokojonego. 

Ramieniem dociskał do ucha telefon. 

- Dzwoni Jakub, żeby sprawdzić, czy z tobą wszystko w po-

rządku – wyjaśnił. – Wszystko w porządku? 

- Możesz znieść łóżeczko do samochodu?  

- W porządku. Oddzwonię – powiedział do Jakuba, po czym 

rozłączył się, nie czekając na odpowiedź lekarza. 

Błogosławiony Adam, nie zadawał więcej pytań, tylko 

wsunął telefon do kieszeni spodni i zabrał się za znoszenie łóżeczka. 

Przesunął je do drzwi i wyniósł na korytarz. 

- Tylko nie znoś sama walizek, zaraz po nie wrócę – za-

strzegł. 

Za drugim podejściem zniósł większą walizkę, za trzecim 

mniejszą i plecak. Rozalia wyszła razem z nim, intensywnie myśląc 

o tym, czego zapomniała i czego jeszcze będzie potrzebować.  

Ciotka Melania wyłoniła się z głównego korytarza, sapiąc 

i stękając. Ściągnęła przez głowę fartuch, przysiadła na ławce 

i odetchnęła. 

- Rozalia, co tu się dzieje, dziecko? – zapytała z mieszaniną 

troski i irytacji. – Dom wysadzisz z fundamentów! 

- Przeprowadzam się do Marka, ciociu – oświadczyła spo-

kojnie. – Marek ma raka. 

- Je-zu – zacukała się ciotka Melania.  
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Adam przystanął i postawił walizkę. Wykonał ruch jakby 

chciał podejść do Rozalii, ale tylko uniósł torbę z powrotem 

i rozmyślnie zaczął ją znosić na parter stopień za stopniem. 

- Dziecko, jak ty to sobie wyobrażasz? – podjęła Hawartowa. 

– Ty w ciąży, co ty mu możesz pomóc więcej tam niż tu? A jak się 

urodzi, sama będziesz potrzebować, żeby ci pomóc! No, pomyślże 

chwilę. 

Nie wiedziała. Wiedziała tylko, że musi z nim być, i że Ma-

rek sam nigdy nie poprosiłby o to, żeby przeszła z nim przez 

chorobę. Ba, była przygotowana na to, że jej decyzja nie przypadnie 

mu do gustu.  

- Nie wiem, ciociu. Zobaczę, jak to się potoczy. 

Czuła, że łzy podstępnie zakradają się do jej oczu. Zacisnęła 

pięści, chcąc je za wszelką cenę powstrzymać przynajmniej do czasu, 

kiedy będzie sama.  

Drzwi narożnego pokoju rozchyliły się ze skrzypnięciem 

i jak na komendę, oczy Rozalii obeschły. 

W drzwiach stanął wysoki, szczupły mężczyzna o dużych 

zielonych oczach, ciemnobrązowych włosach nad skronią naznaczo-

nych siwizną, z tymi samymi co Rozalia pełnymi ustami o zbyt 

prominentnej dolnej wardze. Patrzyła na niego przez chwilę, nie 

czując nic. Pół godziny temu chciała go spotkać i bała się go 

spotkać, teraz nie miał żadnego znaczenia. 

Potrzebuje mnie mój prawdziwy ojciec – pomyślała bez cie-

nia goryczy i podążyła za Adamem do samochodu. Wyszła przez 

kuchnię, chcąc ominąć świetlicę pełną ludzi.  

Adam zajechał samochodem z tyłu domu, żeby ułatwić 

przeniesienie rzeczy. Siedział już za kierownicą, z Bandytą cudem 

chyba tylko przekonanym do zajęcia miejsca na tylnym siedzeniu. 

Złapał nawet Pirata i umiejscowił go na własnych kolanach. 

Wiedział, że to, czego potrzebowała, to jak najszybciej poje-

chać do Marka.  



215 
 

Kiedy wycofywał z prywatnego podjazdu na parking, w od-

ległym kącie ogrodu dostrzegła czarną kitę i dwoje zadziornych, 

ciekawskich oczu. Czarny lisek obserwował, jak odjeżdżają, a potem 

wsunął się przez przerwę w ogrodzeniu i zniknął w głębi lasu. 

 

 

 

Dookoła huczała wczesnojesienna burza. Deszcz bębnił 

o szybę. Rozalia podciągnęła koc pod brodę i nasłuchiwała. Lubiła 

burzę. Dawniej. Dziś nie umiała cieszyć się gniewnymi rozbłyska-

mi, które rozpalały wnętrze pokoju do białości raz po raz, ani 

basowym dudnieniem i jego mrukliwym echem, ani połyskliwą 

melodią deszczu. 

Gdzieś w tej burzy widzi wilki, które szaleją w snach Marka. 

Przyrodnik wędruje leśnym brzegiem i obserwuje watahę, która 

przysiadła na padłym danielu. Kiedy Marek je mija, wilki podnoszą 

łby o zakrwawionych pyskach, lecz zaraz ponownie przypadają do 

zwierzyny i kontynuują żer. Nie tak jak prawdziwe wilki, które na 

widok intruza uciekłyby, żeby wrócić, gdy znów będzie bezpiecznie. 

Dociera do końca doliny, gdzie brzeg robi się coraz bardziej 

stromy.  

W sen wdziera się nagle głośny hurgot. Czarny cień prze-

myka obok jego głowy. Ostre pióra tną jego twarz jak nóż. Podnosi 

ręce do policzka i czuje wilgotną krew. To jedyny element tego snu, 

który jest nasączony barwą. Krew na jego palcach, krew na wil-

czych pyskach, szkarłatna, opalizująca w ciemności krew. 

Stado ptaków z łopotem wlatuje pomiędzy drzewa i Marek 

rozumie nagle, że drapieżne ptaki go atakują. Rzuca się do odwrotu 

i wbiega w dolinę. Za sobą ma agresywne skrzydła i ostre dzioby, 

przed sobą wygłodniałe wilki. 

Dobiega do wilczej watahy, tym razem mijając ją z bliska, 

ale wilki tylko podnoszą głowy, strzygą czujnie uszami i oblizują 

czerwone od krwi pyski. 
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Czarna wadera zrywa się i zaczyna biec krok w krok za Mar-

kiem. Błyskając kłami, odgania ptactwo znad jego głowy. 

Widzi wielką szarą furtkę. Wie, że to wyjście z lasu, że za 

tymi wrotami będzie bezpieczny. Dopada do niej i zatrzaskuje 

ciężkie drewniane odrzwia za sobą, zostawiając czarną wilczycę na 

pastwę ostrych pazurów, szarpiących jej grzbiet. 

Zza furtki dochodzi żałosne, przeciągłe wycie. Nic nie może 

zrobić.  

Miejsce wilków jest w lesie. 

 

 

 

Ulewa ustała, gromy ucichły. Sen Marka rozproszył się, 

jednak jego mroczna, przytłaczająca atmosfera nie pierzchała tak 

łatwo jak burzowe chmury. Rozalia obróciła poduszkę, szukając na 

niej odrobiny suchego materiału. Wreszcie zrzuciła mokrego jaśka 

na podłogę. Zwinęła koc, który wsunęła sobie pod głowę. Chwila 

dekoncentracji wystarczyła, żeby inny sen zakradł się do jej głowy. 

Zastygła, zdumiona, zrozumiawszy, małe rączki, chwytające swoje 

nóżki i pępowinę, docierające do niej smaki i dobiegające jak 

z głębokiej studni głosy, w tym ten jeden, najbliższy, najbardziej 

pożądany głos mamy, to wszystko dzieje się w śnie Kalinki.  

Zachwyciła się, ale zachwyciła się gorzko. Pomyślała o dzie-

ciach Adama, które nigdy nie zdążyły mieć snów.  
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Pedro Calderón de la Barca, “Życie jest snem” 
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Rozdział 13 

Ze zniecierpliwieniem bębnił palcami w wytarty skaj pokrywający 

deskę rozdzielczą samochodu, czekając na powrót Kamila. Szpalery 

drzew flankujące aleję, przy której zaparkował, otwierały tunel na 

ołowiane niebo. Od niechcenia obserwował przez przednią szybę 

kotłującą się masę. Tak się czuł, odkąd tylko wjechał do miasta – 

jakby jego głowę otaczał ciężki, trujący obłok. Chciał wracać do 

domu. Był dziwnie zdenerwowany. I zmęczony, głęboko do kości 

zmęczony tym wszystkim. 

Jego brat – a zarazem pełnomocnik – został dłużej, by zała-

twić ostatnie formalności i złożyć w jego imieniu wniosek o 

uzyskanie odpisu wyroku rozwodowego. Sam Adam wolał zaczekać 

w samochodzie, przytłoczony sztywną, urzędową atmosferą 

budynku. Poirytowany przedłużającym się czekaniem, przerzucił 

w ręku kilka płyt CD. 

Muzyka była dla niego lekarstwem, zwłaszcza od momentu, 

kiedy wyprowadził się od (oficjalnie byłej od dnia dzisiejszego) 

żony. W oceanie utworów, na wodach różnych gatunków zawsze 

odnajdował ujście dla nagromadzonych emocji, odbicie swoich 

rozterek. Nie musiał szukać słów na nazwanie targających nim 

odczuć – liryki robiły to za niego.  

Wybrał jeden z utworów, które w tym pierwszym, najczar-

niejszym okresie po realnym rozpadzie małżeństwa przynosił mu 

ulgę. Pomyślał, że to adekwatne – w końcu dzisiaj po raz ostatni 

zobaczył swoją żonę.   

Prawda była taka, że nie czuł nic, kiedy stanął naprzeciwko 

Kaśki na sali. Jakby tylko reprezentował Adama Szechyńskiego 

z poprzedniego życia, faceta, z którym teraz nie miał żadnego 
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związku. Zwyczajna formalność. Zamknął jakąś zaległą sprawę 

w jego imieniu.  

Nawet rozbawiło go to, kiedy po zakończonej – błyskawicz-

nie zresztą – rozprawie, Kaśka podeszła do niego, by się pożegnać. 

Nachyliła się, żeby pocałował ją w policzek. Zapewne chciała, by 

o ich rozwodzie ludzie mówili jako o rozstaniu na poziomie 

i z klasą. Adam nie znalazł jednak w sobie nawet na tyle sympatii, 

by grać w tę grę. Nie miał ochoty na zachowywanie godności do 

ostatka ani udawanie wielkoduszności – na gest Kaśki tylko uniósł 

kpiąco brwi. Bez klasy, owszem, ale i bez hipokryzji. 

Stwierdziła, że może i lepiej się stało, że się rozeszli, bo jego 

obecny l i f e s t y l e  i załamanie nerwowe mogłyby zaszkodzić jej 

wizerunkowi. A więc tak oto wyrażano się na salonach i w kręgu jej 

nobliwych znajomych o jego decyzji wyprowadzenia się na pro-

wincjonalną podkarpacką dzicz. Trochę szekspirowska, nieco 

ironiczna zamiana ról.  

Ubrała się, uczesała i umalowała bardzo starannie na tę 

okazję, chcąc zapewne pokazać, że rozwód jej nie dotknął. Adam 

zresztą z niechęcia odkopał także w szafie garnitur w tym samym 

celu. Myślał, że pancerz oficjalnego stroju będzie mu potrzebny, 

okazało się jednak, że tylko krępował jego ruchy. Dziwna zmiana.  

Jeszcze rok temu nosił białą koszulę jak drugą skórę, dzisiaj nie 

mógł w niej wysiedzieć ani godziny. Gryzł go kołnierzyk, uwierały 

mankiety, krawat odcinał dopływ tlenu. 

Jak mogłem kiedyś to nosić? – zapytał siebie w duchu, kiedy 

zjawił się pod drzwiami sali rozpraw. Aplikował podobne rozważa-

nia do Kaśki. 

Nie przypominała w niczym naturalnej, szczerej i zdecydo-

wanej dziewczyny z Teremisek. To, co kiedyś go w niej pociągało – 

ambicja, silny charakter, determinacja – przerosło teraz do monstru-

alnych rozmiarów. Zresztą, wiedział dzisiaj, że siła jej charakteru 

była pozorna, ambicja źle ukierunkowana, determinacja zakrawała 

na manipulację. Rozczarowanie było, zapewne, obopólne. Kiedy się 
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poznali, on był młodym doktorantem u progu kariery naukowej, 

pochodzącym z inteligenckiej krakowskiej rodziny. Ojciec – właści-

ciel kancelarii, brat prawnik, matka artystka. Imponował jej, 

i tamtemu Adamowi może to schlebiało przez jakiś czas. W jej 

małym wiejskim światku zjawił się jak olbrzym. Była zresztą 

prześliczną młodą kobietą, a on sam nieskończenie bardziej niedoj-

rzały. Przez jego spuchniętą od idealizmu i młodzieńczego przeko-

nania do teorii bratnich dusz łepetynę nie przemknęła nawet myśl, 

że Kaśka liczyła na posłużenie się małżeństwem jako socjalną 

trampoliną. Łudził się wciąż jeszcze, że na początku Kaśce zależało 

bardziej na nim niż na prestiżu, pozycji i wybiciu się ponad swoje 

rówieśniczki z wioski. Zmiana jej priorytetów mogła być procesem, 

który rozwinął się podstępnie. Proporcje w tym równaniu przesu-

nęły się niezauważalnie w ciągu pięciu lat wspólnego życia. Teraz 

zdał sobie sprawę, że nawet kiedy pojawiły się pierwsze dowody 

jej wyrachowania, usprawiedliwiał je przez długi czas. Może 

wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby nie ten cholerny spacer 

w lesie. 

Było mu szkoda dziewczyny, tej niegdysiejszej, sprzed pię-

ciu lat. Nie miał teraz ani ochoty, ani możliwości by dotrzeć do 

prawdy. Czy to on był zaślepiony co do jej prawdziwej natury, czy 

to jej natura uległa przeobrażeniu… Całe doświadczenie sprowadza-

ło się do jednej tylko prawdy. Pozornie poukładane życie może się 

rozsypać przerażająco szybko.  

Tym razem znajoma muzyka zabrzmiała jakoś bardziej pusto 

i nie przyniosła spodziewanego ukojenia. Emocje, które dyktowały 

mu kiedyś muzyczne upodobania, ostygły. Nie było już w nim 

gniewu ani rozczarowania, złości i moralnego rozchwiania, które 

odbijały się w doborze utworów.  

Dał szansę kolejnemu hymnowi tamtego mrocznego okresu, 

który jednak także okazał się pudłem. Zmienił się zupełnie jego 

nastrój. Zmieniły się jego prawdy. 
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Przerzucił kilka kolejnych płyt, aż natknął się na pozosta-

wiony w schowku przez Rozalię album muzyki klasycznej.  

Przeprowadzka Rozalii do Marka poskutkowała tym, że 

i w życie Adama zaczęły się cichcem zakradać ślady jej obecności. 

Tego ranka w kieszeni spodni od garnituru znalazł strzęp papieru 

z zapisanym fragmentem wiersza Sergiusza Jesienina. Wiedział, że 

Rozalia posiadała gruby zeszyt w zielonej okładce ozdobionej 

złoceniami, w którym wpisywała starannie ulubione wiersze. 

Mimo tego, zawsze zapisywała na małych skrawkach papieru 

wersy i cytaty. Znajdował potem te karteluszki rozsiane po całej 

„Ulanie” i przylegającym parku. Te i inne czasem cudne, czasem 

cudaczne znaki małej-wielkiej osobowości zapuszczały dookoła 

swoje korzonki, raziły po oczach (nosie i uszach zresztą także). 

Zapach pieczeni albo zupy, rozwieszone na zewnątrz pranie, podrzu-

cony do biura talerz ciastek i kompot, kot, który łasił się do nóg, 

gdy Adam zasiadał przy biurku do uzupełnienia książki służbowej. 

Poradnik o prawidłowej laktacji tu, tomik poezji tam. Ciche pod-

śpiewywanie dobiegające z kuchni albo słabe echo dyskusji 

prowadzonych z Markiem, szczekanie Bandyty za każdym razem, 

kiedy wracała do domu, porzucone na ganku po spacerze ubłocone 

oficerki, przewieszony przez poręcz sweter. Okulary pozostawione 

na stole, na parapecie, na gzymsie, na fotelu, w łazience, w koryta-

rzu, których szukała kilkanaście razy dziennie. 

Mimowolnie jego myśli uleciały w kierunku drewnianej 

willi na skraju puszczy i jej mieszkańców. Przypuszczenie, że było 

mu spieszno nie do pracy czy mieszkania, ale właśnie do tych 

nowych osób z jego życia, było co najmniej niepokojące. Destruk-

tywne. Tłumaczył sobie swoje nagłe uczucia trudną sytuacją 

Rozalii. Zwyczajnie jej współczuł. Starał się zachować dystans 

wobec życia jej i Marka. 

Z pewnością ani Rozalia, ani Bugaj nie potrzebowali Adama: 

przybysza, nowicjusza, faceta znikąd, by ingerował w ich osobiste 

sprawy. To nie były jego problemy. 
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Naturalnie, martwił się o to, jak oboje z Markiem radzili so-

bie pod jego nieobecność. Nawet z pomocą pielęgniarki środowi-

skowej, która codziennie przychodziła na dwie godziny, by pomóc 

w pielęgnacji Marka, podać mu leki, pomóc mu w ćwiczeniach – ich 

nowa codzienna rzeczywistość nie była łatwa. Pierwsza dawka 

chemioterapii, którą przyjął na początku tygodnia, uderzyła 

w organizm Marka bardzo mocno, jednak fizyczne niedomaganie 

nie złamało jego hartu ducha.  

Zgoda Marka na przeprowadzkę Rozalii do „Ulany” osią-

gnięta została na podstawie skomplikowanego kompromisu. 

W ramach złożonego quid pro quo, w którym obie strony stawiały 

szczegółowe żądania i negocjowały warunki, Rozalia dostała 

przyzwolenie na zamieszkanie pod dachem Marka pod warunkiem, 

że po roku urlopu dziekańskiego wróci na studia, by zdobyć 

magisterium. W zamian Marek obiecał zgodzić się na ofertę pomo-

cy Jakuba, który gorliwie nalegał, aby pozwolono mu skorzystać ze 

swoich znajomości wśród kolegów ze studiów. Dzięki temu Marek 

rozpoczął leczenie w niecałe dwa miesiące od diagnozy. Wobec 

czego Rozalia musiała obiecać, że podczas leczenia nie będzie 

traktowała Marka ani jak a) dziecko, ani b) inwalidę, ani też c) 

osobę będącą jedną nogą w grobie. Na co Rozalia zgodziła się 

jedynie, jeśli Marek przysięgnie być rozsądny i poddawać się 

leczeniu bez prób dezercji. Owszem, Marek będzie rozsądny, ale 

tylko jeśli Rozalia obieca, że na pierwszym miejscu będzie miała na 

względzie zdrowie swoje i dziecka. Ostatni warunek Rozalia często 

ignorowała, co obserwowali zarówno Marek, jak Edyta, dziadek 

Rozalii czy Jakub. Byli jednak równie bezsilni w egzekwowaniu go 

co Adam.  

To nie były jego problemy. 

- No, bracie, jedziemy. – Kamil wsunął się na siedzenie pa-

sażera. – Co tu tyle kłaków? 

Otrzepał rękawy garnituru z elektryzującej się sierści zgu-

bionej na tapicerce przez Bandytę. Z wymownym uniesieniem brwi 
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podniósł w palcach adapter do samochodowych pasów bezpieczeń-

stwa dla ciężarnych.  

Adam postanowił nie komentować. 

Najgorsze było to, jak łatwo i przebiegle wszystkie te drob-

nostki wynikające z obecności Rozalii w „UIanie” przyzwyczajały 

go do siebie, stając się bez udziału woli Adama emblematami jego 

życia. J e g o  życia. Czuł się z jej obecnością trochę za bardzo 

komfortowo, zaczynał uzależniać od tej świadomości, że Rozalia jest 

blisko, co skończy się zapewne jednego dnia wielkim szokiem, gdy 

łatwo oszukany umysł dozna objawienia. A przecież racjonalny 

i trzeźwy facet, którym przez większość czasu lubił być, wiedział, że 

to niezdrowe.  

Kamil pofatygował się specjalnie z Tarnowa, gdzie pracował 

w kancelarii adwokackiej, żeby reprezentować swojego brata na 

rozprawie. Przyjechał do Krakowa trzy dni wcześniej, żeby spędzić 

trochę czasu z rodzicami. Perspektywa mniej atrakcyjna w mniema-

niu Adama od całej nawet rozprawy. Sam dotarł tu dopiero tego 

ranka, z premedytacją zaplanowawszy udział w dwudniowym 

szkoleniu w zakresie ochrony gatunkowej drzew w Baligrodzkim 

Nadleśnictwie. Wykłady o zmianach w strukturze lasów państwo-

wych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad oraz wgłębianie się 

w tajniki dendrologii brał od ręki, w przeciwieństwie do towarzy-

stwa seniora.  

Zaoferował w ramach rewanżu za udzieloną prawną asystę 

odwieźć Kamila pod sam próg jego willi, opłaconej funduszem ojca, 

a utrzymywanej ostatnią krwawicą klientów młodego mecenasa 

Szechyńskiego. Przyzwoitość nakazywała, ale perspektywa była 

przygnębiająca. Wyobrażał sobie już na początku drogi niekończące 

się wyrazy współczucia, próby omówienia szczegółów ugody krok 

po kroku i dociekania, dlaczego Adam nie ubiegał się o orzeczenie 

o winie. Kamilowi będzie oczywiście bardzo przykro. Jakie te 

kobiety złe, podłe i rąk by sobie większością człowiek do czysta nie 

wytarł… Wie, ile Adam musiał wycierpieć, ile się nagryźć, ile 
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rozpaczać. A może by się wyrwał z nim na wieczór, napić, zapo-

mnieć…? 

Adam wycofał się z miejsca parkingowego z uczuciem ulgi 

i z dreszczem antycypacji na myśl o powrocie do tego urokliwego, 

odgrodzonego od smogu, betonu i ludzkiej dociekliwości mikro-

świata, jakim było Cembrzaste.  

- Może byś wstąpił do ojca, co, skoro już tu jesteś? – zagaił 

Kamil, przebierając palcami w równym rządzie papierów w teczce. 

- Masz na myśli do rodziców? – poprawił Adam, nie bez 

złośliwości. – Nie mogę, słuchaj, obowiązki. Tyle spraw na głowie. 

To będzie moja pierwsza zima, chcę wszystko ogarnąć. Zwłaszcza, że 

mój poprzednik wyznaczył wysokie standardy. I tak byłem nieo-

becny już przez trzy dni, a w lecznicy mamy kilka przypadków 

wymagających ciągłej opieki. Żbik potrącony przez quada, 

z nowym tytanowym implantem w tylnej łapie, wymaga rehabili-

tacji, inaczej może sobie nie poradzić na wolności. Mam też całą 

klatkę nietoperzy, podtrutych środkami owadobójczymi podczas 

remontu, bo właściciele domu nie byli świadomi, że mają takich 

lokatorów. Już teraz byłem zmuszony prosić o zastępstwo, a ledwo 

rozpoczęliśmy działalność. Do tego mój pielęgniarz odchodzi na 

urlop tacierzyński i muszę poszukać kogoś na jego miejsce, a to 

niełatwa sprawa – niby praca dobrze płatna, ale godziny elastyczne 

i trzeba być na każde zawołanie. Naprawdę jestem zawalony.  

Nie była to tylko zwykła wymówka. Praca pochłania go 

z dnia na dzień coraz bardziej. W normalnych braterskich kontak-

tach wcale nie dzieliłby się tak chętnie szczegółami swojego 

zawodu, ale chciał za wszelką cenę nie dopuścić do nawrotu Kamila 

do tematu rozwodu. Naturalnie, poniósł porażkę. 

- A właściwie co ty się tak tą robotą przejmujesz, przecież to 

chyba nie na stałe? – wygłosił tonem znawcy prawd absolutnych 

Kamil. – Ja wiem, że odreagowujesz rozwód. Stary, każdy by chciał 

rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady… Ale ile to może trwać? 

Nie daj się tej kobiecie tak stłamsić. Tylko jej pokazujesz, że ci 
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dokopała. Odbij się, znajdź jakąś fajną babkę do pokazania na 

mieście, masz kasę ze sprzedaży mieszkania, to kup sobie nowe, 

fajne auto… 

- Daj spokój, Kamil. – Nawet nie znaleźli się jeszcze na wy-

lotówce z Krakowa, a Adam już zaczynał mieć dość tej wspólnej 

braterskiej podróży. Miał już zresztą swoje plany co do pieniędzy 

uzyskanych z podziału majątku. – No, a co u mamy? – zapytał. 

Właściwie nie miał by nic przeciwko wizycie u niej, gdyby nie 

wiązało się to z audiencją u ojca.  

- No, nie wiem właśnie. Mama znowu jest w Korczynie. – 

Rzucił Adamowi niepewne spojrzenie.  

Kamil bardzo długo nie oceniał ojca. Akceptował relacje ro-

dziców jako zwyczajny stan rzeczy. Widocznie tak między nimi 

musiało być. Dopiero ostatnio zdobywał się na krytykowanie jego 

postępowania wobec matki, jednak robił to z trudem, zawsze 

szukając jakiegoś usprawiedliwienie dla jego wybuchów zazdrości, 

protekcjonalnego traktowania i poniżania żony.  

- Cudowna metamorfoza ojca w przykładnego męża dobie-

gła nieuniknionego końca – odparł Adam bez złośliwości. Nigdy 

w nią do końca nie wierzył. 

- A skąd wiesz, jak to było? 

Tym razem to Adam uniósł brwi. 

Próby obrony ojca przez Kamila skazane były na porażkę. 

Marian Szechyński dla swojego starszego syna od zawsze jawił się 

jako zwykły cham w drogim garniturze. Tylko ostatnio nienawidził 

go jakby trochę mniej. W końcu sam nie był święty i zainkasował 

swoje błędy. Adam jednak starał się wyciągnąć z nich wnioski, 

świadomy potrzeby własnego dojrzewania, jego ojciec zaś nie-

zmiennie tkwił z swoich roszczeniowych kaprysach, jak wieczne 

dziecko. 

- Wylądował na niej, bo zapisała się na zajęcia zumby – wy-

jawił Kamil po chwili. – Przyznał mi się sam. Wie, że jest chorobli-

we zazdrosny, pobolewa go zresztą serce. Trzeba go zrozumieć, 
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przeszedł przecież zawał. Mogła go zapytać wpierw, co on o tym 

myśli, nie? Ze względu na jego stan. I jest przecież jego żoną. 

- Kpisz chyba – mruknął Adam, choć dobrze wiedział, że ta 

rozmowa to tylko kolejna wariacja dobrze znanego schematu. Znał 

poglądy brata. – Żoną. Nie pielęgniarką ani tym bardziej nie 

dziewiętnastowieczną matroną skutą ciężkim łańcuchem konwe-

nansu w sztywnym patriarchacie.  

Stracił już rachubę wszystkich kłótni, separacji i powrotów 

rodziców. Matka nie była bez winy. Była obdarzona artystyczną, 

nieokiełznaną duszą i często prowokowała męża. Ojciec był 

łajdakiem. Ona z tym łajdakiem została przez tyle lat. Błędne koło. 

Kamil zmienił linię ataku. 

- Po prostu wybuchł. Wiesz, że jest cholerykiem. Naprawdę 

źle się z tym czuje.  

- O, nie wątpię. Jak każdy choleryk po tym, jak powie coś, 

zanim pomyśli.  

- Słuchaj, a czego ty teraz w ogóle słuchasz?  

Kamil podniósł ze schowka plastikową oprawkę płyty 

kompaktowej z muzyką barokową, która odstawała nawet od 

niesłychanie eklektycznej kolekcji Adama.  

Znał brata zbyt dobrze, żeby go oskarżać o celową zmianę 

tematu. Kamil potrafi się skupić tylko na sali sądowej. Poza nią 

często przeskakiwał z tematu na temat, zadawał pytania, na które 

zapominał wysłuchać odpowiedzi, wyławiał z umysłu przypadko-

we spostrzeżenia i serwował je bez zastanowienia, non sequitur. 

Był w tym podobny do ojca, przy czym nie posiadał tej samej 

łatwości w obrażaniu ludzi swoimi opiniami. Właściwie jedyną 

cechą wspólną braci był gust muzyczny. Solidarnie bronili się przed 

wpływem matki wiolonczelistki przez cały okres dzieciństwa. 

Dopiero teraz Adam przekonywał się do klasyki i zaczynał odróż-

niać Debussy’ego od Griega, Czajkowskiego od Strawińskiego 

i Mozarta od Bacha. Zaprzyjaźnił się z Händlem. Dostał gęsiej 

skórki, kiedy Rozalia zmusiła go do wysłuchania „Eternal source of 
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light divine”. Dotąd stronił od muzyki pełnej blasku, bo napawała 

go melancholią. Stąd zamiłowanie do rzewnej, melancholijnej 

atmosfery bluesa, brudnej i mętnej poetyki jazzu. Brudnej i mętnej 

jak do tej pory jego życie.  

- A, zaplątało się. – odparł, myśląc jednocześnie o wszyst-

kich tych rzeczach, które ostatnio zaplątały się w jego przestrzeń, 

w jego umysł.  

- A może ty się już pocieszyłeś, co? – Kamil zaśmiał się tak, 

jak śmiać się nie powinien poważny adwokat. Trochę głupkowato 

i wulgarnie. 

- Ty lepiej się zajmij swoim życiem osobistym – poradził mu 

Adam beznamiętnie. 

Temat życia osobistego Kamila nie był rozległy. Adam za-

garnął niechcący dla siebie tę kombinację genów rodziców, która 

dawała zadowalające rezultaty wizualne. Dzisiaj wiedział, że 

w życiu więcej mu to zaszkodziło niż pomogło, ale miewał dawniej 

z tego powodu epizody wzmożonego poczucia winy wobec brata. 

Kamil był szczupły – zbyt szczupły – i o głowę niższy od Adama. 

Z kościstej, pociągłej twarzy jego wielkie piwne oczy wyglądały na 

świat lekko wytrzeszczone. Miał ciemniejsze, gęste włosy, nie miał 

za to cierpliwości do ich układania, więc ścinał je od zawsze na 

krótkiego jeżyka, który dodatkowo optycznie wydłużał jego 

pociągłą twarz i szczupłą szyję. Żeby dodać sobie charakteru, 

inwestował w markowe okulary typu „nerd” i może wyglądałby 

w nich dobrze, gdyby nie to, że co chwila poprawiał je na nosie. 

Miał doskonały wzrok, a szkła w okularach były zwykłymi zerów-

kami. Zwyczajnie nie był do nich przyzwyczajony. Przy całej 

świadomości swoich niedostatków, wychowanie, dobra pozycja 

majątkowa i społeczna dyktowały mu zawyżone standardy wobec 

potencjalnych partnerek. Ponieważ dysponował znacznym mająt-

kiem i korzystał z przywilejów znajomości ojca w branży, przycią-

gał piękne i zgrabne kobiety z łatwością. Brakowało mu tylko 

skuteczności w zatrzymaniu ich przy sobie. Po okresie zachłyśnięcia 
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się jego szczodrością i luksusowym (przynajmniej na skalę miasta 

Tarnowa) stylem życia, kobiety w jego życiu stawały się zmęczone 

zaborczym charakterem i lekką obsesją na temat wykazania się 

w zawodzie, która, ku wiedzy Adama, wynikała z kompleksu na 

punkcie zawodowego sukcesu ojca. W młodości był tym chorowi-

tym, słabym, wyśmiewanym na podwórku dzieckiem, które 

zamiast nabrać charakteru, przejęło cechy swoich oprawców. Kamil 

stał się snobem i lubił udowadniać swoją – mniemaną – wyższość. 

Adam nauczył się krótko po rozpoczęciu przez niego studiów nie 

wychodzić z Kamilem do sklepu czy baru, bo prawie zawsze 

kończyło się to wstydem z powodu obcesowego traktowania przez 

brata personelu i obsługi. Z tych samych względów nie zapraszał go 

też do swojego nowego domu w Cembrzastem, mając na względzie 

wysokie prawdopodobieństwo wykazywania przejawów osłowato-

ści wobec współmieszkańców Adama z „Ulany”, sąsiadów i no-

wych przyjaciół. Robiło mu się wstyd na samą myśl, że mógłby 

próbować udowodnić swoją wyższość takiemu facetowi jak Marek, 

jednolicie ulanemu ze szlachetnej stali.   

Różnili się z Kamilem w sposób wykluczający braterską 

przyjaźń, czego zdarzało się Adamowi żałować. Nie mógł być taki 

jak, na ten przykład, Kostek?  

- Serio pytam, Adam, w coś ty się tam wkręcił w tych Biesz-

czadach? Zaraz zima, jak cię tam śnieg zasypie, to nie wyjedziesz do 

maja – ciągnął tymczasem Kamil. 

- Stary, gdzie tam jeszcze do Bieszczadów – odparł Adam 

wymijająco. – „Jeszcze nigdy tak skwapliwie zmysłów/ Nie słucha-

łem poprzez ciała chłód…”11 – dodał wbrew sobie samemu, bo 

mimowolnie zapamiętał fragment wiesza zapisanego pewnym, 

pochyłym pismem Rozalii ze znalezionego w kieszeni spodni 

karteluszka. 

- Fiksujesz delikatnie? Usiłowałem być sarkastyczny, ale 

widzę, że do ciebie trzeba bez finezji.  

                                                                 
11Sergiusz Jesienin, „Zakręciło się złoto liściaste”, przekład Tadeusza Nowaka. 
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- Ze mnie zawsze prosty chłop był – odparł Adam, wyha-

mowując za sznurem samochodów na światłach.  

- No i skończyłeś w prostej robocie. Co ciebie tam zagnało 

w ogóle? A lepiej, co ciebie tam trzyma? 

Nie miał łatwej odpowiedzi na to pytanie, nawet gdyby 

zdecydował się na szczerość. Pracował w leśniczówce około czterech 

miesięcy, a już widział efekty swoich starań, o których myślał 

z dumą. Patrzył na swoje przesuszone, stwardniałe dłonie, przy-

schnięty odcisk na wewnętrznej stronie kciuka, zadraśnięcie nad 

prawym nadgarstkiem, rozdwojony paznokieć. Z ulgą stwierdził, że 

w tej pracy trzymała go głównie sama praca i wszystkie jej czynniki 

– majestatyczny, wszechogarniający spokój puszczy, cicha oaza 

wśród zgiełku, ukojenie, jakie niosła często fizyczna praca, satysfak-

cja z niesienia pomocy potrzebującym jej zwierzętom. 

- Zostaję, bo nie muszę wydawać tyle hajsu na manicure – 

odparł po chwili.  

- Wariat. Czasem się dziwię, że my dwaj – z jednej matki. 

No, zwariował.   

 

 

 

Odstawił brata pod próg jego rezydencji późnym popołu-

dniem i pożegnał, z wdzięcznością za udzieloną asystę – ale też 

uczuciem ulgi. Myślami był już przy czekających go od rana 

zajęciach. Po całodziennym groźnym naburmuszeniu, niebo trysnę-

ło wreszcie płaczliwą, jednostajną ulewą. W blaszanym hurgocie 

obijających się o karoserię samochodu kropel rozedrgane myśli 

znalazły ukojenie. W głowie kreślił już na spokojnie plany – dla 

lecznicy, dla puszczy, dla „Ulany” i dla siebie. Dopiero kiedy 

dopracował swoją listę zadań na najbliższe kilka dni ze szczegółami, 

napomknienie Kamila o kolejnej separacji rodziców uderzyło 

w niego jak bumerang.  
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Zawrócił już spod Woli Bukowieckiej i skierował się w kie-

runku Korczyny.  

Stał pod drzwiami rodzinnego domu matki na tyle długo, 

by marznący deszcz przesiąkł przez warstwy jego ubrania do skóry. 

Najpoważniejsze kłótnie rodziców wieńczyła ucieczka matki 

w swojską i przytulną atmosferę z lat jej dzieciństwa i młodości, 

zakonserwowaną w niewielkiej wsi pod Krosnem. Kiedy Adam był 

dzieckiem, Józefina często zabierała go tutaj ze sobą. Jako dorosły 

był nie mniej bezradny wobec burzy, która obijała się o burty tej 

rozklekotanej małżeńskiej łajby. Sam ewakuował się z pokładu 

o wiele za późno. Nie oskarżał rodziców o brak wzorca. To nie 

w wypaczonym egzemplarzu małżeńskiej instytucji, który obser-

wował od dziecka, leżało źródło jego własnej porażki. Dopiero 

zaczynał nowe życie; kto wie, może wciąż zdolny był do popełnia-

nia kolosalnych błędów i spaczonych osądów? Miał jednak wraże-

nie, że rozpad małżeństwa z Kaśką podziałał na niego otrzeźwiają-

co. Znał siebie trochę bardziej. Największą ulgę przynosiła mu 

świadomość, że okazał się facetem zdolnym do podjęcia ogromnego 

wysiłku zmian. Stąd też wiedział, że pomoc w rozwiązaniu małżeń-

skich problemów rodziców nie mogła przyjść z zewnątrz – Józefina 

musiała znaleźć w sobie siłę, by zawalczyć o własną godność. 

Co więc Adam robił u progu jej azylu? 

Musiała zobaczyć go przez kuchenne okno, bo otworzyła 

drzwi, zanim zdobył się na to, by zapukać. 

W jej wzroku było coś, co dotykało do żywego. Jakieś po-

czucie winy i niema prośba. Wsunął się za nią bez słowa do sieni, 

a stamtąd do kuchni. Zmrużył oczy pod atakiem ostrego światła 

uwieszonej u sufitu podłużnej jarzeniówki i zaciągnął się głęboko 

zapachem kurzu, naftaliny i dobrych, słonecznych wspomnień 

z dzieciństwa spędzonego na wsi u dziadków. Bardzo ich teraz 

potrzebował. 
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Odpaliła kolejnego papierosa. Zapiła go przestygniętą, lu-

rowatą kawą. Obracała w palcach pudełko zapałek, którym potrzą-

sała co chwilę nieświadomie. Wiedział, że słucha dźwięku odbijania 

się drewnianych szczapek o karton. Józefina Szechyńska lubiła 

dziwne dźwięki. 

Zaciągnęła się jeszcze raz i wzruszyła ramionami, jakby 

chciała mi powiedzieć: „nie mogę na to nic poradzić”. Paliła łańcu-

chowo, kiedy była zdenerwowana. 

- No nie patrz tak na mnie, syneczku – odezwała się wresz-

cie. 

Starał się nie patrzeć, a już na pewno nie „tak”. Poddał się 

lata temu, przestał oceniać. Nie jego życie, nie jego sprawa. Nie-

słusznie chyba.  

Ogromny, pozieleniały siniec rozlewał się pod okiem matki 

jak mętna kałuża. 

- Ładnie wyglądasz. Tak zdrowo. Zgubiłeś gdzieś to napięcie, 

które… – przerwała rozpoczętą myśl, porzuciła pudełko zapałek 

i zaczęła skubać wyblakłą ceratę z powycieranym wzorkiem 

z nieproporcjonalnie wielkimi wiśniami w koszyczku. Nie zmieniła 

jej od śmierci dziadków. 

- To trzeba było zadzwonić do mnie albo do Kamila, zamiast 

tu przyjeżdżać. Mamo, to, co on zrobił, to jest przestępstwo – 

odpowiedział bez wyrzutu. Po spokój, z którym postanowił się 

zmierzyć z tą sytuacją, sięgnął głęboko do tego miejsca, z którego 

wychodziło wszystko, co w sobie mógł jeszcze szanować: do 

matecznika własnej duszy, ostoi dla zabłąkanych i zagrożonych 

odruchów szlachetności. 

- Kawy byś zrobił lepiej jeszcze, zamiast marudzić – przecią-

gnęła swoje silne, długie palce wiolonczelistki przez włosy.  

Była zaniedbana, co było do niej niepodobne, ale wytłuma-

czalne. Jej zawsze starannie podkoloryzowane włosy zmatowiały i 
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przybrały kolor prochu. Siwe odrosty znaczyły srebrny szlak z boku 

głowy. Miała podpuchnięte oczy i wydawała się szczuplejsza 

o dobrych kilka kilogramów. Dobrze wiedział, że matka w nerwach 

nie mogła jeść, no i te papierosy…  

- Zaparzę melisy, bo na kawę za późno – zaproponował. – 

Powinnaś to odstawić, bo nie będziesz mogła spać – wskazał na 

półpełną szklankę szarawego naparu, którym się raczyła. Matka 

tylko wzruszyła ramionami: „I tak nie zasnę…” 

Wstawił na kuchnię czajnik i rozgrzebał tlące się ogarki. Do-

rzucił dwa drewna. Ogrzewanie w domu dziadków wciąż było 

niezmodernizowane, zupełnie jak w „Ulanie”. Doświadczenia 

palenia w piecu i dogrzewania kozą nauczyły go obchodzenia się 

z żywym ogniem. 

Józefina nie ruszała się z miejsca. Szukała czegoś w twarzy 

swojego syna, ale Adam dobrze wiedział, że nie znajdzie tam tych 

emocji, na których wzbudzenie liczyła. Nie umiał w tej chwili 

okazać uczuć, nie potrafił zdobyć się na wyrozumiałość. Zresztą, 

w ich rodzinie nigdy nie dyskutowało się o sprawach serca. Nigdy 

nie usłyszał od matki „kocham cię”, choć oczywiście nie miał co do 

tego wątpliwości. Józefina nigdy nie pytała też o prywatne sprawy 

synów. Nawet kiedy przyprowadził Kaśkę na pierwszy niedzielny 

obiad, nie wyraziła swojej opinii.  

Wiadomość o rozwodzie skwitowała krótkim „Rozumem”. 

Podał matce zioła w obszczerbionej szklance. Wsunęła nos 

za jej brzeg i zaciągnęła się aromatem naparu. Upiła łyk z wyraźną 

przyjemnością. 

Nie czuł się już taki bezradny i niekompetentny. Nagle ba-

riera, którą postawił w swojej wyobraźni, rozpłynęła się, jak 

zdmuchnięty znad szklanki kłąb pary. Oczywiście, że mógł i potrafił 

pokazać matce, jak ma postąpić. Mógł i potrafił jej pomóc.  

- Pojedziemy teraz do szpitala i zrobimy obdukcję – zarzą-

dził. – Zaraz cię spakuję, żebyśmy nie musieli już tu wracać. Nie 
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pospieszałbym, ale straciłem już jeden dzień w pracy – muszę jutro 

wstać wcześnie, żeby wszystko nadrobić. Gdzie masz torby? 

- Ja… właściwie już to załatwiłam. Byłam na pogotowiu 

wczoraj. Nigdy się też nie rozpakowałam. Walizki tam stoją – 

odparła, lekko przestraszona. 

- Dobrze. Jest jeszcze coś, co chciałabyś stąd zabrać? 

- Tylko wiolonczelę. Syneczku, ja nie wiem co zrobić z tą 

obdukcją… 

Skinął głową. Wydawało mu się, że jest na skraju płaczu, 

albo gorzej – histerii. Nie chciał powiedzieć czegoś, co przecięłoby 

ostatnią nić samokontroli. 

- Jak wolisz. Poczekamy kilka dni, a potem przemyślimy po-

zew rozwodowy. Wiesz, że Kamil może ci pomóc. 

- Nie Kamil… 

- Dobrze, nie Kamil. Znajdziemy kogoś w Woli Bukowiec-

kiej. Mam znajomą, która studiowała prawo, rozpoczęła staż 

w Sanoku. Na pewno chętnie nas komuś poleci. 

Józefina upiła łyk i trzęsącymi rękami odstawiła szklankę 

na stół. Jej twarz przybrała wyraz zdeterminowania, chociaż 

opierało się ono głównie na zdecydowanej postawie syna.  

Dobre i to – pomyślał. Poczuł się zdolny do wykazania siły 

ponad własne potrzeby. Zgubił gdzieś zło i krzywdę, które obciąża-

ły go dotychczas. Znalazł swoje źródło, niepostrzeżenie, zupełnie go 

nie szukając. Mógł się podzielić jego życiodajną, orzeźwiającą 

energią.  

- Chodź – powiedział, podając matce rękę. – Zabieram cię do 

siebie. 
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Rozdział 14 

Obudził się na dobrą godzinę przed świtem po nerwowym, czuj-

nym śnie, który nie przyniósł odpoczynku. Leżąc w ciemnościach 

bezskutecznie próbował przywołać konkretne obrazy. Ostatecznie 

z pozbawionych formy strzępów i ledwie namacalnych odczuć 

zdołał wyłonić tylko jeden szczegół – twarz Edyty Hawart. 

Dziwne. Wakacyjny incydent z młodą panią prawnik ule-

ciał mu dawno z głowy. Tak to jednak bywało ze snami – kotłowa-

ło się w nich wszystko bez ładu i składu.  

Chyba. 

Zamknął oczy, chcąc skraść choćby jeszcze dwadzieścia mi-

nut drzemki, ale po kilku chwilach stwierdził, że równie dobrze 

mógłby rozpocząć już dzień. Nie ma takiego niewyspania, na które 

nie poradziłaby mocna, wrząca kawa. 

Wysunął się z rozgrzanej pościeli w chłodny mrok i szybko 

narzucił kilka warstw ubrań. Zmiana ogrzewania z pieca opalanego 

drewnem na elektryczny była wysoko na liście planowanych 

inwestycji, które sfinansuje spieniężenie wspólnego z Kaśką 

majątku. Musiał tylko przekonać innych lokatorów komuny do 

pomysłu wdrożenia w „Ulanie” nowoczesnej instalacji grzewczej. 

Mógłby wtedy ustawić termostat na odpowiednie godziny 

i zawsze budzić się w ciepłym, nagrzanym domu. Jesień na dobre 

się rozgościła i poranki bywały coraz chłodniejsze. 

Wyjrzał przez okno i zrozumiał, że po wczorajszej ulewie 

nadciągnął wyżowy front, który przyniósł pierwszy jesienny 

przymrozek. Wilgoć na trawie roziskrzyła się, pobielały gałęzie 

krzewów i pnie drzew. Dywan rudych, złotych i czerwonych liści 

na trawniku pokryło błyszczące lustro. Park przy „Ulanie” wyglądał 
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jak kryształowy pałac o strzelistych ścianach, sięgających stropu 

upstrzonego milionem gwiazd. 

I tylko jeden niepokojący cień przemykał się wśród otulo-

nych zmarzliną krzewów. 

W pierwszej chwili pomyślał, że to ten sam złośliwiec, który 

wyrządził tyle szkód w jego dominium, wreszcie odważył się 

posunąć dalej. Zaraz jednak nieokreślony intruz przybrał bardziej 

znajomy kształt.  

Zbiegł na dół zapominając o zmianie butów i kurtce. Na-

tknął się na nią na werandzie, jak z trudem w wyciągniętych przed 

siebie rękach wnosiła do domu wielką klatkę. 

Reprymendy i skargi uwięzły mu w gardle, gdy mieszka-

niec tego miniaturowego więzienia rozwarł swój masywny, twardy 

dziób i powitał go donośnym „kraaaa…”. 

- Zwariowałaś, dziewczyno…? – zdołał tylko wyszeptać po 

takiej introdukcji.  

Na mrozie oddech Adama zmienił się w pasmo mgły 

i z adekwatnym poważaniem Rozalia potraktowała słowa, które 

unosił. Roześmiała się jak dziecko, zupełnie bez skruchy, i wstawiła 

klatkę do sieni. 

- Marek miał bardzo złą noc – powiedziała, chuchając 

w dłonie. – Dopiero zasnął z godzinę temu, ale z kolei śni takie 

koszmary, że ja… – zawiesiła głos. 

Zawsze przeżywał mini-szok, gdy nawiązywała do swoich 

dziwacznych zdolności. Na co dzień wolał o nich zapomnieć. 

Myślenie o tym, że Rozalia ma moc przenikania do snów innych 

ludzi było zwyczajnie zbyt niepokojące. 

- A nie mogłaś chociaż zostać w pierzynach, zamiast zarabiać 

na katar? 

- No coś ty, zobacz, jak pięknie. – Odwróciła twarz w stronę 

ogrodu. – Poza tym, pomyślałam, żeby Łobuza wnieść do domu. 

Nie jest jeszcze w pełni sobą. 
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A więc ochrzciła i kruka. Czarne ptaszysko w swojej klatce 

zatrzepotało skrzydłami i wlepiło swoje inteligentne ślepia 

w Adama, jakby chciało potwierdzić: „O tak, koniecznie muszę do 

środka! Inaczej odmarznie mi dziób!”. 

- Wydaje mi się, że kruki całkiem świetnie sobie radzą na 

mrozie. 

- Ale nie Łobuz. Jest samiusieńki jak palec i do tego osła-

biony. Poza tym, to chyba mój podopieczny, panie doktorze? 

Niechętnie musiał przyznać jej rację.  

Osłabione kruczysko znalazł kilka dni temu przy jednej z le-

śnych dróg. Czuwał przy truchle swojej partnerki, która musiała 

wdać się w bójkę z jakimś drapieżnym ptakiem. Samiec był tak 

przywiązany do swojej partnerki, że zamiast powrócić do stada, 

został przy niej do końca. 

Rozalia od pierwszego wejrzenia w żywe, błyszczące korali-

ki jego oczu zakochała się w czarnym ptasim rekonwalescencie. 

Zasypała Adama lawiną mniej lub bardziej racjonalnych argumen-

tów oraz zwieńczyła swe dzieło odrobiną emocjonalnego szantażu – 

wszystko po to, by powierzył jej opiece osłabione zwierzę. Adam 

zgodził się nie bez oporów i po długiej debacie. Wiedział, że zakaz 

wstępu do lecznicy jest dla ciekawskiej, rozmiłowanej w zwierzę-

tach dziewczyny uciążliwy, ale samo to nie stanowiło jeszcze 

wystarczającego argumentu. Codzienna opieka nad chorym Mar-

kiem, psem, kotem, domem w jej delikatnym stanie była wystar-

czającym zadaniem i dokładanie kolejnej cegły na i tak ciężki wóz 

mogło spowodować jego przeważenie. Motywacją do udzielenia 

zgody był czynnik, o którym sama Rozalia nie wspomniała. 

Potrzebowała czegoś, co oderwałoby ją od zmartwień 

i obowiązków. Kruk, przebadany i ulokowany na dobrze zbilanso-

wanej diecie, miał jak najlepsze rokowania powrotu do pełnego 

zdrowia. Kiedy Adam wyobraził sobie, ile radości przyniesie po 

czasie Rozalii wypuszczenie swojego podopiecznego na wolność, 

nie potrafił odmówić. Postawił oczywiście swoje warunki: gumowe 
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rękawiczki przy każdym kontakcie, spinanie dziobu przy otwieraniu 

klatki, odkażanie, a przede wszystkim: kruk ma zakaz wstępu do 

domu. Sam Adam spędzał na odkażaniu rąk, ubrania i butów 

dodatkowe pięć minut po każdej wizycie w lecznicy.  

Rozalia lubiła ignorować warunki. 

Musiał jednak przyznać, że jej wysiłki dawały dobre rezul-

taty. Z każdym dniem kruk – Łobuz – był coraz żywszy i silniejszy. 

- Do środka – zarządził. Miało być srogo, wyszło błagalnie. – 

Zajrzę do lecznicy i zapalę wam w piecu. Powinnaś się położyć. 

- Nie jestem śpiąca. Słowo daję. Zaparzę ci kawy…? 

Z ciemności ogrodu wystrzeliła wprost pod jego stopy gib-

ka, smukła sylwetka Bandyty. Pies zakręcił się wokół nóg Adama 

i przytknął oszroniony nos do jego dłoni. Kruk wystraszył się psa 

i podniósł raban. Gdzieś w ogrodzie „matecznikowy” koziołek 

spłoszył się i szurnął pomiędzy zarośla. 

Westchnął, próbując odnaleźć w sobie równowagę i cier-

pliwość. Ktoś musiał być okiem tego huraganu i zachować spokój. 

- Dobrze. Tylko aby była mocna. 

 

 

 

W lecznicy zeszło mu dobre dwie godziny. Żbik, który nie-

dawno przeszedł skomplikowaną operację, zdołał przedrzeć się 

przez swój kołnierz i zupełnie zrujnować opatrunki. Na rodzinę 

gronostajów wkrótce miał przyjść czas powrotu do natury, więc 

każdego osobnika z osobna Adam musiał ostatecznie przebadać 

i odfajkować na liście. Bocian Bobuś, który w okresie jesieni 

popadał w nostalgiczny nastrój, coraz częściej przedkładał komfort 

czterech ścian nad swoje zewnętrzne gniazdo, więc Adam połączył 

dla wygody tego wymagającego rezydenta dwa boksy. Usunął 

wewnętrzną kratę i tam umiejscowił starą oponę, okrytą parcianym 

workiem i sianem. Z pozostałymi pracami aranżacyjnymi w nowym 

lokum Bobuś musiał poradzić sobie sam. 
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Kiedy wyszedł, słońce zaglądało już do parku pomiędzy 

pniami drzew, roztapiając kryształki lodu. Trawnik parku wyglądał 

jak plansza do backgammonu, pasy oszronionych kęp poprzetykane 

zębami tych odtajałych. 

W drugiej sypialni jego służbówki zapaliło się światło. 

Zupełnie zapomniał powiedzieć Rozalii o matce. 

Rozalia nie miała nawet na tyle przyzwoitości, żeby okazać 

odrobinę pokory, kiedy zastał ją z jego własną książką służbową 

rozłożoną na ostatniej stronie wpisów, wygodnie rozpartą w jego 

osobistym fotelu. Dosunięta do biurka na tyle, na ile pozwalał na 

to jej wypukły jak skorupka ogromnego jajka brzuch, wodziła 

palcem po stronicy i marszczyła brwi, próbując odszyfrować jego 

mało czytelne pismo. Na blacie czekał na niego termos dymiącej 

kawy. Postanowił, że dla niego samego i otoczenia lepiej będzie, 

jeśli skosztuje wrzącej, ciemnej goryczy, zanim zacznie zmagać się ze 

światem. 

Odkręcił wieczko i prosto z kubka upił łyk o potencji po-

trójnego espresso, które wystrzeliło jak zastrzyk elektryczności 

wprost we wszystkie nerwowe komórki jego ciała. Dokładnie tak, 

jak lubił. 

Po czym najzwyczajniej zatrzasnął zeszyt tuż pod nosem Ro-

zalii. 

Czy zdążyła przeczytać ostatni wpis o dwóch skłusowanych 

sarnach, które znalazł w ciągu ostatniego miesiąca? 

- Ale pan doktor tajemniczy – wystawiła język przekornie. – 

Nie mówi, dokąd jedzie, książki nie pozwoli sobie poczytać, jakieś 

tajemnicze schadzki to z Kostuchem, to z panią prokurator. Tiu, tiu.  

- Czego życzy? – zapytał tonem nagany, który nie zrobił na 

niej wrażenia. 

- Przyszłam pożyczyć elektryczną golarkę. Nota bene, od go-

lenia to są łazienki, nie biura. 

Cmoknął, niby-urażony. 
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- Ty to wyglądasz może niepozornie, ale w gruncie rzeczy 

paskudna z ciebie mądrala. Poza tym, czas to pieniądz, moja duszko. 

Przez ostatni miesiąc przebywał w kancelarii tak wiele, że 

właściwie stała się również jego mieszkaniem.  

Obszedł biurko i schylił się do najniższej szuflady, gdzie 

przetrzymywał rzeczy osobiste najpilniejszej potrzeby. Skutkiem 

ubocznym było gwałtowane zaciągnięcie się domowym, słodkim 

i rześkim jednocześnie, upojnym zapachem z czubka jej głowy. 

Stęsknił się za nim i za nią, za ich czasem poważnymi, czasem 

zabawnymi, czasem pokręconymi rozmowami, za martwieniem się 

o jej lekkomyślne niedosypianie. Za te tęsknoty w myślach batożył 

się rózgą po gołych plecach. 

- Dziękować – powiedziała, wyciągając rękę. 

W ostatniej chwili poderwał swoje ramię i usytuował ma-

szynkę wysoko poza zasięgiem jej rąk.  

- Ciężarną to jednak łatwo wymanewrować – westchnęła.  

- To chyba nie na ciebie, co? – złapał za koniec jej warkocza. 

- Gdybym obcięła choć jeden włos własny, nie wiem, kto 

by mnie ukatrupił najpierw, Edyta, Jakub, dziadek czy Marek. 

Markowi włosy lecą jak igły z choinki. Powiedział, że woli je 

wszystkie ciachnąć za jednym zamachem. Więc po śniadaniu, szur-

bur i nie ma – wykonała gest dłonią jakby dzierżyła nie męską 

golarkę, ale sporą szabelkę, niczym bohater z kart powieści Sien-

kiewicza, które Bugaj tak lubił czytywać. 

Nie, jednak nie tęsknił aż tak bardzo za tym zniecierpliwie-

niem… Uważał, że Rozalia powinna zwolnić, ona sama tym czasem 

dwoiła się i troiła, chcąc zapewnić życiu Marka regularność, spokój 

i komfort, którego potrzebował.  

To nie mój problem… 

- To myślisz, żeby w tym pasie między Jeziorkami a Cem-

brzastem wygospodarować na szkółkę? – podniosła na niego te 

swoje cudaczne-cudowne oczy, odbierając sprzęt z jego dłoni.  
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Wpis o zaplanowanym na wiosnę sadzeniu, naturalnie, 

znajdował się zaraz pod wpisem o skłusowanych sarnach. Adam 

postanowił przepłynąć z gracją obok przynęty. 

- Nie wiem jeszcze do końca. Miałem poradzić się Marka. 

- On już dawno to planował, tyle, że powstrzymywała go 

bliskość pola namiotowego. Twierdził, że druciane ogrodzenie dla 

pijanych studentów to bardziej wyzwanie niż ostrzeżenie. 

- A ty? 

- Co, ja? 

- Co myślisz? 

Zawahała się. 

- Ja nic nie myślę. Idę golić. – Podniosła się zadziwiająco 

sprężyście. 

- To co, już nawet nie możesz mieć opinii?  

Nie chciał jej złapać za ramię, samo wyszło. Właściwie nie 

wiedział, dlaczego nagle poczuł wściekłość. 

- Oczywiście, że mam opinię – odpowiedziała spokojnie, 

wyłuskując ramię z jego uścisku. – Uwierz mi, chciałabym, żeby 

mnie to dotyczyło. Nie musisz tego rozumieć. 

- Bo nie rozumiem. Nie musisz rezygnować ze swojego za-

angażowania we wszystko, co nie dotyczy Marka, Kalinki. 

- A Łobuz? 

- Łobuz odleci. Puszcza zostanie. 

Spojrzała na niego wzrokiem wiekowej staruszki, uzbrojonej 

w doświadczenie i oświecenie, które nie dane jest maluczkim. 

Naciskać nie miał zamiaru. Był pewien, że przy odrobinie 

cierpliwego i dyskretnego kierownictwa, Rozalia sama dojdzie do 

jedynie słusznych wniosków… Mianowicie takich, że ma prawo do 

jakiegoś życia, poza egzystencją służebnicy i matki. 

Spojrzał na zegar. Dochodziła ósma. 

- Ja muszę już się zbierać. Chcę obskoczyć wszystkie paśniki 

i sprawdzić, czy nie wymagają reperacji. Najwyższy czas rozstawić 
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też świeże lizawki. Musisz wiedzieć, że w moim mieszkaniu ktoś 

jest… 

Uniosła brwi, zaskoczona, w czym starał się nie doszukiwać 

żadnego znaczenia. 

- Przywiozłem wczoraj w nocy moją mamę. Ma teraz ciężki 

okres. Chwilę tu pomieszka. 

Wydawała się być szczerze uradowana tą nowiną. 

- Czym chata bogata, Adasiu. Zawsze to w dużym stadzie 

raźniej… A przyda się ktoś, kto umocni pierwiastek kobiecy 

w „Ulanie”. Choć ja liczę się za półtorej. 

- No już, bez użalania. 

- Powiedziałam to z jak najlepszą intencją – poklepała się 

nieco jowialnie po brzuchu. 

- Naprawdę zostałbym, żeby was sobie przedstawić, ale cały 

ten wyjazd odsadził mnie w tył z robotą. 

- No już, jedź, umykaj. Puszcza czeka na swego wybawcę, 

bez niego gotowa się zapaść. Zostaw panią Szechyńską mnie. 

- Albo ciebie pani Szechyńskiej – mruknął, zbierając z wie-

szaka służbową kurtkę i czapkę. – To chyba jedyna kobieta, która 

ma syndrom kwoki bardziej zaawansowany od ciebie. 

- Kanapeczki masz w naszej kuchni, Adasiu – zwołała za nim 

głosem słodkim, podszytym syczeniem diabła. 

Kanapeczki – naturalnie – zabrał ze sobą, z niejakim poczu-

ciem moralnej hipokryzji. Skoro uważał, że Rozalia się przepraco-

wuje, nie powinien na tym odnosić korzyści. Był jednak tylko 

mężczyzną, ergo niezdolnym do odmówienia gotowego posiłku.  

Wyszedł na ganek i przystanął, żeby zasunąć zamek robo-

czej parki pod samą brodę. Obrócił się na chwilę, by zajrzeć 

w kuchenne okno mieszkania Marka. Do jasno określonej kuchni 

wróciła Rozalia. Odłożyła elektryczną maszynkę do golenia na 

kuchenny stół, starannie zwijając kabel wokół trzonka. Usiadła na 

krześle i podparła głowę na otwartej dłoni. Małym palcem gładziła 

dolną wargę, wpatrzona w kocioł szarości i cieni za oknem, w który 
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słońce wpuszczało coraz więcej grotów światła. Wokół jej niesa-

mowitych, różnokolorowych, szklących się jak szlachetne kamienie 

oczu grała jakaś nieokreślona melancholia. Westchnąwszy, opuściła 

dłoń na wypukłość pod piersią i z nieco przygnębionym, pozba-

wionym blasku uśmiechem pogładziła rosnące w niej życie.  

Ze swojej sypialni przy kuchni wyłonił się Marek. Otulony 

szlafrokiem i ciepłym wełnianym szalikiem, przesuwał stopami 

ostrożnie. 

Smutek uleciał z twarzy Rozalii jak płochliwa czapla. Pro-

mienny uśmiech, jaki go zastąpił, zmyliłby co do swojej autentycz-

ności każdego, kto właśnie nie był świadkiem tej poprzedniej, 

prawdziwej emocji. 

Poderwała się z krzesła krzepko i złożyła na policzku Marka 

ulotny, papierowy pocałunek. Pomogła mu dojść do stołu, po czym 

zabrała się za podłożenie drew do ognia w wielkim kuchennym 

kaflowym piecu. 

Jeśli to nie są moje problemy, – myślał Adam, kierując kroki 

w stronę służbowego auta – to skąd bierze się wrażenie, że są? 

 

 

 

W południe przysiadł na powalonym pniu buka nad brze-

giem rozpadliny (paryji, powiedzieliby miejscowi). Wyciągnął 

przed siebie zmęczone forsownym marszem nogi. Obtarł twarz 

z wilgoci, która oblepiała jego czoło i policzki: mieszanina potu 

i mgły. Przerwa śniadaniowa – pomyślał, wspominając niedawne 

akademickie czasy. - Stołówka czynna od jedenastej trzydzieści do 

trzynastej. Proszę wziąć numerek i usiąść przy stoliku. 

Z nadgryzioną kanapką w jednej ręce i termosem stygnącej 

kawy w drugiej zastygł po chwili, spoglądając w głąb lasu przez 

chmurę aromatycznej pary. Posiłek i zastrzyk kofeiny nie odżywia-

ły go nawet w połowie tak dobrze, jak ta niezwykła, nienazwana 

epifania, która w rzadkich chwilach zatrzymania się w biegu 
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oczyszczała jego umysł z trosk i napełniała poczuciem jedności 

z otaczającym światem. Było to uczucie spełnienia znane Adamowi 

z zielonego, niby-proroczego snu, podarowanego mu przeszło 

dwadzieścia lat temu przez Lilianę. Choć dobiegało do niego 

przelotnie i z rzadka, jak słabe echo tamtej potężnego, odmieniają-

cego życie natchnienia, wciąż nieodmiennie chwytało za serce. 

Tym razem przywędrowało do niego wraz z chmarą jeleni, 

które, obrawszy ścieżkę w dolinie, wędrowały dostojnym, nie-

spiesznym krokiem, ostrożnie stawiając badyle pomiędzy ostręży-

nami. Łania przewodząca chmarze – jej delikatnie obniżony brzuch, 

łaskotany przez porudziałe, suche pióropusze paproci znamionujący, 

że na wiosnę zostanie mamą cielaka – znikła już za zakrętem 

wykrotu. Pozostałe osobniki, kroczące obraną przez licówkę ścieżką, 

zdawały się nie zauważać obecności człowieka. Żeby nie spłoszyć 

poczucia bezpieczeństwa i spokoju swoich podopiecznych, Adam 

zamroził swoje mięśnie – tylko płytki, bezszelestny oddech odróż-

niał go od głazu.  

Wtem zamykający pochód dojrzały byk podniósł ukorono-

waną potężnym wieńcem głowę i spojrzał w górę. Przez ułamek 

sekundy ogarnął Adama żal, że spłoszył zwierzę, jednak jeleń 

wbrew oczekiwaniom nie rzucił się do ucieczki. Przez krótką chwilę 

spojrzenia człowieka i zwierzęcia sczepiły się. Adam wstrzymał 

oddech, byk odetchnął: gęsta para z jego nozdrzy rozproszyła się 

wśród jesiennych liści. Potem zwyczajnie odwrócił głowę, skubnął 

nasiąkniętą wilgocią kępkę, po czym wznowił swój niespieszny 

pochód. 

Adam wypuścił powietrze ze świstem. Ulotny moment 

przypomniał mu jego jedyne dotychczasowe spotkanie z dziko 

żyjącymi wilkami. Ponad pięć lat temu – zdziwił się. Jako młody 

doktor weterynarii pracował w Puszczy Białowieskiej, badając 

zwyczaje padlinożerców. Prowadzenie badań nie było nawet 

w połowie tak ekscytujące, jak wydaje się to laikom: całodzienne 

szukanie odchodów zwierząt w celu pobrania i przebadania próbek 
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nie brzmi wcale jak niezwykłe przygody w dziczy pokroju tych 

opisywanych przez Alfreda Szklarskiego w serii książek o Tomku 

Wilmowskim, ulubionej lekturze z dzieciństwa. Tamtego zimowego 

popołudnia miał jednak niezwykłe szczęście. Wracając z kolejnego 

całodziennego krążenia po puszczy z marnymi rezultatami w postaci 

dokumentacji skąpych pozostałości skonsumowanego zająca, na 

leśnym trakcie przystanął zdumiony, uniósłszy głowę. Niewiele 

ponad pięćdziesiąt metrów dalej dwa basiory zagrodziły mu drogę. 

Jeden z nich szybko umknął pomiędzy drzewa; szary cień sunący 

miękko po zmarzniętym śniegu. Drugi z wilków przystanął. 

Z daleka Adam dokładnie widział żółte, lśniące oczy wlepione 

wprost w niego. Z opowieści kolegów wiedział, że takie spotkanie 

zawsze wywołuje w człowieku strach, choć wszyscy znawcy dobrze 

wiedzą, że atak wilków na człowieka jest niesłychaną rzadkością. 

Adam strachu nie czuł. Ogarnęła go wszechogarniające, bezbrzeżne 

poczucie harmonii. Stracił na chwilę wrażenie cielesności, jakby 

rozpłynął się wśród puszczańskich ostępów, wsiąknął w glebę 

i korzenie drzew, wolno krążył z ich sokami w oczekiwaniu na 

wiosnę, chłonął łapczywie zimne światło przelewające się przez 

szczupłe palce bezlistnych gałęzi. Nie był już gościem, intruzem ani 

nawet opiekunem puszczy – był jej częścią, mieszkańcem gawry, 

członkiem watahy, bratem pohukującej w oddali sowy, synem 

żubrzego stada. 

Poczucie jedności z naturą było częściowo zakorzenione 

w tamtym dziecięcym śnie. Utracił je na kilka lat, lecz wraz 

z powrotem do swojego powołania zaczynało nawoływać do niego 

coraz częściej. I chociaż wizja sprzed lat spełniła się tylko w części, 

samo to dawało nadzieję i pozwalało z oczekiwaniem wyglądać 

tego, co jeszcze przyniesie przyszłość. Wiedział już, że nie ma 

prostej, jednoznacznej drogi do szczęścia. Cierpienie, jakie ze sobą 

przyniosła osobista tragedia, było częścią życia, zupełnie jak 

poczucie powołania, jedności i misji. Klęska jednej ważnej relacji 

z drugim człowiekiem nie oznaczała, że nigdy już nie nawiąże 
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znaczących więzi. Śmierć nienarodzonych dzieci, która dotknęła 

jego samego, nie umniejszała przenikliwej, głębokiej tajemnicy 

wciąż odradzającego się dookoła życia.  

Wizja sprzed lat nie była prorocza. To tylko obraz, ideał, wi-

zualizacja wewnętrznych aspiracji. Drogowskaz, sugerujący właści-

wy kierunek, kiedy życiowe drogi plączą się, egoistyczne pobudki 

wiodą na manowce, złe decyzje zacierają trakt.  

 

 

 

Poznał go po pretensjonalnej myśliwskiej kurtce i kapelu-

szu. Najwyraźniej miał właśnie przyjemność z właścicielem zgru-

chotałego jeepa, obok którego zostawił na leśnym parkingu swoje 

służbowe auto. Wiedział, że Zdzisław Pokrotny nie zauważył go, 

kiedy przedzierał się z trudem w górę przez gęstą kępę jeżyn. 

Siłując się z kolcami zaczepiającymi o ubrania, z trzaskiem łamał 

gałęzie i przeklinał pod nosem. Był tak zaabsorbowany, że zauwa-

żył obecność Adama dopiero wtedy, kiedy o mało nie potknął się 

o pieniek, służący zarazem jako śniadaniowy stolik i siedzenie. 

Lekkie zniecierpliwienie, które wywołała obecność myśliwego-

pieniacza, wymazało ulotną, natchnioną chwilę, którą Adam 

właśnie przeżył. 

- O Jezusie – jęknął Pokrotny. – Panie, co pan, zgłupiałeś, 

chcesz mnie zawału nabawić? 

- Poranny spacer? Trochę się pan daleko zapuścił. 

- A co panu do tego? Ktoś pan w ogóle jest? – Zdzisław Po-

krotny dokładnie wiedział, kim Adam był. Adam z kolei widział, że 

na zwykły poranny spacer nikt nie zapuszcza się tak głęboko w las, 

do tego dźwigając podejrzanie wyglądającą płócienną torbę. 

Żałował, że nie ma uprawnień, by ją przeszukać. 

Zamiast zniżać się do odpowiedzi na pytanie Pokrotnego, 

Adam zapatrzył się w tę sakwę, jakby miał nadzieję spontanicznie 

wyewoluować skaner w oczach i przejrzeć chrzęszczącą zawartość.  
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- Zdzisiu! Tu jesżem!  

Wołanie dobiegło zza jego pleców. Służbowy mundur ma-

skujący spełniał swoją rolę lepiej, niżby go o to Adam posądzał. 

Odwrócił głowę powoli i zmierzył wzrokiem nieświadomego jego 

obecności przybysza. Szczupły, a nawet chuderlawy mężczyzna 

o policzkach poczerwieniałych nad szczeciniastym zarostem zsunął 

się po brzegu, podpierając się rękami. Korpulentny Pokrotny i jego 

cherlawy kolega osobno nie stanowili fizycznego zagrożenia. 

Dwóch na jednego? Adam wolał nie dopuścić do zaognienia 

sytuacji. To, że znajdował się w j a k i e j ś  sytuacji, było jasne 

z konfrontacyjnego nastawienia Pokrotnego.  

Widocznie jego śniadaniowa miejscówka cieszyła się więk-

szą popularnością niż mógłby przypuszczać.  

- O kurnaż! – powitał go swoiście przybysz, po czym z prze-

strachu zachwiał się i upadł. 

Wczorajszy? – zastanowił się Adam. A może zwyczajnie nie 

dopuścił do kaca? 

- Panie Pokrotny, mógłbym zasugerować, żeby pan kolegę 

odstawił do domu – powiedział spokojnie, wstając. Skupił się na 

zakręcaniu termosu, którego użycie w charakterze narzędzia samoo-

brony rozważał w razie przejawów agresji ze strony jednego albo 

drugiego. 

Przypuszczał, że mężczyźni umówili się tu razem na libację. 

W przeciwnym wypadku miał swoich podejrzanych w sprawie 

kłusownictwa i porozstawianych wnyków. 

- A co to, do lasu już nie wolno? Po prostu bezprawie! – 

gruchnął Pokrotny. Mówił akcentując głoski wybuchowe dużą 

ilością śliny. 

- Nic takiego nie mówię. Ale tu, po drugiej stronie rozpadli-

ny, zaczyna się teren rezerwatu. Szkoda by było, gdyby panowie 

zabłądzili, narazili się na mandat. Przypominam, że na terenie 

puszczy turyści mogą poruszać się tylko po szlakach udostępnio-
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nych przez zarząd. A do tego pański kolega nie jest trzeźwy. Potknie 

się, zleci w paryję i skręci kark. Niech pan będzie rozsądny. 

- Jak skręcę, to swój, a nie twój! – wtrącił się pijaczyna.  

- Ty, Kaziuch, nie bądź taki chojrak – Pokrotny zmienił tak-

tykę i z wymuszoną wesołością rubasznie zachichotał. – Pan 

zarządca rację ma, tyś jeszcze po wczorajszym zmęczony. No, 

pojedziemy do mojej, prześpisz się na kanapie.  

Okrążył Adama szerokim łukiem, jakby po urzędniku pań-

stwowym spodziewał się fizycznej napaści. Podciągnął na ramieniu 

torbę. Szarpiąc opornego koleżkę za ramię, eks-myśliwy ukłonił się 

usłużnie.  

- To my tego, zostawiamy pana, bo pewnie huk roboty, tak! 

Jasne, że tak. Zima idzie, nie? Powietrze gryzie, prawda? No, do 

dobrego… tego… Ukłony dla pana Marka, tak, stary znajomy… 

Zakleszczywszy jego ramię w swoim, Pokrotny pociągnął 

koleżkę w kierunku leśnej drogi. Kaziuch? – Adam obrócił na języku 

znajome skądś imię. Mąż pani Jadzi?  

Oddaliwszy się, Pokrotny zaczął perorować coś wprost do 

ucha swego kumpla. Byli już zbyt daleko, żeby Adam mógł rozróż-

nić słowa. 

Ot, kolejny powód, żeby się tu częściej wybierać na śniada-

nie. 

 

 

 

Zajście w lesie stanowiło bogatą pożywkę dla kiełkujących 

instynktów przyrodnika – detektywa, co pomagało Adamowi przez 

resztę roboczego dnia omijać w myślach temat matki. Wysunął się 

on jednak na plan pierwszy, kiedy w szarówce nadchodzącego 

wieczoru zajechał na podjazd pod „Ulanę”. Może śpi? Ciekawe, czy 

poznała Marka, Rozalię? Może uda im się porozmawiać? Może uda 

im się nie rozmawiać? 
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Zamyślony, niemal nie zauważył obcego mężczyzny siedzą-

cego na ławie przytulonej do ściany domu na werandzie. Dopiero 

kiedy gość chrząknął, może nawet nienaumyślnie, Adam zatrzymał 

się po kolejnym powolnym kroku, obciążonym przez antycypację 

trudnego wieczoru. 

- Dobry wieczór – przywitał się nieco automatycznie. – Pan 

do mnie? Kancelaria czynna dla interesantów we wtorki i czwartki, 

ale jeśli to coś pilnego, to mogę… 

- No… nie – odpowiedział przybysz z wahaniem. 

Adam miał na końcu języka kolejne pytanie, ale jego uwagę 

odwróciły głosy, dobiegające z korytarza. 

Rozpoznał wysoki, zaśpiewny głos pani Melanii, pomiesza-

ny z dźwięcznym, cichym altem Rozalii, słabym, ale stanowczym 

barytonem Marka i, naturalnie, mocnym i artykułowanym sopra-

nem jego najdroższej matki. Jeśli rozgrywał się jakiś dramat (a ton 

tego mieszanego chóru dobitnie o tym świadczył), to ta z pewno-

ścią znalazła drogę do samego centrum zdarzeń. 

- Dziecko, tak nie można! – przekonywał kanon Hawarto-

wej.  

- Ciociu, tu nie ma miejsca na dyskusję – solo Rozalii było 

pozornie spokojnie, ale biegnąca pod jego łagodną falą rozedrgana 

nuta zjeżyła Adamowi włosy na głowie. 

- Pani Melu, ale chyba widzi pani, że Rózi nie trzeba de-

nerwować – kantata matki miała w sobie tę samą troskę, którą 

Adam znał z jej prób obrony synów przed atakami furii ojca, i tę 

samą zerową skuteczność. 

- Ale jak ty sobie to wyobrażasz… Z tylego świata przyje-

chał i już miesiąc siedzi… No, chociażbyś porozmawiała. Na seru-

mater…! 

- Ciociu, ja z tym panem nie mam o czym rozmawiać, i bar-

dzo proszę, żebyś sobie go zabrała z powrotem tam, skąd go wzięłaś 

– cała masa kontrastów wybrzmiała w partii Rozalii, łagodność 
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i groza, zniecierpliwienie i strach. – Ta awantura jest niepotrzebna 

mnie, a już na pewno nie Markowi.  

- Mną się nie przejmuj, córcia – Marek zaburczał, zakłopota-

ny. – Hy, Rozalko, znaczy.  

- Róziu, a może jednak warto byłoby chociaż posłuchać, co 

ten pan ma do powiedzenia. – Józefina Szechyńska była mediatorką 

dobrotliwą i nieskuteczną, wykonującą obie partie duetu – tę „za” 

i tę „przeciw”. 

Nie wiedział, wchodzić, nie wchodzić? Mógłby wybronić 

się swoim własnym refrenem: to nie mój problem… Ale podobnych 

skrupułów nie wykazała jego rodzicielka, która tego samego dnia 

stanęła po raz pierwszy w progach tego domostwa i życiu związa-

nych z nim ludzi. 

Spojrzał raz jeszcze uważniej na mężczyznę, w którego nie-

zapowiedzianej wizycie domyślił się przedmiotu debaty, jakby 

dostrzegł go dopiero teraz. Był szczupły i wysoki, ale jakby przy-

kurczony, przystojny, ale oszpecony wyrazem zażenowania 

i upokorzenia. Zielone oczy o znajomym odcieniu patrzyły w czubki 

butów. Siedział na samym brzegu ławki, a właściwie lewitował 

nad nią lekko, gotowy, żeby wstać i wejść. Albo wstać i uciec.  

Gdyby spotkał tego mężczyznę na ulicy, pewnie nie do-

strzegłby podobieństwa, ale znał dobrze przenikliwą czystość 

zielonych oczu – a właściwie oka. 

Ten facet był ojcem Rozalii.  

- No nic nie poradzę. – Pani Melania wyłania się z sieni 

i rozłożyła ręce. Ze zdenerwowania jej twarz i szyja pokryły się 

czerwonymi plamami. Za nią wyszła zaaferowana matka. – O, pan 

Adam. Dobry wieczór, my tylko tutaj… No nic, Staszku, nie pora-

dzę. Mój Jezu, dwadzieścia dwa lata, a ino świsło… 

„Staszek” podniósł się z ławki z grawitacją człowieka przy-

kutego do neutronowej gwiazdy. Adam nie znał dobrze okoliczno-

ści jego wyjazdu przed ponad dwudziestu laty i nie wiedział, czy 
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wtajemniczenie w zadawnione rodzinne sprawy Rozalii powstrzy-

małoby nagłe ukłucie współczucia. Neledewski budził litość. 

- Witaj, syneczku. My tu właśnie… – Józefina chrząknęła 

i wzruszyła ramionami.  

- Panie Adamie, a może by pan w którą sobotę czy niedzielę 

wpadł na podwieczorek? – wtrąciła pani Melania, której nic nie 

mogło zaaferować w tym stopniu, by zapomniała o swojej nad-

rzędnej misji: wyswataniu jej własnych pociech. – Edytka na tym 

stażu w Sanoku, kto wie, kiedy się będziecie widzieć.  

Obiecał, że odwiedzi Hawartów pod koniec tygodnia. Od-

prowadził panią Melanię i Stanisława Neledewskiego do bramy 

wjazdowej. Pani Melania szczebiotała o Edycie i jej studiach, 

a także zbliżającym się balu adwokatów, który miał stanowić 

przełom w (ledwie napoczętej) karierze. Neledewski milczał i wlókł 

noga za nogą, zgarbiony pod balastem zakłopotania, pod brzemie-

niem winy. Po uzyskaniu kolejnego zapewnienia, że Adam na 

pewno zjawi się u Hawartów (specjalnie dla niego zrobi biedę ze 

śmietaną), pani Melania pociągnęła swego towarzysza w górę 

drogi, ciężko wzdychając. 

Nie odeszli daleko, gdy Hawartowa zasypała ojca Rozalii 

gradem swoich uwag. 

- No nic nie poradziłam! Jak ona się zaprze… No nie wiem, 

nie wiem… Trzeba by może, żeby jej Marek do głowy przemówił, 

ale dzisiaj to cień człowieka. Jak w zeszły rok u starego Bożeli raka 

znaleźli, w trzy miesiące chłopa posprzątało… Widać i pan Marek 

nie czuje się dobrze po leczeniu. A, trudno się dziwić, prawda. Ale 

uparta, to ona jest! Jak niebożę świętej pamięci matka… 

Adam odwrócił się od tej sceny, zniesmaczony. 

Józefina spotkała syna w połowie podwórka i złapała kon-

fidencjonalnie pod ramię. Wyglądała na zadomowioną, ale to już 

była jej właściwość: matka wszędzie czuła się na miejscu. 
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- Syneczku, ale to nie twoje…? – szepnęła teatralnie, kiwając 

brodą w stronę drzwi do domu. – Bo mi się nie wypadało Rózi 

pytać.  

Nawet Adam nie miał na tyle śmiałości, żeby zdrabniać jej 

imię przed innymi ludźmi.   

- Mamo, jak możesz? – burknął.  

- Ja wiem… Ale to by wyjaśniało, dlaczego się tu postano-

wiłeś zaszyć na tym cudownym pustkowiu. Szkoda. 

Nie skomentował. 

- To gdzie ojciec…? No chyba nie ten tam, leśniczy…? 

Przez chwilę zastanawiał się, jakiego to „leśniczego” ma na 

myśli.  

- Marek? Zwariowałaś, mamo? On jest dla niej jak ojciec. 

- No chyba właśnie nie do końca, bo co niby ten facet? – Jó-

zefina obróciła się, szukając wzrokiem malejących sylwetek Melanii 

i Neledewskiego w prześwitach między kolumnadą parkowych lip. 

Rozalia wyjrzała z sieni, przyłożyła rękę do czoła, żeby od-

słonić twarz od nieistniejącej światłości. Dostrzegła Adama wraz 

z Józefiną na trawniku i pomachała w ich kierunku brudną ścierką. 

- Adam, chodźcie na grzybową, jest świeża – zaprosiła, zu-

pełnie jakby to nie ona właśnie odesłała od progu marnotrawnego 

ojca.  

- Ale dlaczego ty na boso! – zganił ją, kiedy wspięli się 

z matką na stopnie werandy. 

Józefina uniosła brwi.  

- Oj nie ględź, stopy mi puchną, nie mogę wysiedzieć w bu-

tach. W kuchni trochę nadto ciepło, bo Marek – dodała przeprasza-

jąco i wzdrygnęła się, jakby nagle uderzyła ją nieprzyjemna myśl. 

Na okazję odwiedzin matki Adama podała zupę w wazie, 

zauważył Adam. Zazwyczaj serwowała prosto z garnka. Mniej 

zmywania. Doceniał codzienną ekonomię i zdrowy rozsądek, ale 

musiał przyznać, że posiłek prezentował się w ten sposób jakoś tak 

milej, odświętniej. 
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Marek nie zasiadł z nimi przy stole.  

Rozlewając zupę, Rozalia mówiła o błahostkach nienatural-

nie wesołym głosem, który miał zamaskować cokolwiek, co działo 

się w jej głowie po niezapowiedzianej wizycie Neledewskiego.  

- Tyle mi się nagotowało. Leśniczy z Dąbrówki podrzucił 

rano, niedługo po tym, jak wyszedłeś. Takie prawdziwki – pokazała 

wielkość dłońmi. 

- O, pan leśniczy! Taki przystojny mężczyzna. I postawny, 

i zachować się umie – uniosła się zachwytem Józefina. 

- Mamo! – jęknął Adam, bo był zbyt zażenowany słucha-

niem ochów i achów własnej matki na temat leśniczego, który choć 

był dobrym fachowcem, to jednak miał reputację bawidamka, a do 

tego był żonaty. 

- Mieliśmy bardzo przyjemną konwersację sytuacyjną. No 

co, rozwodzę się – stwierdziła praktycznie i zachichotała nieco 

nerwowo.  

Brzmiało to nawet przekonywująco. 

- A pan Marek nie zje z nami? – zapytała Józefina, z troską 

spoglądając na zamknięte drzwi jego prywatnego pokoju. 

- Wymiotował dzisiaj tylko raz i nawet zdołał potem 

utrzymać bułkę na mleku – odparła Rozalia obniżonym tonem. – 

I Kuba, i ten prowadzący onkolog uprzedzali nas, czego możemy się 

spodziewać po tym leczeniu, ale mówię wam, że na każdy objaw 

jego złego samopoczucia to mi serce staje, o tu. – Wskazała na 

własne gardło. – Do popołudnia było nieźle, jakby wracał trochę 

bardziej do siebie, ale po tej awanturze osłabł. Położył się do łóżka. 

- Chcesz, to podjadę po Jakuba, żeby go zobaczył, a może 

i z tobą by porozmawiał – zaproponował Adam delikatnie. – 

Uspokoiłabyś się. Na pewno trochę się zdenerwowałaś… 

- Ja czuję się świetnie – urwała temat kategorycznie. – 

A Markowi ginekolog na nic – kiwnęła głową porozumiewawczo 

w stronę matki. 

Psiapsiółki.  
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- Mamo, rozgościłaś się trochę? – zapytał, szukając lżejszego 

tematu. 

- O, a jakże. Pięknie tu macie, kochani. Tak rustykalnie. Cho-

ciaż przydałby się remont. Pościeliłam sobie w drugiej sypialni, 

Rózia użyczyła mi świeżej pościeli. – Józefina uśmiechnęła się do 

niej i pogłaskała ją w podziękowaniu po ręce. Rozalia zarumieniła 

się, ale zniosła to z godnością. 

- Ojciec dzwonił z dwanaście razy do mnie – wyznał Adam, 

zanim zdołał pomyśleć. Nie odebrałem, bo w puszczy słaby zasięg. 

- Niech sobie dzwoni, ale już nic nie wydzwoni – oświad-

czyła Józefina. – Twoja zupa to istna poezja, kochana – zwróciła się 

do Rozalii. – Adaś oczywiście pozmywa. A ja, jak mogę ci się 

odwdzięczyć, przysłużyć?  

- To może jeszcze ze dwie serenadki? Tak pięknie pani gra… 

- Prawisz mi tu dusery, dziecino… Ale dobrze, niech będzie. 

Pójdę tylko się nastroić. Sarasatego? 

- Uwielbiam! – zgodziła się Rozalia entuzjastycznie, po czym 

oskarżycielsko wycelowała palec w pierś Adama. – Nigdy nie 

wspominałeś, że twoja mama jest wiolonczelistką!  

- Rozalia ci pewnie nie mówiła, ale sama niegdyś grywała – 

wtrąciła matka, obcierając usta serwetką i strzepując ze stołu 

nieistniejące okruszki. 

Ramiona Rozalii niezauważalnie skurczyły się, a światełko 

w oczach osłabło. 

Adam delikatnie oniemiał. Jeśli każdy mężczyzna podświa-

domie dąży do tego, żeby jego partnerka była podobna do matki, 

to instynkty pierwotne działały niezawodnie. 

- Już dawno nie gram – mruknęła Rozalia. 

- Zdała nawet studia na Akademii Muzycznej, ale przyjęli ją 

także na SGGW. Szkoda – Józefina westchnęła płytko. Przebywała 

w „Ulanie” dopiero od osiemnastu godzin, a wiedziała więcej od 

samego Adama. – Ale może to rozumiem…? Skoro ty, syneczku, nie 

dałeś się przekonać do zmiany decyzji, chyba jest coś w waszym 
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stylu życia, co uzależnia nie mniej niż muzyka. Ale jaka pyszna ta 

zupa, muszę wspomnieć panu leśniczemu z Dąbrówki, jak będzie 

następnym razem z wizytą. To co, Adaś pozmywa, a ja przed 

koncertem zapraszam do nas na herbatkę?  

- Ale nie trzeba – broniła się Rozalia. 

- A daj spokój, i tak za dużo pracujesz. Ja tak lubię zalewać 

świeże zioła. 

Zaordynowany mimo woli, Adam zebrał talerze i nimi ob-

ładowany przypuścił szturm na zlew. Dwie damy zaś przeszły na 

drugą stronę domu, pod ramię, jak stare znajome. Po chwili z jego 

własnej biblioteki odezwały się skrzypce matki.  

Nie chcąc im przeszkadzać, Adam wyszedł na zewnątrz po-

oddychać. Spędził cały dzień pławiąc się w czystym, nieskażonym 

powietrzu puszczy – a nagle poczuł, że coś go dławi, jakby zabrakło 

mu tlenu. 

 

 

 

Wślizgnęła się do jego sypialni późnym wieczorem, w roz-

puszczonych włosach, szlafroku i – o zgrozo – o bosych stopach. Już 

po raz drugi tego samego dnia był zobligowany zwrócić uwagę za 

brak butów. 

- Ciepło jest, koza aż czerwona – wzruszyła ramionami. 

- Spać nie możesz? 

- Oj, mogłabym, ale pomyślałam, myśmy tak dawno nie 

rozmawiali. – Usiadła na łóżku i podwinęła nogi pod siebie. 

Józefina była wciąż zwinna i jeszcze dosyć młoda, skończyła 

dopiero pięćdziesiąt cztery lata.  

Matka poklepała materac obok, więc Adam powoli odłożył 

książkę i posłusznie jak mały chłopiec usiadł przy niej, krzyżując 

nogi w podobny sposób. Uderzyło go, że taka scena nie miała 

miejsca, odkąd w jego życiu pojawiła się Kaśka. Przed tamtą epoką 
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podobne rozmowy matki z synem były rytuałem niemal codzien-

nym. Wtedy był jednak chłopcem, dzisiaj mężczyzną.  

Pirat zjawił się znikąd w uchylonych drzwiach. Miękko 

i bezszelestnie przebiegł po drewnianej posadzce i wskoczył na 

łóżko. Przeciągnął się, wysuwając chropowaty języczek. Józefina, 

rozbawiona, ujęła go pod kocie pachy i ułożyła na kolanach. Kot, 

zazwyczaj wybredny towarzysko, nawet nie zaprotestował. 

- Ale to jednak niesamowita dziewczyna – odezwała się, za-

nurzając dłoń w śnieżnobiałe futro. Adam czuł, że używa tego 

tematu jako swoistej rozmowy przedwstępnej. – Ty chyba też tak 

uważasz? 

Ponieważ nie był to temat, który Józefinę sprowadził do je-

go sypialni na kilka minut przed północą, Adam uprzejmie poin-

formował matkę, że powinna zawrócić z obranej ścieżki konwersa-

cyjnej, zanim jeszcze dowie się, dokąd zmierza. 

- Donikąd, syneczku, nie zmierzam. – Nagle spoważniała. – 

Wiesz, to, że im tak pomagasz… Ona ma sytuację nie do pozaz-

droszczenia. Pan Marek tak ciężko chory, dziecko, jeszcze ten cały 

ojciec. Bo rozumiem, że w ogóle się nie znają? Na pewno to 

wszystko przeżywa. Od razu widać, że to dziewczyna z mocną 

i głową, i sercem. Taka uduchowiona…. Bo ja myślę, że to najwięk-

szy problem współczesnej ludzkości, że ludziom brakuje duszy. Tej 

twojej, Kaśce, też. Nie gryź się już nią, synku. 

Czy kiedykolwiek się gryzł? W tym pierwszym, krótkim 

i intensywnym okresie gniewu, złości i żałoby, często wspominał 

o niej bardzo źle. Mełł w głowie epitety i obelgi. Zamyślał się 

w labirynt utworzony z bolesnych, obnażających słów, z którego 

nie umiał się wydostać. Muzyka i powrót do natury były nićmi, 

które zdołały go wywieść z zasadzki ponurych rozważań. 

Matka jakby czytała w jego myślach. 

- Ja zawsze mówię, że jak ktoś nie lubi muzyki, natury 

i zwierząt, to z nim coś na serio nie tak. – Miźnęła swoim nosem 

nos Pirata, który wyciągnął do niej szyję. – Nie trzeba być geniu-
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szem, żeby rozpoznać, jakiego typu dziewczyną jest Rozalia. A ja się 

na ludziach znam… Wiem, co powiesz. Ojciec… to inna sprawa. 

Mylisz się, sądząc, że byłam ślepa co do tego, kim jest. Ale taka 

dziewczyna, rzadko się widuje kogoś z takim poczuciem tego, co 

słuszne. Tym bardziej podziwiam cię, że im tak b e z i n t e r e -

s o w n i e  pomagasz. 

Nie był pewien, czy Józefina próbowała zastosować na nim 

jakąś psychologiczną sztuczkę, planując zmusić go do działania 

wbrew jej pochwałom? Czy rzeczywiście uważała, że powinien 

ograniczyć kontakty z Rozalią do zwykłej ludzkiej caritas? 

Na szczęście matka oszczędziła mu odnoszenia się do tego 

tematu, nagle kierując rozmowę na właściwe tory. 

- Uderzył mnie po raz pierwszy, wiesz. Wiedziałam, że 

jest… no, jaki jest. Ale po tylu latach, nie spodziewałam się, że 

mnie jeszcze zaskoczy. Jak mu powiedziałam o tych zajęciach, 

głupota, namówiła mnie Janina, ta, wiesz, oboistka, to się normal-

nie zapienił. Jak wariat zupełny, niepoczytalny. Krzyczał, że na 

pewno go zdradzam, że on już od dawna wie. Że jak mogę, że jego 

reputacja, że on nie pozwoli. Pytał, czy ty na pewno jesteś jego 

synem. No, powiedz sam, nie głupi? Wiesz, że ja się awanturować 

nie lubię, ale po tym, to mu powiedziałam. No, że równie dobrze 

mógłbyś być bękartem, bo cię nigdy nie traktował jak syna. No to 

się wściekł. Aż mi w uszach zadzwoniło… No nie, nie denerwuj się. 

Spakowałam się, gdy tylko zasnął. Wypił tamtego wieczora o 

jednego za dużo. Nie, nie usprawiedliwiam go, tylko… Uciekłam 

najpierw do Janiny, a ona mnie zmusiła, żeby zrobić obdukcję. 

Sama zresztą chciałam. Wiem, nie powinnam była dopuścić, żeby 

nawet do tego doszło. Wykształcona, nowoczesna kobieta. Czy ja 

wiem? On zawsze tak przepraszał, no jakby nie mógł sam poradzić. 

A wiesz, miałam dzisiaj w nocy taki niesamowity sen.  

- Siedziałam na wysokim stołku i miałam takie długie, dłu-

gaśnie włosy. Tylko były okropnie brzydkie, nastroszone, poszarpa-

ne. I on – Marian – mi takimi wielgachnymi nożycami te włosy 
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obcinał. Potem przyszedł ktoś, te włosy zebrał do taczek i robił im 

zdjęcia. I ojciec tak płakał, rozumiesz, nad tymi włosami, chociaż 

sam je obcinał, a ja siedziałam i śmiałam się, i potem… A wiesz, że 

potem śniła mi się ta wasza willa, „Ulana”. I to tak dokładnie, 

jakbym tu całe życie mieszkała, a przecież jeszcze nie widziałam jej 

w biały dzień. Że chodzę po jakichś tutejszych łąkach, i zbieram 

bukiety pokrzyw, i chcę te pokrzywy wręczyć ojcu. Ale jakie te 

pokrzywy! Takie liście jak palmy, takie zielone jak diabli, i nawet 

czułam ich zapach. Nie parzyły mnie wcale. A potem znalazł mnie 

ojciec, więc mu wręczyłam naręcze tego zielska, a on zaczął krzyczeć 

z bólu. Takie bąble mu wyskoczyły, jak go te pokrzywy poparzyły – 

pokazała obrazowo, wodząc palcem wskazującym po skórze ramion. 

- Z Rozalią pod jednym dachem, musisz się przyzwyczaić do 

barwnych snów – zasugerował wymijająco. 

- A to czemu? 

Dobrze było znów siedzieć z matką i odbywać nocne roz-

mowy. Nawet jeśli dotyczyły ojca. Dlatego postanowił uchylić 

przed nią rąbka tajemnicy – tajemnicy, która należała też trochę do 

niego. 

- A przypomnij sobie, mamo, ze dwadzieścia dwa lata temu, 

jak spędzaliśmy Boże Narodzenie w pensjonacie? 

- O mój Jezu, no przecież! Że mnie tak zamroczyło! – złapała 

się za policzki, aż Pirat podskoczył przestraszony. – I była tu taka 

dziewczyna, też miała różne oczy… Matka? 

Kiwnął głową, jakby stwierdzała oczywistość.  

- Pamiętam ją. O Boże, taka była delikatna, jak prawdziwa 

Lilia. Pani Liliana. Pięknie wyszywała. Cudowne kwiatowe hafty. 

Artystka, plastyczka. O, jego też teraz pamiętam. W przeddzień jak 

ją zabrali do szpitala, przyjechał do niej w nocy. Akurat wyszłam do 

świetlicy… Słyszałam, jak się kłócą. Wiem, że ona go przekonywa-

ła, że on musi wyjechać i ją zostawić, a on jej tłumaczył, że ją tak 

kocha… Płakał tak bardzo, mówię ci, aż miałam dreszcze. Pamię-

tam, bo myślałam sobie, żeby mnie tak Marian kochał i tak zapew-
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niał… Wydało mi się dziwne, no bo raczej osobliwie tak, nie? On że 

ją kocha, że to ich dziecko, że ona nie może mu tego zrobić, a ona 

nie i nie, i że ma odejść, bo wszystko zniszczy. A co się z nią stało? 

Opowiedział tylko to, co sam zasłyszał. Otruła się, gdy Ro-

zalia była niemowlęciem.  

- O mój Jezu, biedna dziewczyna – Matka spojrzała w stronę 

drzwi strapiona, jakby wzrokiem mogła je prześwietlić i dosięgnąć 

Rozalii. 

- I jeszcze ją ojciec dziecka zostawił…? – dopytała się, przeję-

ta. 

Wzruszył ramionami, bo sam nie mógł o tym wszystkim 

myśleć bez emocji.  

- No, to się już wcale niczemu nie dziwię. – stwierdziła Józe-

fina enigmatycznie z ciężkim westchnieniem i jak gdyby nigdy nic 

ułożyła się w łóżku swojego syna. Artystki – czule zirytowany 

fuknął w duchu. 

Pomiędzy nią a kotem nie było dla niego miejsca, więc 

wrócił na fotel i kontynuował czytanie, nie rozumiejąc ani słowa 

z kolejnych przewracanych stron. 
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Rozdział 15 

Tu jest taka zupełnie inna Polska, myślał, gładząc ręką chropawe 

kłosy, którymi udekorowano wielkie wiklinowe kosze. Pod ścianą 

świetlicy ustawiono paradnie rzędem tegoroczne złoto-zielone 

wieńce. Miały tu zimować, obrastając kurzem, aż do przyszłorocz-

nych żniw i dożynek. Po raz pierwszy w życiu miał okazję podzi-

wiać te piękne i tandetne zarazem „ziela”, kielichy, dzbany, dzwony 

i łodzie, młyny i pasieki, słomiane podobizny Papieża i pszeniczne 

serca, maryjne figurki i obrazki ustrojone ziarnami zbóż, pokurczo-

nymi owocami jarzębiny, orzechami i bibułką.  

Nie żałował, że dał się namówić na wizytę w zebraniu 

wiejskim. Popołudnie okazało się wycieczką w inny świat. Próbo-

wał przypomnieć sobie, jak to było być synem profesora prawa, 

wykładowcą na uniwersytecie, jadać w restauracjach i bywać na 

festiwalach jazzowych. Swego czasu wszystko to robił z przyjemno-

ścią, ale dawno niczym tak się nie zachwycił, jak zebraniem rady 

sołectwa w Domu Ludowym w Jeziorkach.  

Miał tego ranka ręce pełne roboty. Wczorajszego wieczora 

odebrał telefon z wojewódzkiego inspektoratu weterynarii 

z informacją, że do „Matecznika” skierowano transport z pacjentem 

w ciężkim stanie: sowa pójdźka, której skrzynkę lęgową z wysokiej 

polnej wierzby strąciła i podpaliła grupa nastolatków. Nawet nie 

próbował rozważać, jaka idea przyświeca ludziom, którzy 

w bezmyślny i okrutny sposób wyrządzają krzywdę pięknemu, 

pożytecznemu stworzeniu. Na szczęście w okolicy znajdował się 

gajowy z pobliskiej leśniczówki, który w porę interweniował.  

Rentgen nie wykazał uszkodzeń kości skrzydeł, istniała więc 

szansa, że po ponownym opierzeniu (straciła wiele piór ze względu 

na stres) pójdźka znów będzie mogła latać. Po żmudnej i delikatnej 
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procedurze opatrywania oparzonych szponów, Adam przyjął kilku 

interesantów. Zaledwie pożegnał zrzędliwego właściciela grządek, 

domagającego się rekompensaty za szkody poniesione tego lata 

przez szabrujące w nich dziki, kiedy do kancelarii wpadła Edyta. 

Literalnie. Potknęła się na wysokim, wyślizganym progu, zderzyła 

z drzwiami, które odskoczyły od ogranicznika i upadła na jedno 

kolano. Parsknęła śmiechem, zanim jeszcze wystrzeliła z powrotem 

w górę z tej hańbiącej każdą prawdziwą damę pozycji. 

Ale to jednak piękna dziewczyna – uderzyło go niespodzie-

wanie, kiedy spokojnie czekał, aż opuści ją atak śmiechu. Szkoda, że 

taka… rozedrgana. 

- Patrz tu. Ładnie, prawda? – powiedziała, ocierając łzy z ką-

ciku oczu. 

Przemierzyła szerokość biura i rzuciła na papiery, którymi 

zaścielone było jego biurko, polaroidową fotografię w monochro-

mie. 

Na niej, upozowana artystycznie na parkowej ławce Roza-

lia, pochylała twarz do wyciągającego szyję Pirata. Za białym 

kotem na poręczy ławki przysiadł czarny jak smoła Łobuz, dostojny 

w swoim pierzastym smokingu. Rozalia ubrana była w coś na 

kształt tiulowej sukni, której tren ścielił się u jej stóp jak wzburzona 

rzeka. 

- Nie wiedziałem, że fotografujesz.  

- Od czasu do czasu. Brakuje mi innych talentów. Każda ko-

bieta jest artystką, nie wiedziałeś? Tylko niestety nie mam spraw-

ności manualnej, żeby malować, rysować czy grać na instrumencie, 

ani głosu, żeby śpiewać, ani na tyle wyobraźni, żeby klecić poema-

ty. Pozostaje mi jako medium mojej duszy aparat fotograficzny: to 

w gruncie rzeczy technika, ekspozycja plus światło, plus kompozy-

cja, plus temat i bum: jestem artystką. 

- Ładnie. Nawet nie będę narzekał, że Łobuz poza klatką. 

- Za to w klatce fotograficznej. Wyjątkowo chętne do pozo-

wania ptaszysko. Bandyta natomiast odmówił modelingu. A taki 
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niby wytresowany – oparła biodro na biurku i pochyliła się, żeby 

raz jeszcze spojrzeń na swoje dzieło. 

- A co na to Rozalia? 

- Opierała się, ale przekonał ją argument o ulotności chwili. 

Jak inaczej zamknąć i zakonserwować wspomnienie? Pstryk. I już. 

Ale nie o tym… 

- W czym mogę pomóc? – zachęcił ją, widząc wahanie. Cie-

szył się, że wahadło ich relacji wróciło znów do pozycji neutralnej. 

- Potrzebuję wsparcia. Może ty na nią wpłyniesz? 

- O co chodzi?  

- Zebranie w sołectwie. Laskoś poprosił Róźkę, żeby przed-

stawiła radzie projekt budowy nowej drogi i zachęciła właścicieli 

gruntów i działek leśnych do wyrażenia zgody. Nad tą dokumenta-

cją pracowała przez całe lato. On nie może, bo pojechał na targi. 

A ona nie zgadza się. 

- No, przecież jest na zwolnieniu lekarskim. Formalnie na 

chwilę obecną tam nie pracuje, nie ma więc obowiązku, ba, a wręcz 

nie powinna… 

- Ale ona nie dlatego nie zgadza się, że jakiś tam papier już 

jej nie obowiązuje. Zresztą, to zebranie otwarte, na które każdy 

może przyjść. Rozalia wstydzi się, czy tam krępuje. Mówi, że po 

tym, jak moja mama doznała załamania z powodu wiejskich plotek, 

nie chce powodować kolejnych skandali. Ja uważam, że powinna 

wyjść do ludzi. Z podniesioną głową! 

Jedną z cech, dzięki którym Edycie wybaczało się jej nad-

mierną żywiołowość, kochliwość i impulsywność, było jej auten-

tyczne zainteresowanie dobrem kuzynki.  

- Siedzi zamknięta w tej głuszy całymi dniami i się zamar-

twia – kontynuowała. – Tak nie może być. Nie może kisnąć w tym 

lesie dwadzieścia cztery godziny na dobę 

- Ale co ja mogę zrobić, Edytko? Rozalia podejmuje własne 

decyzje. 
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- Ciebie posłucha. Zresztą, ty też powinieneś iść. W końcu 

jesteś teraz członkiem lokalnej społeczności. Wykażże postawę 

obywatelską.  

Fuknął, chodź w duchu musiał przyznać jej rację. 

- Wiesz, kiedy Rozalia się tutaj przeniosła, pomyślałam, że 

pomiędzy wami coś jest. Tak, głupia jestem, ona jest w ciąży 

i w ogóle. A mówię to, bo wiem, że Róźka – Róźka jest jak kot. Nie 

słucha nikogo. Ciebie jednak bardzo szanuje i liczy się z twoim 

zdaniem. Trochę tak przeniosła na ciebie ten autorytet, którym był 

dla niej Marek. Ja rozumiem, że to nie jest twój obowiązek, poma-

gać jej. Ale czuję spokojniejsza, że tu jesteś. Nie do pomyślenia, 

gdyby byli tu sami z Markiem. Moim zdaniem, w ogóle nie 

powinna była się tu przeprowadzać. A przede wszystkim, ta cała 

ciąża. Mogłaby chociaż z pociągnąć tego Igora do odpowiedzialno-

ści. Ale ona jest uparta i robi wszystko po swojemu. Mnie jest 

trudno cokolwiek jej przetłumaczyć. Ona myśli, że ja mam 

w głowie fiu-bździu i lekceważę wszystko. Może trochę. Lubię się 

cieszyć życiem i nie widzę powodu, żeby je komplikować. A ona 

znowu w drugą stronę, że już żadnej rozrywki. Boże, czy ja ją chcę 

wyciągnąć na rollercoaster? To tylko głupie zebranie.  

- Dobrze. 

Edyta wypuściła powietrze ze świstem. 

- Co, tak po prostu, dobrze? Bo ja miałam jeszcze drugie tyle 

przemowy przygotowane! 

- Poprosi się moją mamę, żeby zajrzała do Marka i miała na 

oku moją pójdźkę. To chyba nie zajmie dużo czasu? 

- Dwie godziny, maks. 

 

 

 

W efekcie tej rozmowy stał teraz pod ścianą i przysłuchiwał 

się absurdalnej dyskusji rady sołeckiej z mieszkańcami. 
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- Najpierw nam grunta zabierą, drogi pobudują, a potem 

gówniarzeria wozić się tam będzie i obrazy boskie uprawiać! 

Skaranie boskie! – perororwał starszy jegomość w szarej kufajce. 

- A rekompensata? Własnego nikt za darmo oddawać nie 

chce! – wtrąciła tęga jejmość z trwałą na rzadkich włosach, pofar-

bowanych na jajeczny blond. 

- Ale moi państwo, pani Rozalia już przedstawiła wam, że to 

inwestycja dla dobra nas wszystkich – sołtys, poczerwieniały na 

twarzy od swoich wysiłków, wstał od stołu zaścielonego zielonym 

suknem, by być lepiej słyszanym. – Wiemy, że zimą dojazd z Woli 

do Jeziorek jest bardzo trudny, bo to wzniesienie takie stromy na 

podjeździe pod przysiółkiem Dudniacz, że bez łańcuchów dojechać 

trudno. Objazd w kierunku Ruczaju i Wólki byłby dużo łagodniej-

szy, bo omijałby wzniesienie Białej Góry. A o przypadkach nagłych 

myśleliście państwo? Gdy trzeba karetkę wezwać, nie daj Boże, albo 

zabraknie gazu w butli?  

- To pod kuchnią podpalim! Ojcowie nasi bez gazu żyli. Bez 

prądu! 

- No dobrze, ale pomyślcie też o innych korzyściach. W Ru-

czaju wiele osób prowadzi gospodarstwa agroturystyczne, które 

zimą nie przynoszą dochodu. Dobry dojazd zachęci gości i turystów, 

zwłaszcza, że stok narciarski w Dąbrówce został odnowiony.  

Salę wypełniło szemranie. Prospekt poprawy budżetu do-

mowego nikogo nie odstraszał. 

- Coś straciłem? – Kostek wsunął się przez drzwi i przyjaciel-

sko szturchnął Adama. 

- Ciekawe studium nieufności ludzi wobec władzy, pomie-

szanej z wstecznictwem i brakiem wyobraźni – odparł z niejakim 

podziwem Adam.  

- A jak się miewa ta nasza pigwa? – Kostek strzepnął brodą 

w kierunku Rozalii. – Blada jakaś. Ale paskudna sprawa z Mar-

kiem… 
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Rzeczywiście, uwięziona za głównym stołem u boku sołty-

sa, Rozalia wyglądała na zmęczoną. 

- Jakoś się trzymają. Marek wraca do siebie po pierwszej 

chemii. Może na kolejne dawki zareaguje lepiej? W przyszłym 

tygodniu znów ma badania. Rozalia na pewno by to doceniła, 

gdybyś pokazał w okolicy swoją twarz. Nie byłeś chyba dobrych 

parę tygodni. 

- Na otwarciu „Matecznika” ostatni raz. Nie wiem, czy bym 

w tę twarz nie zarobił, gdybym się pokazał – brodacz uśmiechnął 

się, nieskrępowany. – Moje zaloty zostały wzgardzone. Teraz ty 

podbijaj – doradził Adamowi pół-żartem, pół-serio, łypiąc na niego 

okiem. 

- A bo to wskórasz co, takie to uparte – odpowiedział Adam 

tym samym tonem. 

- Na piwo wybierzmy się, co? 

- Chciałbym, stary, ale mam huk roboty. Za budowanie no-

wych paśników zabieram się już od kilku dni i nie mogę wykroić 

ani dwóch godzin. 

- To piwo przyjedzie do ciebie. Pomogę ci sklecić budki. 

- Trunki wyskokowe i stolarka nie idą w parze, chyba, że 

przeszkadza ci posiadanie dziesięciu palców.  

- Najpierw piłujemy, potem pijemy – zgodził się Kostek. – 

Potworny z ciebie służbista. A jak tam się dzieje w twoim domi-

nium? 

- Bez postępu. Wnyki nad Dworzyskiem znalazłem w tym 

tygodniu. Dwie zdewastowane fotopułapki. Nikt nikogo nie 

widział, nikt o niczym nie słyszał. Czarna kominiarka zawieszona na 

kołku, na którym była kamera. Prawie jakby ją sukinsyn specjalnie 

zostawił, żeby mi się zaśmiać w twarz. 

- A to może być. Zorientował się, że zakładasz fotopułapki, 

to i się wściekł. 
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- No i ja się wściekam, na takiego bezmyślnego idiotę. Nie 

dość, że te skłusowane sarny się męczą – jedna ze dwa dni konała – 

to jeszcze wszystko na zmarnowanie.  

- No, a co powiedział pan aspirant, który sprawdzał młode-

go Pokrotnego? 

- Gość ma na wszystko faktury, cała jego dziczyzna pochodzi 

z legalnego źródła. Przynajmniej ta, którą sprzedaje w swoich 

sklepach i którą podaje w restauracji. Z ojcem nie rozmawia, bo 

odkąd ten wyszedł z więzienia, nie wrócił do domu, tylko mieszka 

ponoć u kochanki w Dąbrówce. Zresztą, nawet Zdzisław Pokrotny 

nie wpadłby na to, żeby skłusowaną dziczyznę sprzedawać 

w okolicy. Musi ją gdzieś wywozić, do Sanoka, Leska, Krosna.  

- Popytać nie szkodzi, a jak się o tym i ten skurkobaniec 

dowie, to się może nie będzie się czuł taki siebie pewny. 

- Ja proszę wszystkich o ciszę! – huknął sołtys, bo mały 

strumień szmeru wśród obywateli zebranych w świetlicy wezbrał 

w potężną rzekę.  

Adam wskazał Kostkowi drzwi, nie chcąc przeszkadzać 

w obradach. Zatrzymał go jednak w progu, gdy przez gwar rozmów 

przebił się głos Rozalii. 

- Jeśli budowa drogi nie ruszy do końca roku podatkowego, 

fundusze unijne na rozbudowę infrastruktury przepadną. Gmina ani 

tym bardziej sołectwo nie będą w stanie znaleźć w budżecie 

środków, by samodzielnie sfinansować tę inwestycję. To ostatnia 

szansa. Od zaufanych osób w Wojewódzkim Zarządzie Dróg wiemy, 

że jeśli nasz projekt upadnie, to zaraz u nich ruszy przetarg na 

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbu-

dowy drogi, a jeśli projekt przejdzie, wszyscy państwo będziecie 

ustawowo zobowiązaniu do odsprzedaży własnych gruntów po 

cenach znacznie niższych, niż je proponuje wójt.  

- A kto tak mówi? – podniósł głos przysadzisty jegomość ze 

skąpym wąsem. – Pan prezes Laskoś! Dobrze wiadomo, kto przetarg 

na wycinkę lasu wygra i na tym zarobi! 
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- Pan prezes obiecał prace wykonać w ramach budżetu – 

powtórzyła Rozalia to, co starała się od dobrych dwóch godzin 

wytłumaczyć. – W oferowaną kwotę wliczają się jedynie wynagro-

dzenia pracowników i koszty użytkowania maszyn, paliwo do 

pilarek, serwis… Koszty manipulacyjne i opłaty urzędowe pokryje 

Zakład w ramach działań społecznych. 

- Już on tam znajdzie sposób, żeby do kieszeni zagarnąć! – 

nie dał się przekonać wąsacz. 

- A prezes, sam czego nie przyszedł? Tylko taką wysyła, co 

to wszystkim wiadomo, jak prowadzi się!  

- Pani Mecugowa! – sołtys u boku Rozalii aż zachłysnął się 

z niedowierzaniem.  

- A co? Przecież wszyscy widzą! I jak nie wstyd tak z brzu-

chem między ludźmi paradować! 

Zanim Adam zdążył zareagować, Kostek, roztrzęsiony na-

głym atakiem furii, przepchnął się obok niego w drzwiach i zaklął 

tak donośnie i siarczyście, że szmery wśród zgromadzonych zamar-

ły. 

- Wszystkim się wam solidnie poprzewracało! Pani Mecu-

gowa sama Karola urodziła w cztery miesiące po ślubie, co żadną 

tajemnicą nie było, a wydaje jej się, że świętsza niż papież! 

W dwudziestym pierwszym wieku, żebyście ludzie takie prostac-

two… Konopielki i zabobon! Perły przed wieprze!  

- Kostek, wystarczy. – Adam pociągnął brodacza za łokieć, 

ale Konstanty w zapamiętaniu nawet tego nie dostrzegł.  

- Ktoś się za was natrudzi i wystara, dla dobra wszystkich 

pracuje, a wy tylko malkontenctwo i zacofanie! A do tego niewinną 

dziewczynę tak publicznie szkalować! To się do sądu nadaje! 

- Niewinną, a pewnie! – żachnęła się Mecugowa, na co Ko-

stek zareagował wściekłym uderzeniem pięścią w najbliższy stół, aż 

siedzący przy nim gospodarz podskoczył, strącając szklankę 

z przestygłą herbatą. 
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- Kostek! – syknął Adam, próbując bezskutecznie przepchnąć 

się w jego stronę, bo tłum zgromadzony w świetlicy jakby nagle 

zgęstniał. Każdy próbował lepiej przyjrzeć się sensacyjnej scenie. 

Dopiero bezgłośny, jakby na wdechu wydany okrzyk Roza-

lii zahamował Kostkową tyradę. Z drugiego końca świetlicy Adam 

dostrzegł, że różnobarwne oczy dziewczyny zasnuwają się mgłą, 

a oddech staje płytki i nieregularny.  

Zaczął przeciskać się pomiędzy ławami w jej kierunku, ale 

w tej samej chwili znalazła się przy niej pani Jadzia, która Rozalię 

ujęła pod łokieć i wyprowadziła przez boczne wyjście na korytarz. 

W zażenowaną ciszę, jaka zapadła wśród zebranych, werżnął się 

trzask drzwi, które za sobą zatrzasnął Kostek, wychodząc.  

- No i po co takie awantury urządzać? – przemówił jego-

mość w kufajce. – To przecież jasne, że zgodę wyrazim… Tak tylko 

godalim… To już godać ni możno…? 

 

 

 

Najlepsze intencje podlane pikantnym sosem temperamen-

tu bywają daniem nie do przełknięcia. Adam postanowił dać do 

zrozumienia Kostkowi, ile szkody wyrządził Rozalii bezmyślny 

wybuch. Jedyną przyczyną, dla której powstrzymywał się od 

dobitnego, fizycznego napiętnowania jego brodatej mordy był fakt, 

że Kostkowi przyświecały szlachetne idee – oraz to, że w gruncie 

rzeczy miał rację. Nie miał tylko zdolności dyplomatycznych. 

Sam zresztą łajał się w myślach za ulegnięcie namowie Edy-

ty. 

Pouczenia okazały się zbędne. Kostka znalazł na zewnątrz 

przy zaparkowanym pod sklepem samochodzie, w stanie najwyż-

szego zażenowania. Chciał wrócić do środka i na kolanach błagać 

Rozalię o przebaczenie, ale Adam odradził mu przedwczesną 

ekspiację. Rozalia ewidentnie nie czuła się najlepiej, a dodatkowe 

emocje mogły pogorszyć jej stan.  
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Odesłał Kostka do domu z zapewnieniem, że na bicie się 

w piersi przyjdzie jeszcze czas. 

Zanim uporał się z Konstantym, zebranie dobiegło końca; 

drzwi Domu Ludowego wypluły niekończący się potok uczestni-

ków. Niecierpliwie wyczekiwał, aż ludzka ciżba nieco się przerzedzi, 

by dostać się z powrotem do środka. 

Rozalię znalazł w dawnej salce katechetycznej, obecnie prze-

robionej na klub Koła Gospodyń Wiejskich, w towarzystwie niemal 

całego grona rady sołeckiej, sołtysa, jego małżonki i kilku jeszcze 

racjonalnie myślących obywateli, oburzonych zachowaniem pani 

Mecugowej. 

Pani Jadzia właśnie ściągała kołnierz ciśnieniomierza z wy-

ciągniętego ramienia Rozalii, Edyta zaś wachlowała nad jej głową 

wielkim czarnym notesem, próbując usprawnić cyrkulację wilgot-

nego powietrza, wpadającego przez uchylone okno.  

- Już wszystko w normie. Takie napady bezduszności to 

w tym czasie ciąży, mimochodem, norma. Dzieciątku mimochodem 

nie zagrażające. Niech no pani Rozasia tylko uspokoi się, wdech 

i, mimochodem, wyyydech… 

- Nie wiem, jak mam przepraszać – kajał się sołtys, rozkła-

dając ręce w zakłopotaniu. – Głupota, ot, jak wszędzie. 

- Się pani nie przejmuje. Ludzie zawsze gadali i gadać będą – 

dorzuciła sołtysowa, ujmując męża pod ramię w ramach solidarno-

ści. 

- No szkoda, że się pani zdenerwowała, ale gdyby nie to, 

może byśmy od nich tej zgody nie uzyskali?  

- Mimochodem, ta cała inwestycja tego nie warta, żeby się 

kobieta w wyjątkowym stanie musiała denerwować! – obruszyła 

się pani Jadzia na ten tok myślenia sołtysa.  

Edyta, która właśnie zauważyła wejście Adama, ruszyła 

w jego stronę, teatralnie wznosząc oczy do nieba. 
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- Zabrać ją stąd musimy jak najszybciej, bo te ceregiele i tro-

ska zamiast pomagać, bardziej ją jeszcze zdenerwują – szepnęła 

przejęta. – Ja i moje poczucie obywatelskiego obowiązku!  

- Ale pamiętaj, najważniejsze, że przyzwolenie społeczne na 

drogę jest – zakpił Adam, naśladując ton sołtysa. – Mam nadzieję, 

że na dzisiaj to tyle ekstremalnych wrażeń. 

Niestety, pobożne życzenia Adama została odebrane przez 

los jak wyzwanie. 

Silny zapach piwa i potu był pierwszym zwiastunem nad-

ciągających kłopotów. Do nozdrzy Adama, stojącego w drzwiach, 

ergo na przeciągu, dotarł on, zanim jeszcze znajomy mu szczupły 

czterdziestoletni facet o wodnistych oczach i szczeciniastej brodzie 

wtoczył się do salki. 

Instynktownie odsunął Edytę przed szarżującym mężczy-

zną, który, przestąpiwszy próg z niejakim trudem, wpadł pomiędzy 

zebranych i szarpnął panią Jadzię za ramię. 

- Kaziuch, no co ty?! – wrzasnęła pielęgniarka, upuszczając 

ciśnieniomierz. – Mimochodem nie przy ludziach! 

Kaziuch zachowywał się zupełnie jakby swojej małżonki 

nie słyszał, nie widział też zniesmaczonych spojrzeń, które wymie-

nili między sobą obecni. 

- Po całej wsi latam i szukam! Czego, babo, w domu cię nie 

ma? Obiad zimny, w piecu nie napalone! 

- Mówiłam ci przecież, obiad gotowy w lodówce, tylko 

mimochodem do mikrofalówki wstawić. 

- To ty na zebrania łazisz, między ludzi się pchasz i stroisz, 

a ja mam odgrzewane jeść?! – wrzasnął mąż pani Jadzi, opluwając 

sobie brodę. Pielęgniarka skuliła się w sobie, jakby oczekiwała, że 

położy na niej rękę tu i teraz. 

Adamowi zrobiło się mdło. Już nie widział pani Jadzi, tylko 

swoją matkę, z wielkim burym sińcem rozlanym na policzku, 

Kaziuch zaś przekształcił się w ojca, który choć z pozoru tak różny 

od męża pani Jadzi, był tylko innym typem chama. Pomiędzy ręką 
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ojca i matką nie stanął nawet własny syn. Kto miałby obronić 

panią Jadzię? 

- Niech pan się uspokoi – powiedział stanowczo, wkraczając 

pomiędzy położną i jej awanturującego się męża. – Zebranie jest 

otwarte dla publiczności, bo dyskutuje się tu o sprawach całego 

sołectwa. Pan też powinien wziąć w nim udział. Proszę się nie 

denerwować, ja pańską żonę chętnie odwiozę do domu. To po 

drodze. Bo przecież chodzi o to, żeby nie wracała sama po nocy…? 

- Coś pan, gdzie się pchasz? – żachnął się Kaziuch, po czym 

przystąpił jeszcze raz do żony. – I ty, z tym…?  

Adam w porę wsunął się pomiędzy nich i odtrącił rękę, któ-

ra sięgnęła po ramię pani Jadzi. Sołtys jakby właśnie odzyskał 

mowę. 

- Niech no się pan uspokoi, bo policję wezwiemy! – zagroził. 

- Ty mnie, gnoju, policją nie strasz. To moja żona jest, ma 

robić, co każę! 

- Proszę pana, tu jest zebranie publiczne, pełno ludzi dooko-

ła – wtrąciła sołtysowa. – Warto robić sceny i się awanturować? 

Pełno ludzi poświadczy, że pan na żonę napadł. I panią Rozalię 

przestraszył, która nam zasłabła! 

- Ty, Marysia, nie wtrącaj się, i lepiej wyjdź! – fuknął sołtys, 

nagle niespokojny o bezpieczeństwo swojej małżonki. 

Adam wykorzystał moment, żeby złapać Rozalię za rękę 

i delikatnie pomóc jej wstać. Lekko pchnął ją za siebie, w kierunku 

Edyty.  

- To jest gwałt! Zmowa! – Kaziuch przypieczętował oskarże-

nie splunięciem na podłogę. – Ja bez żony stąd nie wyjdę. A co 

w moim domu dzieje się, to moja sprawa! 

Poczuł na ramieniu uścisk ręki pani Jadzi. 

- Jezus Maria… – szeptała w kółko. – Jezus Maria, taki, mi-

mochodem, wstyd… 

- Chodź, Jadźka!  
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Pani Jadzia wysunęła się po krótkiej chwili wahania zza 

Adama i złapała męża pod ramię. Spożyty przed wtargnięciem do 

remizy alkohol właśnie upośledził jego funkcje motoryczne 

i Kaziuch zatoczył się na pobliski parapet. Pielęgniarka podtrzymała 

słaniającego się męża jak prawdziwa siłaczka, choć w oczach 

stanęły jej łzy zażenowania. 

- Chodź, stary. Taki, mimochodem, wstyd – powtórzyła ci-

cho. 

- Pani Jadziu, jest pani pewna? – Adam postąpił za nią kilka 

kroków. 

Pani Jadzia potwierdziła powściągliwie ruchem głowy i po-

ciągnęła męża w kierunku wyjścia. Z bezsilności Adam tylko 

zacisnął pięści. Odwrócił głowę, próbując ustalić, gdzie znajdują się 

Rozalia i Edyta. To był jego strategiczny błąd. Bez żadnego uprze-

dzenia jego szczęka rozdzwoniła się bólem. Jak na osobę w stanie 

upojenia, Kaziuch zadał swój cios bardzo celnie. 

 

 

 

- Pani Jadzia nocuje u siostry. Jej męża zamknęli na dwa-

dzieścia cztery. Mam się do jutra zastanowić, czy chcę składać 

formalne zarzuty – zrelacjonował, rozłączywszy się z inspektorem 

policji w Woli Bukowskiej.  

- A jak buźka? – zapytała Rozalia. 

Wysunęła się przez drzwi i przytrzymała je dla Bandyty, 

który, nie oglądając się na swoją panią, ruszył pomiędzy drzewa 

parku. Zarzuciła na plecy starą służbową bluzę Marka i stanęła obok 

Adama, opierając jedną rękę na poręczy. Drugą wyciągnęła w 

jego kierunku, oferując woreczek foliowy, którego zawartość 

zidentyfikował jako zamrożony bigos.  

- Obolała i sztywna, ale wątpię, żeby cokolwiek pękło – 

przyznał, odbierając z jej ręki mrożonkę i przytykając do szczęki.  
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Pirat, niepomny na odniesione przez Adama obrażenia, 

wskoczył na poręcz. Oparł tylne łapy na barierce, a przednie na 

torsie Adama, dopominając się o pieszczoty. Jego pani nie miała 

ostatnio na to czasu. 

- A tak mnie wszyscy ostrzegali, że życie na prowincji zanu-

dzi mnie na śmierć – westchnął, wolną od niekonwencjonalnego 

kompresu ręką drapiąc kota za uchem. Pirat, osiągnąwszy stan 

kociej rozkoszy, przymknął różnokolorowe oczy. – A tu proszę, jak 

atrakcyjnie. 

- Pakujesz już walizki? – zakpiła Rozalia 

- Nie bądź taka psikuśna.  

- Psikuśna, no, no. Adam Szechyński, mieszczuch. Od pół 

roku żyje w dżungli, a już ryczy jak tygrys. 

- Jeśli wlazłeś między wrony… 

- Kruki, raczej – poprawiła Rozalia i pochyliła się do klatki, 

w której kruk Łobuz wśród zaaranżowanego przez Rozalię gniazda 

z liści i drobnych gałęzi odpoczywał, kręcąc tylko z prawa w lewo 

łebkiem. Drzwi klatki były uchylone, ale czarne ptaszysko z ociąga-

niem opuszczało swoje bezpieczne schronienie. 

- Myślisz, że kiedyś odleci? – zapytał. 

- Już trzeci dzień próbuję go wypuścić, a on ciągle wraca – 

rozłożyła ręce.  

- Nic dziwnego, za dobrze mu tutaj. Karmią suszoną żura-

winką, pszenicą, kurczaczkiem, poją, moszczą posłanko, głaszczą… 

- Nie głaszczę! – zaprotestowała. – Pan weterynarz mi za-

bronił. 

- A-ha, akurat – mruknął sceptycznie. – Jakby cię to miało 

powstrzymać. Też bym nie chciał odlatywać z takiego gniazda, 

gdyby mnie ktoś tak przesadnie kochał. 

- Adasiu, mój drogi. Nie ma czegoś takiego, jak przesadna 

miłość – odparła kpiąco, imitując ton głęboko filozoficzny. Pod nim 

drgnęła jednak nostalgiczna nuta. W zamyśleniu położyła ręce na 

kopule swoje brzucha. 
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Zamilkli, oboje nagle i bez przygotowania zanurzeni w nie-

chciane refleksje. Może trudnych tematów zwyczajnie nie można 

uniknąć – znajdą drogę, by wedrzeć się w lekką, przyjacielską, 

pełną przekomarzania rozmowę. 

Czy tak właśnie Adam kochałby swoje nienarodzone dzie-

ci…? Przesadnie? Miał nadzieję, że udałoby mu się kochać – 

i wychować je – mądrze. Świadomie. Być nauczycielem i drogo-

wskazem, kimś, w kim znalazłyby oparcie, gdy zaczną dla siebie 

samych odkrywać świat i szukać odpowiedzi na pytania. Przesadnie 

nie było dobrym słowem. Bezgranicznie. Tak, jak Rozalia kochała 

swoją nienarodzoną jeszcze córkę. 

W chwilach poczucia zupełnej bezradności, ogarniającej go, 

gdy myślał o tragedii, której nie udało mu się zapobiec, jak dryfują-

cy na otwartym morzu rozbitek szukał żagli, które zaprowadzą go 

z powrotem na ląd. W sposobie, w jaki Rozalia – być może nawet 

nieświadomie – otaczała miłością rosnące w niej życie, była jakaś 

kosmiczna sprawiedliwość. Takie Rozalie, które mimo przeciwności 

losu, własnej traumy, niepewności i strachu nie tylko przyjmują, 

ale celebrują nowe życie i miłość stanowiły przeciwwagę dla 

wszystkich Kasiek, które odrzucają je od siebie. Jak balsam nadziei, 

który łagodził wewnętrzny ból. 

Uspokojony, wkrótce wsiąknął w wilgotną i tchnącą at-

mosferę wieczoru. Nie znał bardziej kojącej aromaterapii niż nocne 

zapachy parku przy „Ulanie”. Mieszanina trawy, żółknących liści, 

starego drewna i paproci, niesiona na jesiennym, mokrym i chłod-

nym wietrze była jednocześnie narkotyczna i oczyszczająca. Sam nie 

wiedział, jak długo trwał w swego rodzaju transie, dopóki nie 

wyrwało go z niego niemrawe, jakby leniwe krakanie Łobuza. 

- Nie zimno ci? – zapytał, widząc, że Rozalia drży. 

Pokręciła tylko przecząco głową, nie zdejmując wzroku 

z onirycznego obrazu, który księżyc wymalował w parku. Nagie 

gałęzie gęstych krzewów, dywan liści ścielący się na trawie, stara 
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studnia i ocienione altany ławek – park jakby przyprószony 

niebieskim prochem skrzył się i migotał czarownie.  

Trzeba przyznać, że zadziwiająco dobrze Rozalia znosiła tę 

jego nie na miejscu troskliwość. Wiedziała, że ma swoje źródło 

w bolesnych doświadczeniach.  

Obłudnik – pomyślał nagle z irytacją. Mógł sobie zarzucić 

wiele, ale brak odwagi do nazywania rzeczy po imieniu nie był 

jego wadą. 

Instynkty opiekuńcze posiadał – niezaprzeczalnie. Ale to nie 

one zaciskały się wokół jego serca jak pięść, kiedy się jej przyglądał. 

Przy Rozalii  dożynkowe wieńce były tylko suchymi wiech-

ciami. 

W nienaturalnie jasnym świetle księżyca Rozalia wygląda 

jak matka ziemia z dawnych wierzeń, apologia dojrzałości i obfito-

ści, bogini płodów i życia, personifikacja natury i ucieleśnienie 

dostatku. Jej uroda, mniej oczywista niż uroda Edyty, i nie tak 

ostentacyjna jak uroda Kaśki, uwidoczniała się najwięcej w spokoj-

nych, skradzionych codziennej krzątaninie chwilach. Kiedy się 

zamyślała i lekko rozchylała koralowe, zawsze jakby trochę wilgot-

ne usta, kiedy jej czoło wygładzało się na krótką chwilę zapomnie-

nia o zmartwieniach, kiedy rozpuszczała swoje prawdziwie bujne, 

miękkie i lśniące jak strugi letniego deszczu włosy. Kiedy pozwalała 

swoim niesamowitym, przenikliwym oczom błyszczeć. Kiedy 

zapominała się i zaczyna nucić pod nosem szemrzącym, głębokim, 

dziwnie dorosłym głosem jakieś sobie tylko znane melancholijne 

piosenki, niczym pradawne inkantacje.  

Pochylając się i zachwycając swoją brzemiennością przywo-

ływała na myśl korzec zboża, w którym chce się zanurzyć rękę, stóg 

siana, którego zapach odurza, nęcącą soczystość zieleni, w którą 

można wsiąknąć, mięsisty owoc, w który wbija się zęby i rozgniata 

językiem, podczas gdy lepki sok spływa po podniebieniu. Gdy 

wszystko dookoła zamiera i wiotczeje, ona jak bogdanka niesie 

życie i nadzieję. 
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Nie zauważał jej urody pomimo ciąży. Zauważał ją – w czę-

ści – właśnie przez nią. Rosnące w niej życie było jak ogień, którego 

ciepły żar roztaczała dookoła, zachęcając, żeby się ogrzać. 

Trochę przerażony tym, jak komfortowo czuł się w towarzy-

stwie dziewczyny, która milczała, kiedy trzeba milczeć, zachwycała 

się tym, czym należy się zachwycać i rozumiała, co należy rozumieć, 

próbował znaleźć jakiś temat do rozmowy. 

- A wiesz, że widziałem dzisiaj znowu twojego kumpla? 

- Któregoż to tym razem?  

- A tego czarnucha, co nam w okna zagląda. 

Do dziwacznej obecności czarnego liska zdążył się już przy-

zwyczaić. Kiedy rano wychodził z kubkiem kawy na ganek, a czarna 

kita nie smagała zarośli pod lasem, odczuwał pewien zawód. 

- A, mój stalker – zaśmiała się i cmoknęła na Bandytę, który 

właśnie powrócił z wieczornej poniewierki po ogrodzie.  

Jazgotliwy dźwięk wiadomości w telefonie Rozalii przeszył 

wieczorną kołysankę ogrodu. Sięgnęła po aparat i odczytała 

wiadomość. 

- To Edyta. Dotarła bez problemu do domu. Pyta, czy nie 

trzeba będzie zawieźć Marka do Rzeszowa… 

- To już kolejna dawka? 

- Dwa tygodnie „ino świsło” – zacytowała ciotkę Melanię 

odrobinę smutno. 

- Ja chętnie bym go zawiózł, ale mam spotkanie w Nadle-

śnictwie. 

- A ja wizytę w poradni.  

- Moja mama się oferowała. Myślę, że zaaklimatyzowała się 

tu już na tyle, by z chęcią zrobić sobie wycieczkę. Lubi prowadzić. 

- Jeśli to nie problem…? Myślę, że towarzystwo pani Józe-

finy będzie dla Marka bardziej komfortowe. A tak przy okazji, 

zdobyła się na odwagę, żeby cię zapytać? Ma problem. 

- Kto, mama? 

- Edyta. 
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Nie przypominał sobie, by Edyta uzewnętrzniała się przed 

nim. Od czasu tamtego nieporozumienia między nimi, ich relacja 

była naznaczona nadmiernie poprawną uprzejmością i neutralno-

ścią.  

Nabierając powietrza w płuca, Rozalia z determinacją po-

prawiła okulary na nosie, na którym złociły się jeszcze nabyte tego 

lata piegi. W zdecydowanym geście rozpoznał, że w sposób nieu-

nikniony zostanie poinformowany o kłopotach Edyty. 

- Ma jakiś ważny andrzejkowy bal na uczelni. Wiesz, taka 

prawnicza afera, gdzie można się wykazać przed potencjalnymi 

pracodawcami z adwokackiej elity, zabłysnąć intelektem, zaimpo-

nować taktem, a nade wszystko pokazać, że do tej kliki się przyna-

leży… Najlepiej zaś to uczynić, pokazując się z odpowiednią partią 

u boku. 

- Słucham, słucham – zachęcił nieco zgryźliwie, kiedy zamil-

kła na dłuższą chwilę.  

- Myślałam, że może jeśli nie masz planów… Sam wiesz le-

piej ode mnie, jak to wygląda. Nie może zaprosić byle kogo, bo to 

bardziej wydarzenie środowiskowe niż towarzyskie. 

- I przypadkiem pomyślało ci się, że mam ojca i brata praw-

nika, tak? – wycedził przez usta ze sceptycyzmem. 

- Mnie się to też nie podoba, ale nie ma co udawać: żyjemy 

w świecie, w którym to, kogo znasz liczy się bardziej, niż to, kim 

jesteś i co potrafisz. 

- My – nie. Edyta, tak. Właśnie dlatego nigdy nie rozważa-

łem tej ścieżki kariery. Nepotyzm, pozoranctwo, protekcjonizm, 

kumoterstwo i układy. Klika i koteria.  

- Imponująca elokwencja i synonimika – zakpiła. – A nie 

możesz wybrać na jednodniową wycieczkę w tamte rejony? Pogódź 

się z tym, noblesse oblige. Nie daj się prosić. 

- Noblesse? Jakie ty masz wyobrażenie o moich korzeniach? 

Zresztą, nie chodzi o koneksje. To nie jest dobry pomysł, biorąc pod 
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uwagę Edyty wcześniejsze, no, jej… – zacukał się jak dwudziestola-

tek. 

- Zauroczenie? Nie pierwsze i nie ostatnie w Edytkowym 

życiu. A ta przysługa jest… czysto biznesowa. Koleżeńska, nawet! 

Tutaj te wasze, ekhem, dawne zaszłości nie mają nic do rzeczy.  

- A ten rozkoszny pomysł to twój własny plan diabolique, 

czy też wyszedł od samej zainteresowanej? 

- A gdybym powiedziała, że mój, to byłbyś bardziej czy 

mniej skłonny się zgodzić? 

- Nic nie byłoby mnie w stanie bardziej skłonić. Uważam, 

że to prowokowanie kłopotów. Kto zdrowy na umyśle intencjonal-

nie wstępuje na grząski grunt? 

- Przecież nikt nie prosi cię, żebyś z nią poszedł do ołtarza, 

tylko na głupi, sztywniacki, pretensjonalny, pełen egzaltowanych 

ludzi bal. Będzie fajnie. 

- Reklamujesz to z wdziękiem… 

- Adasiu… jej tak zależy – przymiliła się do niego z kokiete-

ryjnym uśmiechem. 

- Rozalko… – odpowiedział tym samym tonem, tyle że sam 

poczuł się z tym jakoś dziwnie. Dlaczego ta istotka, tyle lat od niego 

młodsza, budziła w nim taką rewerencję? – Nie. 

- „Nie”, znaczy, że nie, czy „nie”, znaczy, że przemyślisz? 

- Znaczy, że nie. 

- Czyli, że przemyślisz – stwierdziła zadowolona. 

Nie było sensu się wykłócać. 

Zamilkli oboje na kolejną chwilę. Faktem było, iż gdyby 

propozycja naprawdę wypłynęła od Rozalii, nie mógłby odmówić. 

„Ciężarnej się nie odmawia”, mawiają w podkarpackim, ale nie to 

stałoby za jego zgodą. 

- Lubię cię! – powiedział nagle głos znikąd.  

Adam rozejrzał się dookoła, zdezorientowany. Może mu się 

przywidziało? Gdyby to jednak były omamy, to czy jego we-

wnętrzny głos brzmiałby jak bełkot pijaka? 
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- Lubię cię! – powtórzył chropawy, skrzekliwy głos. 

Wtedy spojrzał na Rozalię, która z trudem powstrzymywała 

się od śmiechu. Obok niej Łobuz strząsnął łebkiem i rozwarł dziób. 

- Paskuda! – zakrakał kruk, zupełnie po ludzku i wówczas 

Adam zrozumiał i poczuł się jak idiota. 

Rozalia natomiast, ubawiona dobrym żartem kruka i wła-

snym, roześmiała się już bez żadnych oporów.  

- Kiedy to się stało? Jak? – zapytał, gdy jej śmiech przygasł. 

- Nie wiem… Sądzę, że Łobuz już wcześniej miał do czynie-

nia z ludźmi… – Osłabiona śmiechem, oparła się na jego przedra-

mieniu. Małym palcem otarła łzę z kącika zielonego oka.  

Gdybym ją teraz pocałował, wszystko bym zepsuł – pomy-

ślał i osłupiał. 

Pocałować, Rozalię?  

Owszem, jej sytuacja stanowiła projekcję jego własnych 

problemów. Dostrzegał też jej atrakcyjność – w ogólnym, estetycz-

nym znaczeniu, jak dostrzega się piękno idyllicznego obrazka. Lubił 

ją, szanował za mądre poglądy i mocne osadzenie w sobie. Czuł 

nawet pokrewność dusz. 

Ale nie pociąg fizyczny. 

W takich chwilach na szczęście z pomocą przychodzą osią-

gnięcia współczesnej technologii. Dźwięk dzwonka telefonu wdarł 

się w buzujące elektrycznością powietrze pomiędzy nim i dziew-

czyną z jego dożynkowej fantazji. 

Józefina wyszła na taras, dzierżąc w ręku wibrującą nieustę-

pliwie służbową komórkę Adama. 

- Syneczku, to z policji! – oznajmiła z przejęciem, patrząc 

w wyświetlacz. 

Przyjacielsko klepnął Rozalię w rękę i odebrał telefon. 

Nic tak nie poprawia nastroju po porządnym zwichnięciu 

szczęki, jak wezwanie na interwencję o jedenastej w nocy. 
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Od młodszego aspiranta odebrał powiadomienie o dzikach, 

które wdarły się do składu buraków cukrowych przy fabryce. 

Zapisał w myślach adres i rozłączył rozmowę. 

- Rozalia poszła sprawdzić, co u Marka – oświadczyła Józe-

fina. 

- Przecież jej nie szukam – odpowiedział, poirytowany. – 

Muszę wyjechać, poradzisz sobie sama? 

- Nie jestem sama. To jakaś sytuacja kryzysowa? 

- Ot, dzień jak co dzień u weterynarza zwierząt dzikich – 

stwierdził uspokajająco. – Idę naładować karabin. 

- O Jezu! 

- … Palmera. Fuknę sobie dzika – mrugnął, ubawiony jej 

przejętym wyrazem twarzy. 

- Tylko bądź ostrożny. Możesz sobie być dla innych, tym, 

Rambo albo Indianą Jonesem, ale dla mnie zawsze będziesz moim 

małym syneczkiem. 

Pocałował matkę w czoło – czy zawsze była o tyle od niego 

niższa? – i z romansowymi myślami zupełnie wywietrzałymi 

z głowy, ruszył na polowanie. 
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Rozdział 16 

- Gazuj teraz, gazuj! – Tyczewski zakręcił ręką kilka kółek, 

pokazując Adamowi, że ma ruszyć. 

Docisnął pedał delikatnie, uważając, żeby się głębiej nie 

wkopać. Zwolnił ręczny. Przez chwilę miał wrażenie, że Hilux 

osiada głębiej w koleinach, ale ku jego zaskoczeniu błoto prysnęło 

po bocznych szybach, auto szarpnęło i wyskoczyło z dołka. Podwo-

zie uderzyło o rozjeżdżoną bruzdę i z kolejnym szarpnięciem Adam 

wydobył się z dołka – i z opresji. Tyczewski zatrzymał traktor 

i wyciągnął nad głowę rękę z uniesionym kciukiem. 

Trakt przez Dudniacz na Białą Górę bywał ryzykowny do 

przejazdu nawet w dobrą pogodę, a wczorajsza ulewa połączona 

z topnieniem przedwczesnego śniegu rozmiękczyła ujeżdżoną 

ziemię. I gdyby choć trochę myślał rankiem o tym, co się dzieje 

dookoła, uniknąłby zakopania się. Całe szczęście pan Tyczewski 

spostrzegł podczas pracy przy wleczeniu ściętych tej jesieni lip 

i zaoferował pomoc. Dzięki rolnikowi z telefonem komórkowym 

miał szansę uczynić ten poranek produktywnym. A wszystko przez 

idiotyczny sen, który nie pozwolił mu się na niczym skupić. 

O Edycie na co dzień nie myślał wcale. Ostatnie znaczące 

słowa zamienili w dzień katastrofy na zebraniu sołectwa. Zawsty-

dzający incydent z minionego lata puścił – ona także, miał nadzieję 

– w niepamięć. Jedynym wytłumaczeniem, dlaczego mózg podyk-

tował mu ten przedziwny sen, było napomknienie Rozalii 

o towarzyskim ambarasie Edyty. 

I nie, sen nie był z tego rodzaju. Był dużo trudniejszy do zi-

gnorowania niż zwykła erotyczna fantazja. Przeładowany emocja-

mi, które grały na dobrze mu znanym poczuciu strachu, bezradności 

i zagrożenia. W śnie Adama to nie Rozalia, a Edyta nosiła pod 
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sercem dziecko. Uciekała wybrużdżoną, posiekaną plątaniną 

ostrych korzeni leśną drogą przed mężczyzną o niepokojąco nieo-

kreślonej twarzy. W jego uniesionej ręce błyskało ostre ostrze. 

Chciał rozciąć jej brzuch i wyrwać z niego płód. Próbował dogonić 

oprawcę, lecz za każdym razem, kiedy był pewien, że chwycił 

władające nożem ramię, mężczyzna zmieniał się w pień drzewa. 

Zostawała tylko groźba, poczucie nadchodzącego ataku… Długo 

błądził po zawiłych leśnych ścieżkach, próbując podążać za łkaniem 

dziewczyny. Leśne echo odbijało i zwielokrotniało jej głos, oma-

miając słuch. W końcu w tym śnie dotarł aż tutaj, do miejsca, gdzie 

las otwierał się na łąki, na stromy podjazd z wielkich kamieni, 

których dudnienie nadało przysiółkowi miano. Edyta pięła się pod 

górę na czworaka, a mężczyzna, wyrastał jak smukły, ponadludzki 

cień kilka kroków za nią. Z tą oczywistą, pokrętną logiką sennych 

marzeń wiedział, że nie może fizycznie powstrzymać dzieciobójcy. 

Zaczął więc ścinać rosnące przy drodze wysokie buki. Pot zalał mu 

skroń już po pierwszym uderzeniu i kapał na pięści, zaciśnięte na 

rękojeści. Po drugiej stronie mojej-twojej piły nie było nikogo, 

jednak wyraźnie czuł, że ostrze coś kieruje z niespotykaną siłą. 

Dzięki pomocy tej niewidzialnej ręki, pomiędzy Edytą a jej prześla-

dowcą spadł potężny pień. Edyta była bezpieczna, wiedział to 

w swoim śnie, tyle że teraz po tej samej stronie przeszkody został 

on i prześladowca. 

W tym momencie snu obudziło go ostre chłostanie wiatru 

po dachu „Ulany”. 

Łkanie Edyty, podobne to zawodzenia zranionego szczenia-

ka, dzwoniło mu w uszach przez cały poranek. Przerażonej, mokrej 

od łez twarzy Edyty nie mógł odegnać sprzed oczu. Rozkojarzenie 

poskutkowało tym, że jak pierwszy lepszy mieszczuch wkompono-

wał opony w błotnisty trakt. 

- Łańcuchy, panie Adamie, by tu nie poszkodziły. A już na 

pewno jak zasypie, a to i przyjdzie niedługo pora Rozalię. Śnieg 

przyjdzie w tym roku zawczasu. Czuje pan? – Tyczewski zaciągnął 
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się powietrzem, jakby istotnie w jego zapachu wyczuwał rychłe 

nadejście zimy. – Ze zjechaniem nie będzie problemu? 

- Myślę, że nie. Dziękuję, panie Tyczewski.  

Ścisnął gospodarzowi rękę i patrzył, jak odjeżdża na swoim 

rachitycznym traktorze, który udowodnił swoją wartość, umożli-

wiając akcję ratunkową. 

Wsiadł do auta z zamiarem jak najostrożniejszego stoczenia 

się w dół drogi do krzyżówki. Planował objechać od południowej 

strony Jeziorka i skorzystać z drogi ekspresowej biegnącej na 

obrzeżach Woli. Stamtąd mógł bez przeszkód zjechać na Dąbrówkę 

i Wólkę, gdzie komfortowa, asfaltowa droga, przeszywała obie wsie 

prosto jak strzała i prowadziła pod samą Białą Górę. Nadłoży w ten 

sposób około dwudziestu kilometrów, a właściwie był tylko dwa 

kilometry od celu.  

Powolną, ostrożną drogę w dół urozmaicał sobie wygląda-

niem przez okno. Jego podejrzenia wzbudziła plama koloru 

w zaroślach. Rozpoznał jedlinę, w której kruszała ze starości nieu-

żywana, betonowa skocznia narciarska. Wiedział od Marka, że 

niezabezpieczona konstrukcja jest mekką wagarowiczów. Zatrzymał 

auto na poboczu, godząc się z myślą o kolejnym opóźnieniu 

w planie dnia. 

Czerwona wiatrówka i torba zostawione na ogrodzeniu 

utwierdziły go w domysłach. Już przygotowywał mowę umoral-

niającą, lecz gdy dostrzegł sylwetką człowieka, półleżącego pod 

kolumną podtrzymującą konstrukcję, kazanie o konieczności 

poszanowania edukacji zastygło mu na końcu języka. Znał tę twarz 

i czerwone, ogorzałe policzki wykwitające nad szarawą brodą 

upstrzoną plamą wymiocin. Nie był to żaden leniwy licealista. 

Szarpnął Kaziucha lekko i klepnął w policzek. Mąż pani Ja-

dzi jęknął cicho i zabełkotał.  

- Nie mogę… Nie zmuszej mie… dziadu ty… To szambo, 

wszystko szambowina… Gwałt i poniżenie… 
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Silny zapach czegoś, co mogło być tylko samogonem, ude-

rzył Adama w nozdrza. Dowód w postaci pustej butelki znalazł 

ciśnięty nieopodal pod młodą jodłę.  

- Panie Kazimierzu, słyszy mnie pan? – zapytał, ale odpo-

wiedziało mu tylko ciche bulgotanie, po którym pokryte warstwą 

błota czubki służbowych oficerek pokolorowała treść żołądkowa 

mężczyzny.  

Wsłuchując się w buczący mono-ton sygnału oczekiwania 

na połączenie zastanawiał się, ile Mąż pani Jadzi może mieć lat. 

Trzydzieści pięć? Czterdzieści? Pięćdziesiąt? Jedermann tragiczny, 

uzależniony i nieszczęśliwy. 

Zgłoszenie Adama odebrał ten sam starszy aspirant Jeżalik, 

który do niego zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie 

dzików grasujących w składzie buraczarni. 

- Właśnie miałem do pana doktora dzwonić – oznajmił poli-

cjant. 

- Pan? Do mnie? – zdziwił się Adam, odsuwając się poza po-

le rażenia Kaziucha, którego ciałem wstrząsnęła kolejna fala torsji. 

- Wszystko tam w porządku? Ma pan tam jakieś dzikie 

zwierzę, że takie hałasy? 

- Tak jakby… A z czym pan do mnie? 

- Podziękować chciałem i poinformować. Skutkiem pańskiej 

interwencji odkryliśmy, że pracownicy zakładu w tajemnicy przed 

właścicielem na tyłach zakładu nielegalnie bimber pędzą i biznes 

robią… A zwierzyna biedna, jak? 

Ostatecznie, interwencja odbyła się bez konieczności użycia 

ładunków ze środkiem nasennym. Po przyjeździe Adama na miejsce 

okazało się, że mała trzoda nie przedstawiała żadnego zagrożenia – 

stanem upojenia dziki dorównywały Kaziuchowi. W gestii wetery-

narza zostało tylko powiązanie racic i przeniesienie nieprzytomnych 

zwierząt do przyczepy Hiluxa, a następnie przetransportowanie do 

lecznicy.  
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- Jeden warchlak niestety nie przeżył zatrucia – odpowie-

dział zgodnie z prawdą, z namysłem przyglądając się mężowi pani 

Jadzi, który zdawał się dochodzić do siebie. 

- Przykro mi to słyszeć. 

- Skoro jednak jesteśmy w temacie, to mam taką nieprzy-

jemną, raczej delikatną sytuację… 

Wyłuszczył przed aspirantem Jeżalikiem szczegóły. Wspól-

nie ustalili, że najlepiej będzie, jeśli delikwent spędzi noc na izbie 

wytrzeźwień. Policjant wyjaśnił, że patrol policji przybyły na 

miejsce musiałby jeszcze czekać na przyjazd karetki pogotowia, co 

średnio zajmuje sześćdziesiąt minut, a w obecnych warunkach 

drogowych mogłoby potrwać i dwie godziny. Wobec czego Adam 

zobowiązał się odwieźć Kaziucha na pogotowie, i tam też ustalili 

randez-vous z dzielnicowymi. 

Tym oto sposobem produktywność Adama spadła tego dnia 

do zera. 

W szpitalu w Woli wstąpił na oddział ginekologiczny, żeby 

zamienić kilka słów z Jakubem. Wojnicki przyjął relację bez zdzi-

wienia, co Adamowi nasunęło myśl, że podobne wyskoki były na 

porządku dziennym. 

- A gdyby to była zima, gdyby nikt go nie znalazł? – zakoń-

czył retorycznym pytaniem. 

- Dobrze, że do mnie z tym przyszedłeś. Postaram się jakoś 

pani Jadzi delikatnie to przekazać. Lepiej, jeśli usłyszy to ode mnie. 

Jakub odwrócił się od okna w gabinecie i oparł biodro na 

parapecie. Ręce włożył do kieszeni zielonego szpitalnego kitla. 

Adam, który niemal natychmiast po zajęciu miejsca na katorżni-

czym żelaznym krześle pacjenta zesztywniał, podsunął się do tyłu 

na podłokietnikach, szukając dogodnej pozycji. 

Od samej wizyty w tym gabinecie można się było rozcho-

rować.  

Odchrząknął. 
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- Nie wiem, czy to była dobra decyzja, żeby angażować po-

licję… Ale pomyślałem, że jak go zwyczajnie odstawię do domu, to 

może z tego być jakaś awantura. Dlatego chciałem zaproponować, 

że ureguluję rachunek za pobyt w izbie. 

Jakub machnął ręką.  

- Nie ma mowy. Pani Jadzia jest „nasza”. Nie zrozum mnie 

źle, ale to delikatna sprawa. Lepiej, jeśli przejmie ją od ciebie ktoś, 

kto ją dobrze zna.  

Adam skinął tylko ze zrozumieniem. Cenił lojalność. 

- Na dłuższą metę jednak to nie jest żadne rozwiązanie – za-

gaił ostrożnie. 

- Zdaję sobie z tego sprawę. – W głosie Jakuba nagle poja-

wił się oschły ton, jakby rozgoryczenia czy niechęci. 

Adam nie chciał zarzucać nikomu braku zaangażowania czy 

niekompetencji. Dopiero znalazł się w tym środowisku i nie 

śmiałby podejmować się wprowadzania rewolucji w cudzym życiu. 

Co do Kaziucha, o którym prywatnie miał jak najgorszą opinię, 

miał jednak podejrzenia natury profesjonalnej. 

- To już drugi raz jak natknąłem się na Kaziucha w lesie – 

powiedział spokojnie, ignorując antypatyczny ton Jakuba. – 

Pierwszy raz w towarzystwie Pokrotnego… 

- „Tego” Pokrotnego? –zainteresował się Jakub. Wyjąwszy 

ręce z kieszeni, przysiadł na niskim parapecie okna i podsunął 

okulary na nosie – zupełnie tak samo, jak robiła to Rozalia. 

- Tak. Możliwe, że chcieli tylko razem się w spokoju napić. 

Ale każdy trzeźwo myślący człowiek połączyłby ostatnie kłopoty 

z aktami wandalizmu z obecnością dwóch szemranych charakte-

rów… 

- Pokrotny – wandalem…? – mruknął Jakub niedowierzają-

co. – To fakt, zdecydowanie się stoczył. Zwłaszcza po tym, jak 

wyprowadził się od żony i zaczął tułać po mieszkaniach kochanek. 

Niepotrzebnie przepisywał majątek na syna i córkę. Teraz został bez 

grosza, ale żeby go to miało popchnąć do jakichś szczeniackich 
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dowcipów, to nie sądzę. Nie możesz tego pamiętać, bo jesteś tu od 

niedawna, ale za swoich dobrych czasów Pokrotny był nawet 

czymś w rodzaju filantropa. Zawsze uczestniczył w akcjach charyta-

tywnych. Dofinansował w naszym powiecie mobilny mammograf. 

- Rzeczywiście, to, co opisujesz, nie przystaje do profilu ty-

powego opryszka. Wcale bym go nie podejrzewał, ale wiem, że 

miał jakąś zadawnioną wojnę honorową z Markiem. 

- Jednostronną wojnę. Pokrotny jest dumny i pyszny, a do 

tego porywczy… Ale nie głupi. Wszyscy wiedzą, że Marek już nie 

pracuje w rezerwacie. Chyba nawet Zdzisław Pokrotny ma na tyle 

rozumu, by nie projektować dawnych prywatnych uraz na nowego 

Pustelnika. O, pardon, taki lokalny slang. – Jakub zmieszał się nieco, 

sądząc, że posunął się za daleko, odnosząc to familiarne lokalne 

określenie wprost do Adama. Szechyńskiemu jednak całkiem 

odpowiadała ta łatka. – Zresztą, w takim małym kociołku, jak nasz 

powiat, wieści się szybko roznoszą. Wszyscy wiedzą, że Marek jest 

ciężko chory. Takie nowiny to woda na młyn miejscowych plotka-

rzy, a Pokrotny zawsze lubił być dobrze poinformowany. On jest 

człowiekiem trudnym, ale nie potworem. Nie występowałby 

przeciw Markowi w takich okolicznościach. 

- Wszystko, co mówisz, ma sens – przyznał Adam. – A ja 

wciąż mam niszczone uprawy, dewastowane karmniki, skłusowane 

sarny i zakłócony spokój w ostoi łosi. Nie możemy sobie pozwolić 

na utratę ani jednego osobnika, projekt reintrodukcji i tak jest solą 

w oku administratorów. Widzisz, koszty… 

- Rozumiem twoje obawy. Zresztą, ja za Pokrotnego nie rę-

czę. Mówię tylko, co wiem – znów pojawiła się w głosie Jakuba 

kwaśna nuta.  

- Jestem za to wdzięczny. Wolę mieć pełny obraz sytuacji. 

Zresztą, nie chcę rzucać oskarżeń na wiatr. Nie mam żadnych 

dowodów.  
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Nachmurzone czoło Jakuba nieco się wygładziło, jakby za-

pewnienia Adama przypomniały mu, że ma do czynienia z rozsąd-

nym człowiekiem.  

Szechyński odniósł jednak wrażenie, że lekarz żywił do nie-

go jakąś niesprecyzowaną urazę, którą nie do końca umiał zama-

skować pod osłoną uprzejmości. Zrozumiał, gdzie ma źródło ta 

nieżyczliwość, gdy Kuba z pewnym wahaniem zagaił: 

- A wracając do sprawy Marka… Choć może to nie moje 

miejsce, ale w końcu znam od dawna Rozalię… Chciałem podzię-

kować ci, że tak wiele jej pomagasz. Wzięła na siebie bardzo dużo. 

Zupełnie nie wyobrażam sobie, co przechodzi i jak znosi ten ciężar. 

Dobrze, że ma na kogo liczyć – dodał z naciskiem, jakby próbował 

wmanipulować Adama w poczucie odpowiedzialności. Poczułby się 

nawet urażony, gdyby nie to, że od dawna już czuł się zobowiązany 

– a swoich moralnych imperatywów nie traktował lekko. Mógłby 

odpowiedzieć tym samym urażonym tonem, gdyby nie nieokreślo-

ny rys, który pojawił się wokół oczu Jakuba. Poprzeczna bruzda 

między oczami pogłębiła się, a oczy pociemniały. 

Zazdrość – pomyślał. Nie potrafił o nią obwiniać Wojnic-

kiego. 

- Wydaje mi się, że mam dobre wyczucie co do tego, jak 

Rozalia radzi sobie z tym pod względem, no, mentalnym – powie-

dział ostrożnie. – Oczywiście, może liczyć na mnie i na moją matkę. 

Myślę jednak, że gdybym nigdy się nie zjawił w progach „Ulany”, 

poradziłaby sobie ze wszystkim zupełnie dobrze. To silna dziewczy-

na.  

Wstał i wyciągnął na pożegnanie rękę do doktora. Wojnicki 

uścisnął jego prawicę w pewną rezerwą, jakby nie mógł otrząsnąć 

się z wrażenia, że Adam jest konkurentem, któremu oddał pole. 

Nie była to jednak kwestia prostej rywalizacji, a Adam nie 

odczuwał w sferze emocjonalnej żadnego tryumfu. Zazdrość? Znał ją 

aż za dobrze.  

Na szczęście był mistrzem w ukrywaniu emocji. 
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W głośnikach samochodu zaległa cisza po ostatniej ścieżce 

na płycie, której słuchał w trakcie jazdy, a Adam wciąż tkwił za 

kółkiem zaparkowanego Hiluxa, wpatrzony ciepłe światło, sączące 

się z okien willi „Ulany”. I chociaż składanka ulubionych utworów 

kończyła się piosenką, której motywem przewodnim były życiowe 

fluktuacje i nieuchronne zmiany, on sam pragnął, żeby ta chwilowa 

stabilizacja, którą osiągnął, trwała jak najdłużej.  

W szerokiej, rozłożystej twarzy domu szprosy dzieliły świa-

tło na małe kraty, jak plansze starych gier, w które grywał 

w dzieciństwie z matką. Niektóre z nich wypełniały kontury mebli, 

donic postawionych na oknie, lampionów i stosów książek. 

W jednej odkrojona była zgrabna sylwetka Pirata, który pieczoło-

wicie oblizywał łapę i czyścił nią łebek. W kuchennym oknie 

mieszkania Marka dostrzegał cienie poruszających się tam osób, 

może Rozalii, może matki? Dom wyglądał jak pełna życia, przytul-

na i odcięta od problemów świata komuna, jak osobna planeta. 

Planeta „Ulana”. Nawet mały świetlik na poddaszu wylewał ciepłą 

jarzeniówkową zupę w mrok wieczoru…  

Okna na poddaszu, gdzie mieszkają tylko pająki i duchy. 

Zaniepokojony, przekręcił kluczyk w stacyjce. Wraz z silni-

kiem umilkła muzyka.  

Okazało się, że profile osób, które dostrzegał przez okno, na-

leżały do pana Tadeusza i Władysława Hawarta. Wujek i dziadek 

Rozalii byli właśnie w trakcie partyjki szachów, gdy Adam zapukał 

we framugę uchylonych drzwi. 

- Dobry wieczór – przywitał się. – A dlaczego panowie w ta-

kim opuszczeniu? Gdzie się podziały maniery gospodyni? 

Pan Tadeusz spojrzał na swego stryja, ale ten nie oderwał 

nawet wzroku od bojowniczo rozsianych pionków.  
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- Wszystko to, mniemam, czysta głupota i strapienie. Na co, 

po co…? – mruknął pan Władysław, trochę do Adama, trochę do 

siebie. 

- Nie będziemy panu Adamowi w bawełnę owijali… Nas tu 

małżonka moja posłała, żeby Rozalii do rozumu przemówić – 

odezwał się pan Tadeusz, pobłażliwym tonem głosu dając do 

zrozumienia, jakie ma zdanie w kwestii strategii pani Melanii. – 

Znaczy, względem tego Stanisława, niby to ojca. 

- A jak Rozasia się zorientowała, z czym my tu przybyliśmy, 

to się dziecina zaraz wymówiła, że ma huk roboty. I słusznie, jak 

mniemam, ale moja opinia… – Hawart senior rozłożył ręce, dając 

do zrozumienia, że z jego zdaniem nikt się nie liczy. 

- I dalej upiera się, że nie chce z nim rozmawiać? – zapytał 

Adam, przewidując odpowiedź. 

- Zacięta jest taka po swojej matce. 

- Stryju! 

- Tadziu, ty mnie, chłopcze, nie uciszaj. 

„Chłopiec” – mężczyzna pięćdziesięcioletni z trójką doro-

słych dzieci – jakby rzeczywiście skurczył się do rozmiaru dziecka, 

ofuknięty przez stryja.  

- Najwyższa pora, żeby zacząć w tej rodzinie mówić rzeczy 

na głos. Ja się pogodziłem – trochę. Rozalii to zasługa. O przeszłości 

trzeba mówić i pamiętać, bo bez niej nie ma przyszłości, nie ma też 

poprawy. Gdybyś ty się trochę otworzył. Gryźć się przestał – 

zwrócił się do swojego wychowanka – to mniemam, że wszystkim 

by to na dobre wyszło… Nie uważa pan, panie Adamie, że o swoim 

bólu trzeba mówić? Inaczej on w człowieku pęcznieje, gnije. 

Wszystko dobre od tego w nim czarnieje i więdnie… 

Adam przypominał sobie mgliście historię, która tak wpły-

nęła na życie Tadeusza Hawarta. Usłyszał ją od Kostka, którego 

ojciec pamiętał jeszcze wydarzenia, jakie rozegrały się, gdy był 

nastoletnim chłopcem. Podobnie jak Ludwik Ulman, Leon Hawart 

zajmował się hodowlą koni. Jego stadninę podpaliła grupa naro-
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dowców, zapewne zainspirowana wydarzeniami w kraju. Stan 

wojenny był świeżą sprawą, co pchnęło społeczeństwo do odrea-

gowania pogłosek o groźbie interwencji Związku Radzieckiego 

w głupi i przepełniony nienawiścią sposób. Leon Hawart był co 

prawda w połowie Ukraińcem, ale dla zaślepionych ferworem 

gniewu i żądzy zemsty ludzi nie był to powód do powstrzymania 

zbrodniczych rąk. Zresztą, na terenach skupionych wokół Woli 

Bukowskiej żywa była pamięć o zbrodniach UPA wobec ludności 

polskiej i budzące grozę opowieści o rzezi wołyńskiej. Fakt, że ojciec 

Leona nigdy osobiście nie wystąpił zbrojnie przeciwko Polakom – 

ba! ożenił się z Polką i został katolikiem – nie miał tu nic do rzeczy. 

Leon Hawart podobno zginął w pożarze swojej stajni, 

w wyniku obrażeń czy zaczadzenia – tego Adam nie dowiedział się 

od Kostka. Tadeuszem zaopiekował się stryj Władysław, bliźniaczy 

brat Leona.  

Adam nie był pewien, czy Tadeusz podzielał pasję do ho-

dowli koni, jaką żył i przez którą zginął jego ojciec. Rozumiał 

jednak, jak jedno tragiczne zdarzenie może zdefiniować życie 

człowieka.  

Labiryntem schodów i korytarzy przywędrował stłumiony 

krzyk przerażenia, po którym nastąpił nerwowy chichot, a następ-

nie głuchy łoskot. To sprowadziło Adama z powrotem na ziemię. 

Nie odpowiadając na pytanie starego Hawarta (retoryczne zresztą), 

skinął głową gościom, którzy na nowo skupili się na swojej 

rozgrywce, i, przeskakując po dwa stopnie naraz, wbiegł na strych. 

Jeszcze zza drzwi dobiegło go wesołe nawoływanie: 

- Spadaj, cholero! Tam jest okno, tam, ale już! No nie, nie 

tam! No, psia kostka… 

Uchylił drzwi i ocenił sytuację.  

Rozalia z drucianą miotłą krzątała się pomiędzy sznurami 

do suszenia prania, próbując zagonić ze stropowej belki parę gołębi 

w kierunku otwartej na oścież lukarny. W głębi pod drugim oknem 

jego własna matka czekała w pogotowiu ze ścierką, gotowa zaga-



292 
 

niać biedne ptactwo. Dobrodziejstwo inwentarza udzielało się 

ochoczo: Bandyta skakał i piszczał, próbując dosięgnąć pyskiem 

skrzydlatą zabawkę, a kruk Łobuz przysiadł na belce i nieefektyw-

nie machał rozpostartymi skrzydłami. Wraz z Adamem zjawił się 

też zaciekawiony Pirat, który, skończywszy ablucje, zdecydował, że 

tłusty gołąbek na kolację byłby rzeczą w sam raz. Prześliznął się 

między nogami Adama i zaczął krążyć pomiędzy labiryntem pudeł, 

starych mebli, worów nieużywanych ubrań i zakurzonych obrazów. 

Białe ścieżki gołębich odchodów na drewnianej podłodze, rozwie-

szonym praniu i składowanych meblach świadczyły o tym, że 

pojedynek taktyczny ze skrzydlatymi intruzami trwał już jakiś czas.  

Na widok Adama obie kobiety wybuchły na nowo wesoło-

ścią, jak zawstydzone dzieci przyłapane na drobnym występku. 

Józefina aż zasłoniła ścierką poczerwieniałe od śmiechu policzki. 

- Syneczku, chodźże w sukurs! – wykrztusiła. 

- Oj, wy baby niemądre, zostawcie biedne ptaki, to same 

wylecą – poradził. 

- Taki był plan, ale zaczęły mi cholery bruździć na pranie, 

a potem to już się przerodziło w wojnę honorową. – Rozalia oparła 

miotłę o spiętrzone na sobie nadstawki „Bieszczadów”, składowane 

tu od pradziejów. 

Nagle zassała powietrze i upuściła miotłę. Jej ręce powę-

drowały do pękatego brzucha. 

- O matko, chyba za bardzo się zapamiętałyśmy w tej po-

tyczce! – Józefina przedarła się przez tor przeszkód utworzony ze 

starych gratów. 

- A nie, nie. – Rozalia położyła uspokajająco rękę na jej ra-

mieniu. – Tak się tylko od wczoraj jakoś śmiesznie ułożyła, nawet 

nie mogę usiąść. 

Matka swobodnie położyła swoją dłoń na wzgórku brzucha 

Rozalii, pogłaskała i uśmiechnęła się. Zupełnie jakby z Rozalią 

znały się od wieków. Empatyczna, zawsze gotowa do współczucia 
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Józefina była przejęta losem Rozalii, ale też zwyczajnie cieszyła się 

tym obcym sobie dzieckiem. 

Tak, jak być może cieszyłaby się wnukami, dziećmi Adama.  

Przez krótką chwilę pofolgował swojej wyobraźni. A gdyby 

Kalinka była jego dzieckiem? Gdyby to Adam mógł głaskać Rozalię 

po pękatym brzuchu i całować jej wilgotną skroń, jak robiła to jego 

matka? 

- Te, a ty coś taka blada? – zapytał, bo nagle zauważył jej 

pokryte rosą czoło i poszarzałe usta. 

Jak na zawołanie, jej klatką piersiową wstrząsnął napad 

kaszlu – choć mimo tych jawnych dowodów choroby machnęła 

tylko ręką lekceważąco. 

Zacięta jest taka po swojej matce… 

- Mamo, przecież ona jest niezdrowa. Żeś jej też pozwoliła 

na strych wyłazić…? – delikatnie zgromił Józefinę, która była osobą 

równie czułą, co roztrzepaną. – Dzwonię po Wojnickiego. 

- Tam zaraz, po Wojnickiego. Małe przeziębienie – Rozalia 

zaprotestowała słabo.  

Kolebiąc się na boki – istotnie, na podstawie dowodów 

w postaci tu obecnej Rozalii ciąża nie wygląda na stan b ł o g o -

sławiony – ruszyła w kierunku stromych drewnianych schodów. 

- Chodź, sprowadzę cię. I proszę cię pięknie, połóż się – na-

kazał bez nadziei na uległość. 

- Muszę najpierw ogarnąć Marka, bo powinien jeszcze dziś 

wziąć leki i coś zjeść. A potem się położę. Obiecuję.  

- Ja się panem Markiem zajmę – zaoferowała matka. – Chęt-

nie z nim dzisiaj posiedzę.  

- No, nie wiem… 

- Nie chcesz chyba Marka zarazić? – Adam zagrał nieczysto, 

lecz skutecznie, bo w twarzy Rozalii odmalowało się wahanie. 

- Na pewno, pani Józiu? Nie chciałabym nastręczać kłopo-

tów – Rozalia niepewnie zstąpiła na pierwszy schodek. Za ich 

plecami rozległ się łopot skrzydeł, więc obejrzeli się za siebie. To 
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tylko Łobuz zdecydował, że da gołębiom dobry przykład i wyleciał 

w ciemność za oknem.  

- Ależ skąd – kontynuowała Józefina. – Jolkę mam do poko-

nania, a i szalik dla syneczka skończę, bo zima idzie.  

Jowialnie klepnęła Adama po policzku, jakby miał lat dwa-

naście, a nie trzydzieści dwa. 

- Leki są na jego nocnej szafce, te w zielonym pojemniku. 

W lodówce jest krupnik. Można by go rozrzedzić, bo wyszedł mi 

trochę za gęsty. Musi zjeść przed braniem tabletek – instruowała 

Rozalia, ostrożnie zsuwając się stopień za stopniem. Nawet gdy już 

zeszli na pierwsze piętro, gdzie mieściła się jej sypialnia, nie 

przestawała się zamartwiać. – A gdyby mu było za zimno w kuchni, 

to może rozpalcie w kozie w tym zachodnim pokoiku… 

- O nic się nie martw, kochanie – uspokoiła Józefina. – Myśl 

o Kalince. Ona nie potrzebuje żadnych stresów, prawda?  

- Okryj się kocem porządnie – nakazał jeszcze Adam. Miał 

ochotę fizycznie dopilnować, by położyła się do łóżka, ale obawiał 

się, że to byłby krok poza niewidzialną barierę, która rozdzielała – 

i powinna ich rozdzielać.  

Rozalia wstrzymała powietrze i wypuściła je po chwili 

z mocą. Skinęła głową i znikła za drzwiami swojej sypialni. 

Adam wziął sprawy w swoje ręce. Napisał do Kuby sms 

z prośbą o informacje, jakie środki łagodzące objawy choroby będą 

bezpieczne dla Rozalii i dziecka. Przyniósł zapas drewna, by rozpalić 

w piecyku, zanim Marek zasiądzie do kolacji. Zrobił także wycieczkę 

na strych, by rozsypać gołębiom trochę okruchów na dachu i w ten 

sposób zmotywować je do opuszczenia nieprawnie zawłaszczonego 

lokalu. 

W międzyczasie Jakub odpisał. 

Wsadź ją do łóżka (zalecam kaftan albo przypiąć toto pa-

sami), czosnek z cytryną i miodem. Dużo płynów. Sprawdź 

w spiżarni: może znajdziesz syrop z zielonych szyszek sosny pani 

Melanii. Przyjadę po dyżurze.  
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Gdy wrócił do kuchni, matka właśnie wstawiała krupnik na 

blachę, a pan Tadek i pan Władysław składali do pudełka szachy. 

– Wyleciały, zwiastuny pokoju, ale pranie, cóż, pranie do 

powtórki – oznajmił. – Nie wiesz, gdzie Rozalia trzyma miód, 

cytrynę, czosnek? – zwrócił się do matki.  

- Cytryna jest w lodówce, a czosnek i miód w spiżarce na 

środkowej półce – odpowiedziała Józefina bez wahania. Miała tę 

cudowną cechę, której zazdrościł jej syn: wszędzie czuła się jak 

u siebie w domu. 

- Panie Władysławie, panie Tadeuszu, może po łyżeczce 

krupniku? – zaproponowała matka, zsuwając wielki garnek zupy na 

brzeg płyty. – Dni coraz chłodniejsze. 

- A to Róziny? – dopytał pan Tadeusz. – Bo moja małżonka 

krupnik robi trochę za tłusty, a Róziny jest w sam raz. 

- A kłopotu aby nie sprawiamy? – zapytał jego stryj. 

Uśmiech, jakim odpowiedziała Józefina, miał idealne pro-

porcje pobłażania i serdeczności. 

Przyjąwszy z rąk matki talerz, starszy dżentelmen chwycił 

jej dłoń i złożył na niej szarmancki pocałunek. Wyglądał na 

zakłopotanego, chociaż nie tracił nic ze swojej dystynktywnej 

elegancji rodem z poprzedniej epoki. Szechyńska była nim wyraźnie 

zachwycona. 

Adam zajął się przygotowywaniem według zaleceń Jakuba 

czosnkowej mikstury, którą obficie zaprawił miodem.  

Z przylegającej do kuchni sypialni wyłonił się Marek, otu-

lony szlafrokiem pod samą szyję. Na kolejną dawkę chemioterapii 

zareagował znacznie lepiej, chociaż wciąż tracił na wadze i nie miał 

apetytu. Do przeszłości należały piękne, zadbane wąsy, z którymi 

wyglądał jak prawdziwy Sarmata z uwielbianych powieści Sien-

kiewicza. Przerzedziły się nawet jego brwi i rzęsy, ale mimo tego 

zachowywał aurę autorytetu i wewnętrznej siły. Tylko jego ciało 

wydawało się teraz wątłe i kruche. Choć okutany grubym wełnia-

nym szlafrokiem, drżał jak liść. 



296 
 

- Dobry wieczór – przywitał się. 

- Panie Marku! W sam raz na kolację – wesoło zaćwierkała 

Józefina. – Na stole leżą przygotowane medykamenty. Nie za zimno 

tutaj? Podłożę ze dwie szczapy. 

Szechyńska otworzyła żeliwne drzwiczki kuchennego pieca 

i wrzuciła do ognia dwa drewniane klocki. Suche drewno zasyczało, 

oblizane językiem ognia. 

- A Rozalka? – zapytał Bugaj, przesuwając się ostrożnie do 

stołu. 

Matka posłała Adamowi porozumiewawcze spojrzenie, któ-

re doskonale zrozumiał. Nie należało denerwować Marka chorobą 

Rozalii. 

- Sporo się dzisiaj napracowała, to poradziłam, żeby odpo-

częła. 

- A, to dobrze – przyznał Marek. 

Milczących chwilowo Hawartów zmierzył wzrokiem. W je-

go czytelnej twarzy Adam zobaczył morze zrozumienia i frasunek. 

Doskonale wiedział, co kryło się za wizytą wuja i dziadka Rozalii. 

- Ale uparta koza – powiedział, wskazując brodą w kierunku 

piętra, gdzie mieściła się sypialnia Rozalii. 

- Ale o co właściwie tu się rozchodzi? – zapytała Józefina bez 

ogródek, stawiając przed Markiem dymiący talerz krupniku. – Pani 

Melania tak chaotycznie o tym rozmawiała… 

- Nie chce z ojcem nawet porozmawiać – odparł pan Wła-

dysław Hawart. – Widzi pani, ojciec Rozalii znikł bez śladu, zanim 

jeszcze się urodziła. Liliana nie chciała rozmawiać na ten temat, a ja 

nie drążyłem. Mniemałem: będzie jeszcze czas poruszyć te kwestie 

po narodzinach dziecka. Potrzebowała spokoju. Skąd mogłem 

wiedzieć…? 

- Neledewski był takim samym niespokojnym duchem jak 

Lilka – podchwycił jego bratanek. – Wietrzne ptaki. On był takim 

wędrowcem, a to w Bieszczadach się zaszywał, a to autostopem 

wyjeżdżał nad morze. Myśleliśmy, ot, wywiało go gdzieś znów 
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w świat. Podobnież teraz twierdzi, że Liliana nakazała mu wyjechać, 

w co nawet mogę uwierzyć, bo miała przedziwną zdolność… – 

zawahał się, jakby powiedział zbyt dużo. – Miała silną wolę. 

Staszek dorobił się w Stanach. Przeszedł już drugi zawał, a jeszcze 

nie ma pięćdziesiątki. Chce, no, poukładać pewne sprawy. Nie ma 

rodziny poza Rozalią. Chce jej przekazać swój majątek. Co, gdyby to 

dziewczynisko potrafiło myśleć praktycznie, znacznie by jej ułatwi-

ło, no, wszystko. 

- Nie weźmie od niego złamanego grosza – stwierdził Adam 

bez cienia wątpliwości. 

- Neledewski twierdzi, że ma coś, co Liliana zostawiła dla 

Rozalii przed śmiercią. Ona nie chce o tym słyszeć. Nie chce przyjąć 

nawet tego. Powiedziała, że za wszelkie wyjaśnienia wystarczy jej 

list samobójczy Liliany.  

- Matka Rozalii zostawiła list? – zdziwił się Adam. To była 

pierwsza konkretna informacja, którą usłyszał o okolicznościach 

śmierci Liliany. 

Twarz Władysława skurczyła się, jakby pamięć ostatnich 

słów córki wciąż powodowała fizyczny, realny ból. 

- Kilka słów – odparł po chwili. – „Moją ukochaną córkę 

miejcie w opiece. Ten najrealniejszy ze snów. Idę tam, gdzie mnie 

woła inny sen. Mojego życia nie żałujcie – dokonałam najlepszych 

wyborów.” I jeszcze przeinaczony cytat z wiersza. „Pójdę dalej przez 

bór ciemny, żeby mogły zakwitnąć róże… I jeszcze ten rów przebyć, 

potknąć się – i już nie być12. Adieu, Adieu, Adieu” – zacytował 

mechanicznie, ze wzrokiem utkwionym w mętną galaretę wieczoru 

za oknem. 

Adam poczuł pieczenie na brzegu powiek. Matka pociągnę-

ła nosem – łzy spływały jej po policzkach jak płynne perły smutku. 

                                                                 
12Dosłowny cytat brzmi: „iść dalej przez bór ciemny,/ w którym kwitną róże 

(…) i jeszcze ten rów przebyć.../ - potknąć się - i już nie być”. Maria Pawlikow-

ska-Jasnorzewska, „Sen”. 
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- I ojciec naprawdę nie szukał z nią kontaktu przez te 

wszystkie lata? – zapytała Józefina po chwili. Mokre oczy miała 

okrągłe z przejęcia. Widywał u niej taką ekspresję tylko wtedy, gdy 

grywała prawdziwie przejmujące utwory. W jego głowie roz-

brzmiał „Chant du ménestrel” Glazunova. Miał jakieś osiem lat i po 

raz pierwszy zobaczył swoją matkę płaczącą z innego powodu, niż 

przez agresywne wycieczki ojca, kiedy grała ten właśnie utwór.  

- Zapiera się, że Liliana nakazała mu nie wracać – Włady-

sław wzruszył ramionami. 

Gdzieś na poddaszu wiatr trzasnął otwartą lukarną. Adam 

wstał i wyjrzał przez okno na bezgwiezdne, wzburzone niebo. 

Ulewa warzyła się jak diabelski konkokt w wielkim kotle granato-

wo-szarych chmur. Wyszedł na strych, by zabezpieczyć wszystkie 

otwarte okna. Kiedy wrócił, w kuchni panowała dziwna i napięta 

cisza. Próbował rozeznać z twarzy matki, z czego wynika nagła 

zmiana w atmosferze. Józefina zawsze starała się wyglądać jak 

niewiniątko, kiedy knuła coś naprawdę ryzykownego. 

- Panie Marku, i naprawdę Rozalia nie posłuchała nawet 

pana? Nie dała się przekonać, żeby z ojcem porozmawiać? – głos 

matki był podniesiony o oktawę i skierowany bardziej do syna niż 

do starszego przyrodnika. 

- Ja swoje zdanie wyraziłem, ale jej nakłonić nie mogę. Mo-

że gdyby ta porada wyszła od kogoś, kto ma większy do sprawy 

dystans, a jednocześnie kogo Rozalka s z a n u j e  – Marek podkre-

ślił ostatnie słowo dobitnie, jakby miało połechtać ego Adama. 

To wystarczyło, by przejrzeć ich intrygę. 

- To ty też uważasz, że to dobry pomysł? – zwrócił się do 

swojego mentora. 

Bugaj tylko wzruszył ramionami. W swojej chorobie był 

poza cenzurowanym. 

Adam tej postawy się po nim nie spodziewał. Marek, który 

za Rozalię dałby się żywcem pokroić na kawałki, rzucił w paszczę 

smoka i skoczył w ogień. Nawet gdyby to właśnie on nie był dla 
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Rozalii jak ojciec, nie posądzałby go o taką pobłażliwość w stosun-

ku do człowieka, który opuścił ciężarną żonę i nigdy nie intereso-

wał się córką. Marek miał serce ze złota: dobre, ale twarde. W jego 

czarno-białym świecie na moralne kompromisy nie było miejsca. 

- Synu, – odezwał się po chwili, wzrokiem więżąc spojrzenie 

Adama. Miał w oczach tyle siły. – Ja mam ten rzadki przywilej, że 

mogę obejrzeć świat na nowo, wiedząc, jak istotny jest rozrachu-

nek. Wiem, co powinienem był zrobić już dawno, i cieszę się, że nie 

jest za późno… Mam spokój. A ten człowiek nigdy nie będzie go 

miał. 

- A co ze spokojem Rozalii? Przecież ona nie potrzebuje teraz 

żadnych dramatów. 

- Ona potrzebuje odpowiedzi. Może sama o tym nie wie, bo 

jak ta koza się uprze… Na razie nie widzi świata poza dzieckiem, ale 

kiedyś? Całe życie przed nią. Kiedyś na pewno te pytania do niej 

wrócą. A wtedy, to kto jej odpowie? Dlatego uważam, że powinna 

go wysłuchać.  

- I tak, o, przebaczyć? 

- Powiedziałem, wysłuchać. Pogodzić się ze sobą samą, 

a nie z nim. Tylko, że mojej rady ona nie zechce. 

- Komuś najbliższemu łatwiej jest odmówić – wtrąciła się 

matka. – Zresztą, pan Marek dla Rozalii jest za bardzo zaangażowa-

ny. Ale ty, syneczku… 

Widział pewną rację rozumowaniu Marka. Nie było dla 

niego tajemnicą, że Rozalia zapiera się swojego wewnętrznego 

skonfliktowania. Kto by się nie zastanawiał nad przeszłością, która 

tak kolosalnie zaważyła na życiu? Wątpił jednak, że zmiana posłań-

ca cokolwiek zmieni: wciąż będzie to ta sama porada, której Rozalia 

nie posłucha. 

- A mnie nawet nie o to się rozchodzi – odezwał się pan 

Władysław; jego głos miał wagę ołowiu. – Liliana, cóż, nie spo-

dziewaliśmy się nigdy, że szarpnie się na własne życie. Była taka 

pełna radości, taka siebie świadoma, taka pewna… Przędła swoje 
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życie z takim samym zaangażowaniem i kompetencją, co ludzkie 

sny. 

- Stryju! – pan Tadeusz aż jęknął. 

- Nie mówię niczego, czego już by tu nie wiedzieli – uspo-

koił go starszy Hawart. – Gdyby była tu z nami, wsparłaby 

i Rozalię. A tak, Rozalia, jak ten ociemniały, z rękami przed siebie 

wyciągniętymi… Może od ojca dowie się czego pożytecznego, 

czegoś, czego Liliana nie powiedziałaby ojcu, matce, bratu, a tylko 

kochankowi? 

- Dlaczego niby miałaby posłuchać akurat mnie? – próbo-

wał obronić się najpewniejszym argumentem, jaki przyszedł mu do 

głowy. 

- Syneczku, nie udawaj głupka – przemówiła łagodnie mat-

ka i wyciągnęła rękę, żeby pogłaskać go po policzku. – Wiesz, że 

Rozalka jest w tobie trochę zadurzona. 

A to dobre. Świetny żart. 

Tylko jakoś nie było mu do śmiechu. 

Cała ta rozmowa stawała się dla niego niekomfortowa. 

Deszcz zaczynał bębnić o parapety, przydając i tak niepokojącej 

atmosferze niesamowitości. 

- Powariowaliście – skwitował, wstając od stołu. – Prądy 

płyną pod „Ulaną” albo woda w studni zaczarowana. Urojenia.  

- Zapewniam, że nie – odparła Józefina dobrodusznie. – To 

i tak nic, wobec tego, że ty, syneczku, w tej dziewczynie się zako-

chałeś po uszy. – Matka wstała także, złapała go za ramię i znacząco 

popatrzyła w oczy, jakby chciała w nich ujrzeć odbicie wesoło 

dyndających weselnych dzwonów. 

Wiedział, że gdy Józefina ma swoje przekonania, dyskusje 

są płonne.  

- Mamuś, odstaw herbatkę z szaleju, radzę ci poczciwie. – 

Pocałował jej jasne, ciepłe czoło. – A nawet gdyby, to nie znaczy, że 

Rozalia posłucha mojej rady. To nawet brzmi niedorzecznie. Jest 

dorosła, ma swoje zdanie. 
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- Spróbuj chociaż – odezwał się Marek cicho, nie patrząc już 

Adamowi w twarz. – Proszę… 

To był cios poniżej pasa. Mógł pozostać głuchy na paskud-

ne intrygi, ale nie mógł odmówić prostej, szczerej prośbie chorego.  

- Zobaczę, co mogę zrobić. A wy dwoje, musicie przestać ty-

le romansów czytać. 

 

 

 

Oczywista prawda dotarła do niego dopiero, kiedy piął się 

po schodach na piętro z miksturą przygotowaną według receptury 

Wojnickiego. 

Przędła swoje życie tak, jak przędła sny… 

Ognista połajanka, która cisnęła mu się na usta, ugrzęzła 

tam, kiedy uchylił drzwi do sypialni Rozalii. Otulona kolorowym 

pledem z grubej włóczki, siedziała przy oknie i wpatrywała się 

w ulewę, która rozszalała się właśnie z impetem na zewnątrz. Profil 

jej twarzy oświetlał snop błękitnego światła, który rzucała kołyszą-

ca się na wietrze balkonowa latarnia. Zimny, blady blask wyciągał 

z jej twarzy przedziwną szklistość. Porcelanowa lalka, trochę 

niekonwencjonalna, bo w zaawansowanej ciąży.  

Jej pokój był czysty, schludny i skromny. Oddawał charak-

ter Rozalii bardziej niż jej sypialnia w Ruczaju. Wystrój był surowy, 

ale subtelnie kobiecy. Uderzyło go, że składał tu pierwszą wizytę 

dopiero teraz, a czuł, jakby widział to wnętrze sto razy – kolorowa 

pleciona mata na podłodze, zdjęcie dwóch pyzatych dziewczynek, 

którymi Rozalia i Edyta były może dziesięć, może dwanaście lat 

temu, poskładane w równe stosy dziecięce ubrania i pieluszki, 

łóżeczko, jeszcze puste, ale gotowe, z poduszką w poszewce 

z wyszytymi gronami kaliny. Stosy książek na parapecie, stary 

adapter, z którego toczyła się dostojnie melodia „Czardasza” Mon-

tiego. Spod ciężkiego wieka drewnianej skrzyni salutowały równo 

poskładane płyty winylowe. Jakiś filigranowy dzbanek w nieza-
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pominajki, pożółkły haftowany obrazek z aniołem stróżem opra-

wiony w prostą ramkę nad szczytem łóżka. U stóp Rozalii grube 

tomiszcze jej zbiorku poezji, który musiała czytać, a potem upuścić 

w rozkojarzeniu. 

- Trzymaj się od mojej głowy z daleka – powiedział, ale za-

miast zamierzoną surowością, jego głos pobrzmiewał rozżaleniem. 

Odwróciła się i skrzywiła na sam widok kubka.  

- Czosnek z miodem – domyśliła się.  

Przyjęła zdrowotny syrop i postawiła na swoim pękatym 

brzuchu, odciągając krytyczny moment spożycia. 

- Nie żartuję. Włożyłaś sen do mojej głowy. 

- „I mijają znów, I raz jeszcze… A ja własnych snów nie po-

znaję”13 – odparła tym natchnionym tonem, który znamionował 

ukryty gdzieś w zakamarkach tej poetycko pojemnej głowy cytat.  

- To nie fair, że możesz grzebać w moich nocnych wizjach – 

powiedział jeszcze raz, dobitniej, bo najwyraźniej nie traktowała go 

poważnie. 

- Nie fair – powtórzyła kpiącym tonem. – Przedwczoraj śnił 

ci się wielki, czarny staw. Nad wodą bawiły się dwa dorosłe psy 

i jeden młody. Obserwowałeś, jak szczeniak wpada w toń i zaczyna 

się topić. Za nim wskoczyła jego psia mama, chwyciła swojego 

malucha zębami za sierść na karku i wyciągnęła na brzeg. Chciałeś 

to zobaczyć jeszcze raz, więc przewinąłeś sen do tyłu, jak przewija 

się zabawny filmik w Internecie. Szczeniak znów wpadł do wody, 

tyle że tym razem większe psy nie skoczyły mu na pomoc. Szcze-

niak zaczął tonąć, jego szarpiące się bezskutecznie ciałko znikało 

w ciemniej kipieli, a ty stałeś na brzegu, z poczuciem winy, bezrad-

ny i zdesperowany. 

- W końcu sam skoczyłem do wody – zakończył, przypo-

mniawszy sobie ten sen. Był to nieprzyjemny koszmar. 

- A Marek? Marek i jego wilki. Wszędzie wilki. Dziadek 

i moja matka. Moja zrozpaczona, nieszczęśliwa matka w snach 

                                                                 
13Bolesław Leśmian, „***Śnił się lasom – las”. 
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pełnych paniki, rozpaczy i poczucia niesprawiedliwości. W snach 

przepełnionych niepogodzeniem się z losem. Wujek Tadek 

i płonąca stadnina, ojciec, który na jego oczach popełnia samobój-

stwo.  

- Myślałem, że ojciec pana Tadeusza zginął w pożarze… 

Pokręciła przecząco głową. 

- To oficjalna wersja, ale ja, ja mam niebywałe szczęście po-

znać szczegóły tej historii. Nie fair – fuknęła tym razem z mocą 

i cynizmem. – Nie mów mi, co to znaczy „nie fair”. A moja matka? 

Czy zachowała się wobec ciebie w porządku? Dała ci sen, za którym 

podążyłeś na ślepo, wprost w cierpienie i stratę. Pomyśl o tym. 

Gdyby nigdy nie odsłoniła przed tobą tego zielonego snu, twoje 

życie potoczyłoby się inaczej. Może nigdy nie straciłbyś swoich 

dzieci. 

Zamilkła, przestraszona własną bezpośredniością. Adam ro-

zumiał jednak, że jej uszczypliwość nie jest skierowana do niego, 

a gdzieś w przeszłość, w wybory, których dokonali przed laty 

Liliana i Staszek. 

- Wiesz, przez chwilę sam myślałem o tym w ten sposób – 

powiedział, siadając na brzegu łóżka. Pirat, który się umościł 

w nogach, zrobił mu solidarnie miejsce i przemieścił na jego kolana. 

Prężąc grzbiet, dopominał się o pieszczoty, a Adam machinalnie 

głaskał jego śnieżne futerko. – Traktowałem mój zielony sen jako 

przepowiednię. Nie mogłem pogodzić się z tym, że skoro istnieje 

zdeterminowana dla mnie ścieżka, to wszystkie moje wybory są 

w zasadzie tylko iluzją wyboru. Myślałem tak aż do momentu, 

kiedy zdecydowałem się poświęcić pracy w rezerwacie 

i prowadzeniu lecznicy. Tutaj, z daleka od hałasu i defetyzmu, 

poczułem spokój zbliżony do tego, który ona mi pokazała. Zrozu-

miałem, że nie śniłem o swojej przyszłości. Śniłem tylko o swoich 

pragnieniach. 

- Jej naprawdę na tym zależy. – Zrozumiał, że mówi o Edy-

cie. – Jej sny są takie strachliwe. Takie wypełnione obawą.  
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- Rozalko, nic nie jest takie proste, na jakie wygląda. 

- To jest proste. Dlaczego nie chcesz jej pomóc? Mi poma-

gasz. 

Ha.  

Trudno było znaleźć jakikolwiek kontrargument bez wcho-

dzenia na niebezpieczny grunt. 

Od odpowiedzi uratowało go ni mniej, ni więcej – a puka-

nie w balkonowe okno. 

- Ki diabeł? – zastanowiła się Rozalia, wyglądając w ciem-

ność sieczoną strugami deszczu za szybą. 

- Okryj się pod szyją – polecił Adam i uchylił drzwi na bal-

kon, zaciekawiony. 

Kruk Łobuz, rozpieszczony przez nadgorliwość swojej reha-

bilitantki, postanowił przeczekać ulewę w czterech ścianach. 

Bezceremonialnie wskoczył do środka i podfrunął na stolik. W jego 

dziobie pobłyskiwał jakiś przedmiot. Adam zmrużył oczy, próbując 

dostrzec, co to takiego, lecz niepotrzebnie: Łobuz upuścił swój fant 

do szklanego spodeczka. Srebrna spinka do włosów spadła 

z brzękiem obok pozłacanego guziczka, zatyczki od długopisu, 

kawałka metalowego drutu i zużytej zapalniczki. 

- Zapłata za opiekę medyczną – wyjaśniła. – Odkąd wypu-

ściłam go na wolność, prawie codziennie przynosi mi souveniry. 

- Mądre kruczysko – pochwalił zdumiony Adam. W jego 

praktyce weterynaryjnej to był pierwszy przypadek tak udomo-

wionego ptaka. – No, wypij ten farmaceutyk. 

- Nie musisz mnie strzec, zastosuję się to zaleconej kuracji. 

Muszę tylko nabrać kurażu. – Podniosła pod nos kubek, z którego 

unosił się potężny aromat naturalnego antybiotyku. 

- Nie ufam ci – odparł. – Ty jesteś zwodna deszczowa nimfa, 

która umie rozmawiać z ptakami. 

- Może to ja rozpętałam tę ulewę – odwróciła głowę 

w stronę okna, za którym kurtyny ulewy pobłyskiwały metalicznie. 

– Zaraz, zaraz, czemuś ty na Dudniacz pojechał w takie mokro? 
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- Jakoś zamyśliłem się rano. – Nie miał zamiaru zwierzać się 

z tego, jak zaniepokoił go wczorajszy sen. – I dobrze, bo jak się 

okazuje, zapobiegłem tragedii. 

Opowiedział jej w skrócie o tym, jak znalazł nieprzytomne-

go Kaziucha pod starą skocznią.  

- Jakaś tragedia się jednak stała. – Wskazała ruchem brody 

na ubłocone spodnie i koszulę, z których nie zdążył się przebrać. – 

Zakopywałeś trupa? 

- Nie trupa, tylko auto – przyznał niechętnie.   

- Bo po coś się pchał na Dudniacz? – powtórzyła, uśmiech-

nęła się i zaniosła mokrym kaszlem. 

- A napij się czosneczku, wredoto – popchnął dłoń obejmu-

jącą kubek z wonnym remedium. 

Właściwie mógłby ją teraz zostawić, ale ciążyła mu prośba 

Marka. Chciał mieć wyświadczenie tej niewygodnej przysługi za 

sobą. Zwłaszcza iż, jak podejrzewał, skończy się ona bliskim spotka-

niem jego głowy z ciężkim przedmiotem. Może z tym kubkiem 

cytryny z czosnkiem, może z szklaną miseczką, może z tomiszczem 

poezji. 

- Rozalia, a ty widzisz czasem jego sny? – zapytał. 

Z typową dla siebie pogodną uwagą i stoicyzmem podnio-

sła na niego swoje wiedźmie oczy i zapytała tylko: 

- Czyje?  

- Twojego ojca – odpowiedział, przełknął ślinę i spojrzał na 

nią wyczekująco, gotowy uchylić się przed latającymi obiektami 

z zasięgu jej ręki. Nie był ninją trudnych rozmów. Najprawdopo-

dobniej, gdyby tylko zechciała, trafiłaby w jego wścibski czerep bez 

pudła. 

- Wyglądasz, jakbyś się spodziewał, że połknę cię w całości. 

Marek cię podpuścił? 

- I moja matka – przyznał. 

- Nie, Adam. Odkąd się tu pokazał, starannie omijam te re-

jony.  
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- Pomyślałem, że jak nie chcesz z nim rozmawiać, to może 

chociaż w ten sposób. Nie chcę, żebyś potem żałowała, że nie dałaś 

mu szansy. 

- Sam powiedz, czy ty byś przyjął z otwartymi ramionami 

faceta, który zostawił twoją ciężarną matkę? 

- Może miał powód? 

- Miał. Powodem było to, że był bezdusznym sukinsynem. 

– Przeczuwał, że zjadliwość, z którą podkreśliła soczysty epitet, 

dedykowana była nie tylko Staszkowi Neledewskiemu, ale także 

nieznanemu Adamowi z imienia biologicznemu ojcu Kaliny.  

- No dobrze. A jeśli możesz dowiedzieć się od niego czegoś 

na temat matki? 

- Bycie bezdusznym sukinsynem dyskwalifikuje go jako 

wiarygodne źródło informacji. 

Nagle, bez uprzedzenia, jakby chciała się ukarać, a nie wyle-

czyć, wychyliła cały kubek czosnkowo-cytrynowego syropu, 

skrzywiła się i wzdrygnęła. 

- No dobrze – odchrząknął Adam, wykorzystując fakt, że 

kwaśno-słodki napitek pozbawił ją możliwości użycia mowy. – A co 

z Kalinką? Może kiedyś będziesz mogła jej opowiedzieć inną 

historię o dziadkach niż tę, którą ty znasz?  

- Adam, testujesz moją cierpliwość – zacisnęła oczy, jakby 

drążenie tego tematu sprawiało jej realny ból. 

Nienawidził Marka, matki i siebie za spowodowanie tego 

wyrazu na jej twarzy. 

- Przepraszam. Chcę tylko, żebyś, no, racjonalnie do tego 

podeszła. Teraz przyda ci się każda pomoc. 

- Chcesz powiedzieć, że mam pozwolić mu kupić swoje 

przebaczenie za te pół miliona dolarów. 

Pół miliona dolarów?  

- Nie, nie o to mi chodzi. Ale może gdybyście sobie wyja-

śnili pewne sprawy, byłoby ci łatwiej żyć, łatwiej iść do przodu. 
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- Nie, Adam, nie byłoby. Cokolwiek nie miałby do powie-

dzenia, ciągle zastanawiałabym się, czy to, co mówi, to prawda. 

Pogodziłam się z faktami takimi, jakie znam. Całe moje życie to 

chaos. Rodzina, to chaos. Moje studia, kiedyś tak ważne, dzisiaj 

stoją pod znakiem zapytania. Marek? Wiesz, jak mnie to przeraża, że 

chemia tak w niego uderzyła? Mimo tego, że lekarze mnie na to 

przygotowywali, jestem zwyczajnie przerażona. Potrzebuję upo-

rządkowania. Jakieś cholernej struktury w tym wszystkim, a nie 

dodatkowych zawirowań. Jeśli mam sobie poradzić sama z Kalinką, 

potrzebuję stałości, nie zmian. 

Starał się nie odebrać jej przemowy personalnie.  

- Nie jesteś sama – powiedział cicho. – I chyba się nie doce-

niasz. Myślę, że poradziłabyś sobie z tym wszystkim. 

- Może kiedyś… 

- Kiedyś może być za późno. 

Milczała. Nie wiedział, co więcej mógłby jej zaproponować. 

Radzenie sobie z emocjami nie było jego forte. Jemu samemu 

wystarczała muzyka, liryki, które nasączone obcymi emocjami 

dawały upust jego własnym. Nie chciał jej jednak zostawić bez 

słowa, zwłaszcza, jeśli uraził ją swoim wtrącaniem się.  

Nagle złapała go za rękę, co posłało wzdłuż ramienia Ada-

ma przedziwne mrowienie. Jej śmiech był zduszony od obciążo-

nych płuc. 

- Biedaku, wyglądasz jakbyś szedł na ścięcie. Nie gniewam 

się. Wiem, że to nie był twój pomysł. 

- Nie rozmawiam z tobą całkiem wbrew sobie. Ile ja bym 

dał, żeby mój ojciec poszukał ze mną jakiegoś porozumienia – 

wzruszył ramionami i prawie wyszarpnął dłoń z jej ciepłego 

uścisku. No, Adam. Rzeczywistość, lecznica, las. Wróć do swoich 

obowiązków i przestań włazić ze swoimi ubłoconymi kaloszami 

w czyjeś wrażliwe serce. – Co ty na to: jeśli ty porozmawiasz 

z ojcem, ja dam się zaprosić na tą funkcję, którą musi odbębnić 

Edyta. Hm? 
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Uderzyła go w ramię ręką cienką i kruchą jak łozinowa 

witka.  

Już w drzwiach przyszło mu do głowy zupełnie inne podej-

ście, którego w swoich patetycznych apelach ani on sam, ani Marek 

nie próbowali. 

- A nie jesteś tak zwyczajnie ciekawa? 

Ciężki podręcznik sunął przez długość pokoju i z plaskiem 

wylądował na drzwiach, które udało mu się zamknąć w ostatniej 

chwili. 
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Rozdział 17 

Stoi naga na środku jasno oświetlonej sali. Dwa jasne niewinne 

warkocze opadają na jej pełne piersi. Próbuje zasłonić swoją 

dziewczęcość przed ciekawskimi spojrzeniami ludzi. Niektórzy 

z nich się gapią, inni śmieją się i wznoszą toasty wielkimi kielicha-

mi, w których kołysze się złoty szampan. Gdzieś w oddali słychać 

bicie zegara. 

Ktoś rzuca w nią kawałkiem ciasta; chłodny lepki krem roz-

bryzguje się na jej pośladkach. Ktoś inny przechodzi obok, potrąca 

ją ramieniem. Lodowata zawartość kieliszka spływa po jej plecach 

i nogach, kapie z włosów.  

Dostrzega w drugim kącie sali szeroko otwarte drzwi i za-

czyna biec w ich kierunku. Na jej drodze staje rozkołysana ciżba, 

plątanina kończyn, karuzela kotłujących się i wirujących ciał. 

Muzyki nie słychać, ale jej rytm pulsuje na powierzchni skóry. 

Przybliża się powoli do wyjścia, ale drzwi zaczynają się zamykać ze 

skrzypieniem, które wzbija się ponad tę dziwną bezdźwięczną 

orkiestrę. Przyspiesza, chcąc zdążyć, nim droga ucieczki zostanie 

zabarykadowana. Biegnie, potrącana przez wirujące pary, obrzucana 

wyzwiskami, pokazywana palcami. Dobiega do drzwi i uderza 

w ich zamknięte skrzydła. Nie ma ich – jest tylko gładka ściana, 

wiążąca ją wewnątrz koszmaru. 

Uderzenia zegara stają się coraz głośniejsze, aż wreszcie ich 

pusty, ostry ton jest jedynym dźwiękiem, który przeszywa powie-

trze, przeszywa jej głowę.  

Nagle dostrzega na swoich stopach czarne oficerki. W środ-

ku sali otwiera się ziejąca dziura, z której wyłaniają się wielkie 

kamienne stopnie. Wie, że to jest jej jedyna droga.  
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Biegnie w kierunku schodów i wreszcie udaje jej się znik-

nąć. W ciemności, która zawarła się nad nią, nie znajduje schronie-

nia. Wciąż czuje się upokorzona i zaszczuta. Stopnie prowadzą ją do 

jej sanktuarium, przytulnego kobiecego pokoiku w „Nad Ruczajem” 

z tapetą w kwiaty, z puchatą różową narzutą na dziecięcym łóżecz-

ku, z białym biurkiem i obrazkiem anioła stróża przeprowadzające-

go dzieci przez kładkę zawieszonym przy drzwiach.  

Coś uwiera jej podeszwy. Już nie skórzany trzewik, ale 

szklany pantofelek, jeden jedyny, pozostał jej za całe obuwie. 

Porusza palcami jakby z niedowierzaniem i zachwytem. Kruchy 

bucik pęka i roztrzaskuje się na tysiąc kawałków, które ranią 

i zakrwawiają jej stopę. 

 

 

 

Obudziła go biała zjawa, która po wymruganiu resztek nie-

pokojącego snu z oczu okazała się być Rozalią. 

- Adam, zobacz-no na zewnątrz, Bandyta się wykradł i tak 

się rozdarł, że po całym Ruczaju dudni. 

Trawił wciąż jeszcze jej słowa, wysuwając się spod kołdry.  

- Wracaj do łóżka, zaraz go zawołam do domu – zapewnił, 

zarzucając na flanelową piżamę swoją służbową kurtkę i jednocze-

śnie balansując przy wsuwaniu na stopy trepów. 

- Zostanę w kuchni, aż nie wrócisz – odpowiedziała. 

Protestowanie byłoby tylko marnotrawieniem śliny. 

Rozalia wróciła przez wspólną sień do mieszkania Marka, 

a do rozbudzonego Adama dotarło wreszcie ustawiczne, basowe 

ujadanie wilczaka. Uświadomił sobie, że sen Edyty wciągnął go 

głęboko pod powierzchnię świadomości. Rwetes, jaki urządzał 

Bandyta obudziłby zmarłego. Obudził przede wszystkim Józefinę, 

na którą natknął się w korytarzu. Zatroskana, wyglądała przez okno. 

- Zaraz go wezmę do domu – powtórzył swoje zapewniania 

do matki. 
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- Dobrze, syneczku. Może ten rogacz, który podchodzi za 

szopę, znów się pałęta? Albo lis podszedł? 

Matce, która choć wychowała się w małym miasteczku, 

wiele miała w sobie z maniery wielkomiejskiej artystki, i która 

wszystkich kopytnych mieszkańcach lasu do tej pory nazywała 

„sarenkami”, niewiele czasu zajęło doedukowanie się na temat 

podkarpackiej fauny. W jej przypuszczenia Adam wątpił. Bandyta 

był psem rygorystycznie wytresowanym i obytym z leśną zwierzy-

ną.  

Zlokalizował źródło hałasu w parku, więc tam się skierował, 

gwiżdżąc cicho i wołając rozdarte bydlę po imieniu. 

Dostrzegł kudłatą sylwetkę psa, który obszczekiwał ciemny 

kształt, złożony pod rozwalającą się studnią. Złowieszcze przeczucie 

ścisnęło jego żołądek jak węzeł, gdy przyświecając sobie kieszon-

kową latarką rozróżnił złożone na stosie sarnie kończyny. Skierował 

latarkę w stronę wybiegu dla kulawej sarenki, gdzie Rozalia 

zamykała ją na noc, ale zanim jeszcze dostrzegł jej kształtu, odrobił 

matematykę. Racic było osiem i jeżeli pochodziłyby one od rezy-

dentki „Matecznika”, musiałaby się ona zmutować poprzedniej 

nocy.  

Sarna z lecznicy była bezpieczna, ale dwie przedstawicielki 

jej gatunku straciły życie po to tylko, by jakiś wandal rozrzucił ich 

truchła w ogrodzie.  

Tym razem był pewien, że makabryczna złośliwość nie zo-

stała popełniona przez Kaziucha. Jakub doniósł mu, że mąż pani 

Jadzi znajdował się właśnie na odwyku. Pokrotnemu sam doktor 

Wojnicki wystawił świadectwo charakteru, z którego wynikało, że 

podobne występki były poniżej jego poziomu. Więc kto…? 

- No, Bandyta, dobry pies, chodź tu do pana – zamruczał ci-

cho do wilczaka, który, uznając swoje zadanie za spełnione, zakoń-

czył alarm cichym skomleniem i otarł się o nogi Adama z psią 

dumą. 
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Kierując się światłem księżyca i latarką ze słabnącymi bate-

riami, wykopał w kącie parku wielki dół, by pogrzebać padlinę. Nie 

chciał, żeby matka albo Rozalia musiały oglądać tę obrzydliwą 

scenę. 

Sukinsyn – myślał, wsuwając szpadel w rozmokniętą ziemię. 

Ktokolwiek skłusował bukowieckie sarny, zostawił tylko odrąbane 

ratki. Jeśli ktoś ryzykuje przyłapaniem na gorącym uczynku, 

podrzucając taki krwawy souvenir, to tylko po to, żeby złożyć 

w ten sposób dobitnie brzmiące oświadczenie. 

Nie boję się ciebie i nigdy mnie nie złapiesz. 

- Jeszcze zobaczymy – sarknął w głos do siebie i do Bandy-

ty, który przyglądał się całej operacji. Wziął głęboki wdech, bo 

wiedział, że choć spędził na zewnątrz dobre pół godziny, Rozalia 

z matką wciąż czekały w domu na jego powrót. Nie chciał pokazy-

wać swojego wzburzenia.  

Poczuł się niewymownie wdzięczny za obecność Józefiny 

w „Ulanie”, gdy zobaczył, jak serdecznie przytulała Rozalię, gdy ta 

cichutko płakała. Szechyńska zresztą również roniła serdeczne łzy, 

bez zażenowania, pociągając głośno nosem. 

Mimo jego wysiłków, nie udało mu się ukryć tego, co od-

krył w parku.  

- Jakie to bestie muszą być, żeby niewinne niczego sarny 

tak paskudnie bezcześcić… O mój dobry Boże… 

- Mamo – zgromił ją szeptem za te uwagi, które nic nie 

zmieniały. – Jest czwarta nad ranem, może byście wróciły jeszcze się 

przespać – zasugerował nieco głośniej. 

- W życiu nie zasnę, jak sobie wyobrażę… 

Nad głową Rozalii pokazał matce znak, wachlując płaską 

dłonią obok szyi. Skończ temat. 

- A tak, ten… Chodź, dziecko. Zrobię ci mleka z miodem, 

a Adaś zaprowadzi na górę. Tyś jeszcze nie wyzdrowiała po tym 

przeziębieniu. Dajmy Kalince pospać, hm? 
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Rozalia uśmiechnęła się, skrycie, tajemniczo, tak jak uśmie-

chała się tylko wtedy, gdy była mowa o małej mieszkance pękate-

go brzuszka, do którego przytwierdzone było jej kruche ciało. 

- Jestem wielka, ale jakoś się sama dotoczę – odparła, pod-

nosząc się zza stołu. 

Mimo wszystko eskortował ją do podnóża schodów. Despe-

racko szukał w głowie czegoś, czym mógłby ją pocieszyć. Co 

prawda w życiu puszczy i jej mieszkańców śmierć była częścią 

cyklu, sprawą naturalną, a wręcz potrzebną. Ale bezmyślne morder-

stwo, którym ktoś zdecydował się pochwalić, wytrącało z równo-

wagi nawet tych dobrze zaznajomionych z prawami przyrody. 

- Zrobię to – powiedział. – Pójdę z Edytą na bal asesora. Tyl-

ko nie męcz mnie już tymi snami. 

- Och, Adam – czerwona od płaczu buzia rozpogodziła się 

nieco.  

- No, zmykaj już. 

Odprowadził ją do samych drzwi sypialni – wzrokiem. 

Uchyliwszy drzwi obróciła głowę i szepnęła przez ramię, a jej cichą, 

ale płomienną prośbę przyniosła mu akustyka hallu.  

- Złap gnojka, Adam.  

- Taki jest plan, szefowo. 

 

 

 

Biała powłoka, która pokryła otwarte pola, nie osiadła jesz-

cze w lesie. Spod okrywy sypkiej szklącej kaszy wyglądały wypło-

wiałe liście, gałęzie i konary. Śnieg, zgodnie z prognozą Tyczew-

skiego, spadł wcześnie. Choć według przeczuć Adama zima nie 

zawitała jeszcze na dobre, postanowił na bieżąco kontrolować stan 

paśników i uzupełniać paszę oraz leśne lizawki z solą i minerałami, 

których tak potrzebowały zwierzęta w zimie. Najintensywniejszy 

okres dokarmiania przypadał dopiero na schyłek zimy, kiedy jeszcze 

brakuje pokarmu, a zwierzęta już utracą znaczną część zapasów 



314 
 

tłuszczu. Adam należał jednak do tego typu ludzi, którzy do 

wszystkiego przygotowują się zawczasu. 

Z tego względu był spóźniony na spotkanie z Kostkiem, 

a kurzawa, która wzbiła się po południu, spowalniała jeszcze 

powrót do „Ulany” z objazdu. Wracając od ostatniego paśnika 

zrobił skrót przez rozpadlinę. Zejście nie było problemem, ale 

wdrapywanie na stromy brzeg pozbawiło go oddechu.  

Forma, Adam, forma – zgromił się w myślach. Z wiszącej 

nad nim gałęzi sosny poderwał się rudzik, strząsając za kołnierz 

Adama kupkę śniegu. Poczuł się, jakby armia nadpobudliwych 

mrówek maszerowała po jego karku. Narzucił szybsze tempo, żeby 

jak najszybciej znaleźć się na leśnym parkingu, gdzie zostawił 

służbowego Hiluxa.  

Kostek czekał już przed leśniczówką, oparty o przyczepę do 

przewozu koni. Posłużyła mu do transportu bębnowej suszarki do 

ubrań, którą Adam zamówił kilka dni wcześniej. 

- Cześć – przywitali się po męsku podaniem ręki; uścisk 

Kostka był silny i porywczy, jak on sam. Na głowę miał naciągnię-

tą czapkę uszatkę, a obfita broda zasłaniała prawie całą resztę jego 

twarzy, oprócz niebieskich, twardo patrzących oczu. 

- Długo czekasz? 

- Nie, dopierom przyjechał – uspokoił Adama. – Co, suszarka 

najpierw? 

- Najpierw?  

W odpowiedzi Kostek otworzył drzwi pasażerskie swojego 

samochodu i wyciągnął sześciopak piwa z lokalnego browaru. 

- Najpierw, bo potem nie będziesz mi umiał podłączyć. 

Adam nie znał się za bardzo na elektryce ani hydraulice – 

wolał już składać połamane zwierzęce kończyny niż instalować 

urządzenia domowe. 

- Z zamkniętymi oczami, kochanieńki – zapewnił go przyja-

ciel. – O, jest kobyłka. 
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Podążył za wzrokiem Kostka w kierunku ganku, na którym 

zjawiła się Rozalia. Przeglądając coś w telefonie trzymanym 

w jednej ręce, drugą usiłowała zamotać wokół szyi szalik. Pirat, 

który wyszedł razem z nią na zewnątrz, odważnie potruchtał w ich 

kierunku. Na jego nieskazitelnym futerku śnieg ginął niezauważal-

ny; wydawał się cały być z białego puchu, oprócz różnokoloro-

wych, szklących oczu. Rozalia uniosła wreszcie wzrok i jakby 

dopiero teraz zauważyła Konstantego, jego samochód i przyczepę. 

Przez chwilę mierzyli się wzrokiem dziewczyna i Kostek, Kostek 

i dziewczyna… po czym z wnętrza gęstwiny na twarzy brodacza 

wydobył się bulgoczący śmiech. 

- Nie bój się panna, nie będę cię całował – oznajmił, uno-

sząc ręce w geście poddania. – Ach, lubię jak tak mrużysz te koloro-

we oczki. 

Adam po ekspresji na twarzy Rozalii rozpoznał, że Rozalia 

rozważała krótko czy też Konstantemu przebaczyć jego haniebne 

rękoczyny (choć może raczej ustoczyny), najwyraźniej była jednak 

usposobiona pokojowo, bo piegowaty nos przestał się marszczyć. Za 

kwadratowymi ramami okularów jej oczy były pogodne 

i świetliste, jak błyszczące kolorowe szkiełka.  

Z niewinnym, przyjacielskim uśmiechem zgramoliła się ze 

schodków i przemierzyła dzielącą ich odległość. Znalazłszy się przy 

Kostku, lekko pchnęła potężną pierś brodacza. Kalkulowała po-

prawnie: nonszalancko oparty o bok naczepy, Kostek stracił rów-

nowagę, zatańczył na śliskim podjeździe i runął. Upadając poślad-

kami w mokrą breję śniegu, wydał z siebie dźwięk uwięziony 

pomiędzy przekleństwem a śmiechem. 

- Należało mi się – przyznał pogodnie, gdy już opanował za-

skoczenie.  

- A coś ty tam przytaskał, Kostuchu? – zapytała Rozalia, 

najwyraźniej usatysfakcjonowana wymierzoną mu karą. Zanim 

Adam zdążył zareagować, obeszła przyczepę i zajrzała do środka 

przez okienko w drzwiach.  
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- Bęben ci przywiozłem, ale widzę, że masz swój – Kostek 

wstał, otrzepał spodnie ze śniegu i naciągnął na uszy czapkę. 

Ten impertynencki komentarz przeszedł bez większych ob-

rażeń po stronie brodacza. Kostek może sobie pozwolić na wiele. 

Sposób, w jaki tych dwoje patrzyło na siebie – szeroko otwartymi 

oczami, zaglądając nawzajem w swoje dusze, bez wybielania, 

kłamstw i pretensji – zdradzał ich wzajemną historię. Ich przyjaźń 

sprzed obecnej epoki przetrwała do dziś, i samo to świadczyło o jej 

sile. 

- Bęben to ty masz, pusty, na karku – odparowała i zajrzała 

głębiej do środka. 

Nie w Kostka, ale w Adama skierowała oskarżycielskie spoj-

rzenie (i palec), gdy zorientowała się, co znajduje się wewnątrz.  

- A ty, co sobie wyobrażasz? – Różnokolorowe oczy zapaliły 

się zimnym gniewem. 

Rozważał zapytanie jej wcześniej o zgodę, ale po skon-

struowaniu w głowie kilku scenariuszy przebiegu takiej rozmowy 

doszedł do wniosku, że kategoryczna odmowa to najłagodniejszy 

rezultat, jaki mógłby uzyskać. Postanowił postawić ją przed faktem 

dokonanym i miał nawet w głowie przemyślaną listę argumentów, 

które zaczął wyłuszczać. 

- Pomyśl tylko, ile jeszcze możesz wieszać pranie na strychu? 

A za kilka miesięcy, kiedy ci dojdą pieluchy i śpiochy? 

- Ale to jest MOJE pranie, MOJE pieluchy i MOJE śpiochy 

– wyliczyła. 

- To ty jeszcze nosisz pieluchy? Fiu-fiu. – Dobry humor, 

w jaki wprawiła ta konfrontacja Kostka, wcale nie pomagał spra-

wie. 

- A moja matka? – kontynuował Adam. – Nie chciałbym, 

żeby ona sobie skręciła kark, lawirując między gratami na strychu. 

Adam zobaczył małą wyrwę w murze uporu, gdy twarz Ro-

zalii złagodniała. 
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- Zainstaluj więc to ustrojstwo u siebie – prychnęła mniej 

gniewnym, lecz wciąż urażonym tonem. 

- U mnie nie ma miejsca, a zresztą pralnia jest po waszej 

stronie. Chcesz, to spiszemy umowę. 

- Ja nie potrzebuję, żeby ktoś mnie wyręczał… 

- Nikt nie mówi, że jest inaczej. Ale się nie upieraj, że jesteś 

sama, bo nie jesteś sama. Zresztą, Edyta zapłaciła połowę. 

Ten fakt ją zaskoczył i, niestety, skierował rozmowę na inne 

tory. 

- Rozmawiałeś z Edytą? Kiedy? Powiedziałeś jej? 

- Nie rozmawiałem z nią jeszcze o tym – odparł Adam 

ostrożnie. – Wymieniliśmy e-mail, zapytałem co sądzi o moim 

pomyśle, a ona zaoferowała składkę. Przyjeżdża na weekend do 

rodziców, wtedy z nią porozmawiam… o tej drugiej sprawie. 

Pomyślałem, że zrobię to osobiście. 

- No, jasne, tak będzie lepiej – zgodziła się, zupełnie zapo-

minając o nieszczęsnej suszarce. 

Słup światła przebiegł po podwórzu. Na podjazd wjechała 

żółta Toyota, której kierowca zatrzymał się za pojazdami Kostka. 

Romek – albo Tomek – Hawart uniósł nadgarstek i zastukał palcem 

w cyferblat zegarka, dając do zrozumienia, że się spieszy. 

- Dobra, porozmawiamy później. Muszę lecieć, dostarczyć 

zwolnienie lekarskie do ZUL-u. Zanim zapomnę, sprawdziłam 

fotopułapki, które wczoraj Adam zwiózł, zobaczcie, jakie świetne 

filmy. Już wrzuciłam je na bloga „Matecznika” – wyciągnęła rękę 

z telefonem, w którego przeglądarce Internetowej otwarta była 

strona internetowa lecznicy.  

Zgromadzone materiały były istotnie ciekawe. Jedno z na-

grań przedstawiało sikorki, które urządziły sobie ucztę na truchle 

padłego lisa, drugie zaś uchwyciło prezentującego swoje okazałe 

łopaty łosia, który wybrał się na nocną wycieczkę poza teren ostoi. 

- Dzwonił też ten gość spod Krosna, wiesz, ten sokolnik. 

Chciałby, żebyś obejrzał tego myszołowca. Bardzo mu zależy. 
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- Dobrze, oddzwonię – zapewnił, a ona już znikała we wnę-

trzu samochodu kuzyna. 

- Nowa sekretarka? – zakpił z humorem Kostek. 

Nie był daleki od prawdy. Ponieważ Jakub upierał się, żeby 

Rozalię odciążyć, wypisał ją zwolnienie. Prezes Zakładu Usług 

Leśnych, w którego biurze Rozalia dorabiała w sezonie, zachował 

się jak facet z klasą, i wobec jej sytuacji zaoferował zmianę zatrud-

nienia z umowy o dzieło na stały kontrakt, żeby mogła otrzymy-

wać świadczenia. Ona jednak była niespokojna; brakowało jej 

ujścia dla jej przyrodniczych instynktów. Niezauważalnie przejęła 

od Adama obowiązek moderowania strony internetowej lecznicy, 

a ponieważ zasięg telefonii komórkowej w rezerwacie cechował 

brak stałości, siłą rzeczy odbierała często telefony służbowe, gdy 

Adam był w terenie. Dawało jej to namiastkę normalności i pewną 

satysfakcję. Jej przyrodnicze zagadki na blogu „Matecznika” robiły 

furorę wśród grupy śledzących go użytkowników, a ciekawostki 

i zabawne opisy do filmów spotykały się z falą życzliwości i żywą 

dyskusją. Adam musiał zresztą przyznać, że ilość zadań do wykona-

nia prawdopodobnie przerosłaby go, gdyby nie miał tej pomocy. 

Planował nawet poprosić zarząd o zatrudnienie dodatkowego 

pracownika na pół etatu. Od dnia otwarcia, a nawet przed nim, 

lecznica stale opiekowała się pacjentami, co było sukcesem, ale też 

wielką odpowiedzialnością. 

Wciąż jeszcze między szpalerami drzew dostrzegał żółtą 

smugę samochodu uwożącego Rozalię, gdy odebrał od niej wiado-

mość tekstową. 

Nie czekajcie na mnie. Spędzę noc w Ruczaju, a rano Tomek 

odwiezie mnie do domu. Józefina wie, jakie lekarstwa podać 

Markowi xxx 

- Daj spokój – odparł po chwili Kostkowi. – Ona potrzebuje 

odskoczni. 
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- Co to za druga sprawa? – zapytał brodacz jakby bez związ-

ku, otwierając drzwi przyczepy. – Na trzy – rzucił, kiedy obaj objęli 

suszarkę z dwóch stron. – Raz, dwa, trzy! 

- Jaka druga sprawa? – zapytał Adam, gdy sprzęt znalazł się 

bezpiecznie na podjeździe. 

- Z Edytą.  

- A, to. Obiecałem zabrać ją na jakiś oficjalny raut. To ważne 

dla jej kariery. 

- O, stary. – Kostek podrapał się po kudłatej brodzie. – Jak-

bym wiedział, przywiózłbym dwie zgrzewki. 

 

 

 

- To mam rozumieć, że podoba ci się?  

Trzy godziny i sporo hydraulicznej dłubaniny później roz-

siedli się na starej kanapie w warsztacie, by delektować się moc-

niejszym trunkiem, na który nalegał Kostek, powołując się na 

okoliczności. Adam zaprzągł przyjaciela do cięcia i impregnowania 

desek na nowe paśniki. Dokonał tego bez trudu zresztą, bo Kostek 

sam zaproponował, że zostanie na noc, po tym jak zajrzeli do 

zapasów w spiżarni i odkryli domową przepalankę roboty Marka. 

Po skończonej robocie delektowali się rustykalnym trunkiem, 

zasiadłszy na starym, zapadającym się tapczanie, służącym za 

miejsce spoczynku w tej męskiej jaskini. Z bezprzewodowych 

głośników, które były najnowszą inwestycją w warsztacie, spływa-

ły kojące dźwięki bluesowej ballady. W czasie potrzebnym na 

wypicie dwóch łyków silnego trunku panowało pomiędzy nimi 

komfortowe milczenie i Adamowi już wydawało się, że uniknie 

powrotu do tematu. Kostek jednak dopiero się rozgrzewał. 

Adam czuł, że jego płytkim jeszcze korzeniom przydałoby 

się pogłębienie, nawet za cenę krępującego obnażenia duszy 

własnej. Zazdrościł Kostkowi i Rozalii tej przyjaźni z poprzedniej 

ery.  
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- Kto? Edyta? 

- Edyta – fuknął Kostek drwiąco. 

- Edyta może się podobać – potwierdził Adam. – Rozalię to 

ja, hm, jakby…  

Krzaczaste brwi Kostka uniosły się, a cała reszta jego osoby 

zastygła. 

- To działaj, bracie, może będziesz miał więcej szczęścia ode 

mnie – zaproponował po chwili, jakby znów zaczął oddychać. 

- Nie to miałem na myśli. Jest dla mnie jak młodsza siostra. 

Młodsza siostra z ogromnie trudną sytuacją, którą mam obowiązek 

wspierać, a nie przysparzać jej rozterek. 

- A jednak, chciałbyś jej czegoś-tam przysporzyć… 

Kostek upił kolejny łyk z koniakówki i aż się wzdrygnął.  

- Nie chcę, właśnie. – Bardzo trudno było mu sprecyzować 

swoje myśli, zwłaszcza, że nie do końca sprecyzowane były jego 

uczucia. – Zresztą, dla ciebie wszystko jest takie, hop-siup, impuls 

i akcja. To nie takie proste. 

- Gdyby wszyscy mężczyźni deliberowali tak, jak ty, ród 

ludzki by wyginął – westchnął Kostek. – Co tu jest nie hop-siup? 

Czego te chłopy takie niezdecydowane…? Dla mnie to powinno 

być tak: Zakochałeś się? Potrzebujesz jej? Myślenie o niej nie daje ci 

spać po nocach? Widzisz się z nią za dziesięć lat, dwadzieścia? To na 

co będziesz czekał? Na perfekcyjny moment, który, jak dobrze 

wiemy, w realnym życiu nigdy nie następuje?  

- Lepsze to niż żeby mnie od niej pies musiał odganiać – 

mruknął Adam. 

- Co ty tam sobie pod nosem…? 

- Mówię, że czasem trzeba wziąć pod uwagę nie to, czego ja 

potrzebuję, ale czego ona, a mówię tu ogólnie, „ona”, znaczy 

adorowana kobieta, no, czego ona potrzebuje.  

- O to, to, to. Jakbym nie myślał, że byłbyś dla tej „adoro-

wanej kobiety” dobry, to bym ci nie dawał zielonego, tego, światła, 

tylko światełko w tunelu pokazywał.  
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- Kostek – Adam przetarł dłońmi twarz. Poczuł się nagle 

bardzo zmęczony, nie rozmową z Kostkiem, ale własną skłonnością 

do rozkładania sytuacji na czynniki pierwsze, analizowania wszyst-

kich pierwiastków i wieszania ich na skali od odpowiedzialności do 

poczucia winy. – Marek jest chory. Rozalia w zaawansowanej ciąży. 

Opiekuje się nim resztkami sił. Wkrótce pojawi się dziecko, które 

będzie wymagało całej jej uwagi. Musiała odłożyć kontynuowanie 

studiów. Będzie musiała wypracować jakąś metodę połączenia 

macierzyństwa z człowieczeństwem, z szukaniem własnej drogi. Jest 

jeszcze taka młoda, powinna mieć ambicje, pomyśleć o karierze. 

Znikąd zjawił się też ojciec, który haniebnie ją porzucił, żądając 

przebaczenia, rozdrapując dawne rany. Ciągle walczy z niedostoso-

waniem, kompleksami, tą durną zaściankową ludzką głupotą, 

obmową, plotkami i ostracyzmem, ciągnącym się za nią z powodu 

matki, z powodu niechcianej ciąży… Naciska na nią rodzina. A do 

tego męczą ją… męczą ją koszmary. Powinna skupić się na dziecku. 

Dziecku, którego ojciec, jakiś chłystek bez jaj i kompletny frajer, 

także przepadł. 

- No, akurat tym nie musisz się martwić – przerwał mu Ko-

stek. – Rozalia zapewniła mnie, że ojciec dziecka ustąpił z placu. 

Zanim Adam zdążył odpowiedzieć, skrzypnęły drzwi i do 

warsztatu wsunęła się matka. 

- Przepraszam, chłopcy, że przeszkadzam – powiedziała ci-

cho.  

W pracowni, zawalonej zebranymi przez dekady sprzętami, 

brakowało miejsca do poruszania się. Przechodząc głębiej, Józefina 

otarła się o kolana Kostka, który bynajmniej nie wyglądał, jakby 

czuł z tego powodu dyskomfort.  

Adam starał się nie czuć zażenowania. Musiał jednak przy-

znać, że od swojego przyjazdu do Cembrzastego matka bardzo się 

zmieniła. Znikły sińce z jej policzka, zbladły cienie pod oczami. 

Znów zafarbowała włosy i pieczołowicie nakładała delikatny 
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makijaż – nawet w dni, kiedy nie opuszczała „Ulany”. Nabrała też 

nieco ciała, którym nie omieszkała poruszać z subtelną kokieterią. 

Wszystko to przemknęło mu przez głowę i uleciało jak dym, 

kiedy matka nachyliła się do niego i sekretnie szepnęła mu do ucha 

kilka słow. 

- No, Kostek – powiedział po chwili. Nagle zaschło mu 

w gardle i wcale nie była to wina domowej brandy. – To możemy 

teraz zweryfikować, ile te twoje przekonania są warte. Chodź, ty 

będziesz trzymał mnie, a ja ciebie.  

- Jak to, trzymał? 

- Żebyśmy mu nie przywalili, jeden albo drugi. No, ruchy. 

Ojciec Kalinki czeka.  

 

 

 

Wyobrażanie sobie, że wiążąc się z Igorem Narczyńskim Ro-

zalia popełniła zwyczajny błąd w osądzie przynosiło Adamowi 

moralny komfort. Błędy to tylko chwile, powiedziała. Jak wybranie 

prawej ścieżki, gdy powinno się wybrać lewą, jak utrata równowa-

gi, jak nieodwracalne pstryknięcie jakiegoś nieszczęsnego guzika. 

Każdy potyka się w życiu. Wyrozumiałość dla cudzych błędów 

uważał za najważniejszą życiową lekcję. Nie rozumiał ludzi, którzy 

szafowali osądami, krytykowali pomyłki innych i zawsze mieli 

w zanadrzu kamień, gotowi rzucić nim w winnego. Sam nieraz 

znalazł się pod obstrzałem krytyki; ze strony ojca, Kaśki, brata, 

kolegów ze środowiska akademickiego. Zupełnie jakby żył w 

świecie perfekcyjnych ludzi, sam jeden niedoskonały. Po drugiej 

stronie Rubikonu samoświadomości wydawało mu się to skrajnie 

śmiesznym zachowaniem. Teraz pierwszą myślą, gdy stawał się 

świadkiem cudzych omyłek, było współczucie. Błędy tak lubią 

ciągnąć za człowiekiem jak niewidzialne nici, łączące z bolesną 

świadomością własnej niedoskonałości. 
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Problem w tym, że Igor Narczyński nie był pomyłką. Był 

wszystkim, czego Rozalia – tamta Rozalia – potrzebowała. 

W kraciastej, trochę za dużej koszuli i poszarpanych dżinsach 

z szeregiem łańcuchów przypiętych do szlufek, które dzwoniły, 

obijając się o jego biodro, wędrował od ściany do ściany gabinetu. 

Stukot podbicia jego kowbojskich trepów wędrował razem z nim. 

Nosił półdługie, zaczesane za uszy włosy i aurę zdobywcy świata, 

jak każdy młody człowiek, który wychodzi naprzeciw przeznaczeniu 

i ma wrażenie, że miejsce, które wypełnia, było od zawsze przezna-

czone dla niego i jego osiągnięć.  

Niepewna siebie, od zawsze nieco pomijana Rozalia potrze-

bowała właśnie takiego Igora, żeby dowartościował ją i nauczył 

życiowej odwagi. Znał tę dzisiejszą dziewczynę na tyle dobrze, by 

z łatwością wyobrazić sobie stan jej umysłu – wtedy. Jakby trochę 

nie przystawała do świata, nieprzekonana, że jest tu dla niej 

miejsce, a jeśli tak, czy będzie potrafiła je znaleźć? On pokazałby jej, 

że jest wartościowa, że może ważyć się na pozorne szaleństwa, że 

musi nabrać wewnętrznego przekonania o tym, że jej głos ma 

znaczenie. Byliby w sobie szaleńczo zakochani jakiś czas, wyjechali-

by na spontaniczny, romantyczny weekend do Paryża, zabrałby ją 

na kilka koncertów, przesiedzieliby do rana kilka nocy, czarowałby 

ją tym zawadiackim uśmiechem, którego potencjał widział Adam 

w uniesionym kąciku ust. Później wszystko zaczęłoby się rozmy-

wać, magnetyzm gdzieś by się ulotnił, szybko i niedbale zawiązane 

więzy zaczęłyby się rozmywać. Przerosłaby ten związek i ruszyła 

naprzód, dojrzalsza, bardziej świadoma, z jakimś mglistym, sympa-

tycznym wspomnieniem dawnego płomienia.  

Gdyby nie pojawiła się komplikacja. 

Pewność siebie i przekonanie o swojej własnej istotności 

u Igora Narczyńskiego trochę właśnie się zachwiało. Adam widział 

to w nerwowych, jakby spłoszonych ruchach, nieobecnym 

i wzburzonym spojrzeniu. Igor Narczyński wyglądał jak człowiek, 
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którego życie do tej pory było gładką defiladą bez przeszkód, 

a który nagle potknął się i nie rozumiał, co się właściwie stało.  

Adam podrapał się po górnej wardze. Jak zawsze w sytuacji, 

gdy część jego osobowości chciała zwyczajnie użyć pięści do 

pozbycia się problemu i naprostowania rzeczywistości, dawna 

blizna irytująco swędziała. Nie miał już jednak piętnastu, a nawet 

dwudziestu lat i musiał zmierzyć się z problemami jak mężczyzna. 

Podejrzewał, że podobne ambicje nie przyświecają Kostkowi, więc 

na wszelki wypadek ustawił go za swoim krzesłem, gdzie on i jego 

biurko stanowili blokadę dla porywczego brodacza.  

Matka wprowadziła Igora do kancelarii, za co Adam był jej 

wdzięczny. W neutralnym, profesjonalnym otoczeniu łatwiej było 

mu podejść do sprawy z chłodnymi emocjami. Nie był specjalnie 

wierzący, ale odmówił także krótką dziękczynną modlitwę do 

świętego Franciszka, którego uważał za patrona swojego powołania 

– za to, że zrządzeniem losu Rozalia opuściła tego dnia „Ulanę”. 

- Nie rozumiem, dlaczego nie mogę porozmawiać z Rozalią 

osobiście. To sprawa między nią a mną. – Igor zatrzymał się nagle 

i wsunął ręce w kieszenie spodni, próbując ukryć nerwową energię, 

która wprawiała je w drżenie. 

- Na twoje własne żądanie przestała to być twoja sprawa – 

odparł Adam równo i spokojnie. Bywały chwile w życiu, kiedy 

trudności w wyrażaniu emocji przychodziły mu z pomocą. – Ta 

sprawa wysunęła się z twoich rąk. Rozumiem, że spanikowałeś, 

kiedy dowiedziałeś się o dziecku. Postąpiłeś jak nieodpowiedzialny 

idiota. Gdyby chodziło tylko o twoje własne odkupienie win 

i naprawienie błędów, niczego bym ci nie utrudniał. Niestety, od 

twoich decyzji uzależnione jest też dobro innych. Twój ponowny 

udział w życiu Rozalii i dziecka zależy od tego, czy uznam, że twoja 

obecność w nim będzie dla nich obu… bezpieczna.  

- Kim ty w ogóle jesteś, żeby o tym decydować? Rozalia ja-

koś o tobie nie wspominała. – Był zażenowany. Zażenowany 

i sfrustrowany. Młody mężczyzna, nieprzyzwyczajony do tego, by 
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jego postępowanie ktoś zupełnie obcy wywlekał na świecznik 

i waloryzował. 

- Ja jestem tym facetem, który wozi ją do lekarza i urzędu, 

rąbie drzewo na opał, naprawia cieknący zlew i pilnuje, żeby 

zażywała witaminy, podczas gdy ty włóczysz się po świecie, 

szukając sam nie wiesz czego, gdy to, co miałeś na wyciągnięcie 

ręki, po prostu nie mieściło się w twoim planie.  

- Dobrze, dobrze, rozumiem. – Wysunął ręce z kieszeni 

i przeczesał nimi włosy. – Ale jak mam ją przeprosić i wszystko 

naprawić, kiedy nie mogę jej zobaczyć? 

- Wszystko naprawić? – prychnął Kostek za plecami Adama. 

– Myślisz, że wparadujesz na powrót w jej życie, pauza, start 

i wszystko będzie jak dawniej? Po moim trupie.  

Nawet zimne truchło Kostka stanowiłoby imponującą prze-

szkodę. 

- Najistotniejszą kwestią jest dobro Rozalii i dziecka – pod-

jął Adam. – Obecnie zbyt wiele stresujących czynników nałożyło 

się na siebie. Nie dopuszczę do tego, by zaszkodziły jej dodatkowe 

emocje. Dlatego z całą pewnością nie dojdzie do żadnego spotkania 

przed… przed rozwiązaniem. 

Igor zaczął protestować, ale powstrzymało go albo zimne, 

pozbawione emocji spojrzenie Adama, albo klepnięcie wielkiej łapy 

Kostka o udo. 

- Naturalnie, odwiedziny zaraz po narodzinach dziecka także 

nie są najlepszą opcją – kontynuował Adam po chwili. – Będzie tak: 

ja będę uważnie obserwował Rozalię i jeśli uznam, że znajduje się 

w dobrej kondycji psychicznej, powiem jej, że chcesz się z nią 

spotkać. Jeśli ona wyrazi zgodę, wtedy może dojść do spotkania, ale 

tylko w mojej obecności lub obecności wybranej przez nią bliskiej 

osoby. Ty zostawisz mi swój numer telefonu, żebym mógł się 

z tobą skontaktować. Zostaniesz w kraju. Jeśli w przeciągu jednego 

roku od narodzin dziecka zadzwonię, a ty będziesz gdzieś za granicą 

brylował na salonach albo rozbijał się po studiach, ze spotkania 
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nici. Jeśli poszukasz z nią kontaktu na własną rękę, mój kolega 

Kostek – wskazał kciukiem poza siebie, gdzie Konstanty wydawał 

z siebie pomruki zgody – zadba o to, żebyś już nigdy nie zagrał na 

gitarze.  

Było to niskie posunięcie, lecz jeszcze gorsza była świado-

mość, że skuteczne. Może gdyby Igor gotowy był przeciwstawić się 

Adamowi i Kostkowi w imię walki o utraconą pozycję w życiu czy 

sercu Rozalii, Adam skłonny byłby przychylniej na niego spojrzeć. 

Narczyński milczał przez chwilę, po czym z podróżnej torby, 

którą wraz z gitarą w pokrowcu porzucił pod drzwiami, wyjął notes 

i długopis. Zanotował swój numer telefonu. Z ociąganiem przesunął 

kartkę po biurku w stronę Adama. Szechyński zwinął świstek 

i wsunął do środkowej szuflady służbowego biurka, która ze 

względu na tendencje do zacinania się służyła jako swoisty śmiet-

nik przeróżnych szpargałów. 

W milczeniu Igor pozbierał swoje rzeczy z podłogi. Wyglą-

dał jak beniaminek, złote dziecko, odwieczny faworyt, który nie 

umiał poradzić sobie z pierwszą porażką. Gdyby ta sprawa nie 

dotykała go osobiście, a była tylko historią obcego człowieka, 

anegdotą, plotką, pewnie nawet by mu współczuł. Znał nazbyt 

dobrze to uczucie, kiedy znienacka i bez ostrzeżenia budzi się 

w człowieku świadomość, że popełnione błędy skierowały go na 

nieodwracalny tor.  

- Hej, czy to chłopiec, czy dziewczynka? – zapytał już 

w drzwiach gabinetu.  

Adam uważał, żeby o dziecku wyrażać się neutralnie, nie 

sądził jednak, że wyjawienie prawdy cokolwiek zmieni. 

- Dziewczynka.  

Jego przypuszczenia potwierdziły się. Uśmiech Igora Nar-

czyńskiego był trochę przekrzywiony, łobuzerski, czarujący. 

- Ciekawe, czy będzie miała jej oczy – rzucił przez ramię 

i wyszedł. 
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Adam ze świstem wypuścił powietrze. Krótka konwersacja 

kosztowała go więcej samozaparcia i opanowania, niż był tego 

świadomy. Wstał od biurka i wyjrzał przez okno, z którego miał 

widok na parkową ścieżkę prowadzącą do bocznej bramki. Sylwet-

ka Igora rozmywała się w przedwieczornej szarówce, traciła ostrość 

i kontury jak cień z przeszłości. Gdyby tylko mógł zupełnie znik-

nąć… 

- Ja bym tam od razu lał po mordzie – oznajmił Kostek. 

W jego tonie drgała nuta podziwu dla sposobu, w jaki Adam 

rozprawił się z kimś, kogo Kostek w swoim westernowym, czarno-

białym świecie mógł postrzegać tylko jako intruza. 

- Chciałem. Na pewno sprawiłoby mi to satysfakcję, tylko… 

- Tylko nie myślałeś o sobie? – wpadł mu w słowo Kostek. 

Z niezbadanych pobudek wsączył w swoje słowa sporą ilość 

sarkazmu.  

- O co ci chodzi? – zapytał Adam, nagle pełen wątpliwości. 

- Stary, ja nie neguję słuszności twojej decyzji. Uważam, że 

Rozalia nie powinna tego łachmyty na oczy oglądać. Ale powiedz 

mi, tak szczerze, czy nie istnieje jakaś część Adama Szechyńskiego, 

jakiś egoistyczny diabełek, który usiadł ci na ramieniu i podszep-

nął, żebyś pozbył się… konkurencji? Nie jesteś choć troszkę zazdro-

sny, choć troszkę samolubny? 

- Kostek… Fajnie jest tu wpaść od czasu do czasu z wizytą, 

klapnąć swoje usta na jej usta i wrócić do swojego świata. Ja widzę 

na co dzień, co przechodzi, ile ciężaru dźwiga. Wcale nie musiałem 

mieć dodatkowych pobudek, żeby tak zadecydować. 

- „Nie musiałem”, czy „nie miałem”? I gdzie ta przypalanka, 

jak mamę kocham, teraz dopiero się przyda. – Rozejrzał się po 

gabinecie, jakby spodziewał się, że weterynarz trzyma tam zapas 

domowej roboty brandy. 

Adam nie odpowiedział. Nie uważał się za zaborczego czło-

wieka. Był też trochę idealistą. Gdyby istniał jakikolwiek scena-

riusz, wedle którego Rozalia i Igor stworzą silną, kochającą się 
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rodzinę dla siebie nawzajem i swojego dziecka, sam doprowadziłby 

do tego happy endu. Lubił takie zaokrąglone, podręcznikowe 

historie. Udowadniały mu istnienie absolutów. Sam jednak byłby 

wtedy postacią tragiczną, tym przegranym idiotą, który 

w końcowej scenie, zupełnie przemoczony od deszczu, gapi się 

w okna utraconej ukochanej, mnąc kapelusz w dłoni. 

- Jednegom jest ciekawy – odezwał się Kostek, który 

w mgnieniu oka odzyskał porzuconą w warsztacie butelkę i właśnie 

rozlewał kolejne dwa palce brandy w świeżym szkle. – A nie myśl, 

że to koniec historii. Wiesz, cała moja przyjaźń z Rozaśka zasadza się 

na tym podobieństwie między nami, że oboje strzeżemy swojej 

indywidualności. Rozalia jest niezależnym duchem, nie znosi, kiedy 

ktoś podejmuje za nią decyzje. Jak myślisz, co zrobi, gdy dowie się, 

że postanowiłeś za jej plecami rozprawić się z ojcem JEJ dziecka…? 

Adam skrzywił się. Oczywiście, już wcześniej przemknęło 

mu to przez głowę. 

- Wyklnie mnie – odpowiedział, wychylając koniakówkę. 

Alkohol wstrząsnął nim nieprzyjemnie, co wydawało się być i tak 

karą niewspółmierną do popełnionego występku. – Zwyczajnie 

mnie wyklnie. 

 

 

 

Świetlica w Ruczajowskim gospodarstwie wydawała się 

zupełnie innym pomieszczeniem poza sezonem, kiedy brakowało 

w niej gości. Panowała tu nietypowa cisza, wydobywająca subtel-

ny urok tego miejsca. Trzaskanie ognia w otwartym palenisku, 

skrzypienie podłogowych desek, ciche brzęczenie zmarzniętego 

śniegu o szybę. Ciepłe, stłumione światło wyciekało spod niskich 

abażurów lamp, definiując kontury drewnianych ław, głębokich 

foteli zarzuconych pledami, chodników z owczej skóry, naiwnych 

reliefów przedstawiających sceny z wiejskiego życia. Ten sam 

przytłumiony blask nakreślił nieuchwytny, przygnębiony rys 
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w twarzy Edyty, którego Adam nigdy dotąd nie dostrzegł. Zbudo-

wał sobie w głowie obraz dziewczyny, beztroskiej, odważnej, 

śmiało kroczącej przez życie. Nowoczesnej, takiej, która nie trzyma 

się sztywno konwenansów, podejmuje wyzwania, nie boi się 

spróbować tylko dlatego, że może ponieść porażkę. Dostrzegał jej 

upór i ambicję, i chociaż osobiście ta przebojowość mu nie odpo-

wiadała, potrafił ją zrozumieć, a nawet podziwiać. Nie była tylko 

kolorowym motylem, wesołym i zalotnym. Za jej pogodnym 

usposobieniem i carpe diem-owskim nastawieniem do życia stała 

substancjalna siła i determinacja. Ale przecież żaden człowiek nie 

był monolitem. Inna od tej, którą widywał, mroczniejsza twarz 

Edyty ujawniała się w chwili, gdy zostawała sama. 

Nie słyszała jego pukania, więc odchrząknął. Najlżejszy cień 

przebiegł po jej twarzy, a zaraz po nim w jej ekspresji ujawniły się 

wesołość i otwartość. Po raz pierwszy wydały mu się one sztuczne. 

Maska, pomyślał. Zakładała ją, wychodząc do świata. Tylko czy był 

to mechanizm defensywny, czy ofensywny? 

- Adam? – zapytała, zdziwiona. – Wszystko w porządku 

z Rozalią? 

Tu, właśnie tu zakorzeniony był szacunek Adama do Edyty. 

Pomimo zaangażowania w swoje sprawy i sporego egocentryzmu, 

miała na uwadze dobro kuzynki.  

- Wszystko w porządku – uspokoił ją. – Nie przeszkadzam? 

- Nie, skąd. – Rozłożone jak wachlarz notatki dyskretnie 

zsunęła na elegancki stosik na kolanach. 

Wszedł i usiadł na drugim końcu kanapy, wyciągając ręce 

w kierunku trzaskającego w palenisku ognia. 

- Słuchaj, Rozalia opowiedziała mi, że masz pewien problem 

– zaczął prostolinijnie. Nie posiadał umiejętności owijania 

w bawełnę. 

- Chodzi o ten parszywy bal – domyśliła się.  

- Nie jest parszywy. Wierz mi, znam ten świat od podszew-

ki. Wiem, na co się zapisałaś. To normalna sprawa, w tym środowi-
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sku trzeba wykazać nie tylko wiedzę, ale też pewien rodzaj towa-

rzyskiego obycia. To trochę taki market pracy, prawda? Na pewno 

spora szansa dla kogoś, kto umiejętnie żongluje społecznymi 

interakcjami. W każdym razie, jeśli wciąż nie masz towarzysza, ja 

chętnie się z tobą wybiorę. Jak wiesz, mój ojciec jest profesorem 

prawa, a brat adwokatem. Jeśli moja obecność nie pomoże, to na 

pewno w niczym nie zaszkodzi. 

Zsunęła nogi na miękki wełniany dywanik i odchyliła się. 

Nieco drwiąca, wesoła Edyta nie zdołała zupełnie wyrugować tej 

ukrytej, melancholijnej. Może przyłapał ją zwyczajnie w takiej 

chwili. 

- Jak cię do tego namówiła? 

- Jak już mówiłem, wspomniała… 

- Yhm-yhm – mruknęła. – Szantaż? Tortury? Przekupstwo? 

- Ma swoje metody – przyznał niechętnie. – Słuchaj, uwa-

żam, że powinniśmy… tamto… puścić w niepamięć. Chcę ci pomóc. 

Twoja rodzina przyjęła mnie tutaj serdecznie, bądź co bądź, łączą 

nas teraz pewne więzi. 

- Skąd ona zawsze wie? – przerwała mu pytaniem, pozornie 

nie na temat. 

- Co masz na myśli? 

- Skąd ona zawsze wie, co zrobić? Jak postąpić? Ma jakiś 

wewnętrzny zegar, który mówi jej, co jest moralnie słuszne, a co 

nie? Zazdroszczę jej tego.  

To naprawdę był wieczór rewelacji. Żeby odczuwać za-

zdrość, należało przyznać, że pewna cechę, umiejętność czy stan 

posiadania postrzega się jako gorszy wobec osoby, której zazdro-

ścimy. Edyta jawiła się raczej jako zadowolona z siebie i życiowego 

ekwipunku, w który wyposażyła ją natura. Eksponowała pewność 

co do swojej atrakcyjności, inteligencji i sposobu postępowania. 

Skąd ta zmiana? A może od zawsze tak było, tylko Edyta doskonale 

potrafiła grać personę, którą sobie obrała? 
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- Rozalia nie zawsze wie, jak postąpić – odparł, podobnie 

jak ona opierając się o miękki zagłówek. Ta rozmowa zanosiła się 

na dłuższą niż początkowo przypuszczał. – Na przykład ta sytuacja 

z jej ojcem… 

Pokręciła głową, dając do zrozumienia, że się z nim nie zga-

dza. 

- Powiedziała: nie. Tego właśnie chce, to jej decyzja. Ja ją 

rozumiem i szanuję. Tobie wydaje się, że Rozalia nie wie, co zrobić, 

bo ty na jej miejscu wahałbyś się. Ona zna odpowiedź od razu 

i trwa w swojej decyzji. – Zamilkła na chwilę, po czym strzepując 

nieistniejący proch z rękawów kaszmirowego sweterka, wyłowiła 

z głowy jakieś dawne wspomnienie, które zaczęła relacjonować 

cicho, powoli. – Byłyśmy wtedy nastolatkami. Ja miałam… Może 

piętnaście lat, ona więc dwanaście. Wracałyśmy z autobusu. 

W naszej wsi już od dawna istniała tylko mała szkoła, z oddziałem 

przedszkola i trzema początkowymi klasami podstawówki. Dojeż-

dżałyśmy do Woli. Od przystanku do domu dzieliło nas jakieś 

osiemset metrów. To krótki spacer dla dorosłego człowieka, niekoń-

cząca się wędrówka dla nastolatki, zmęczonej lekcjami, burzą 

hormonów i życiem. – Uśmiechnęła się kokieteryjnie, krótki 

przebłysk tej bardziej mu znanej wersji Edyty. – Atmosfera wakacji 

wisiała w powietrzu. Narzekałam okropnie, na upał, na drogę, na 

głupi autobus. Przed domem Toporowiczów zza zakrętu wyjechało 

auto. Mieli wtedy takiego skundlonego labradora, wabił się… 

Widzisz, nie pamiętam. Rozalia by pamiętała. Bunio? Beniek? 

Bęben? Ten pies był dość niemądry i zawsze biegał za samochoda-

mi. Pamiętam ten okropny, głuchy odgłos uderzenia i przejmujący 

pisk zwierzęcia. Kierowca nawet nie zatrzymał się, a na pewno 

zorientował się, że potrącił psa. Ja zaczęłam wrzeszczeć. Po drugiej 

stronie drogi na poboczu Bunio leżał w kałuży krwi i popiskiwał, 

a ja, piętnastolatka, a takie dziecko, piszczałam razem z nim. Zupeł-

nie bezradna.  
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- Powiedziała do mnie: „ogarnij się, biegnij do domu, 

dzwoń po Marka”. Była taka spokojna. Rozejrzała się w obie strony 

i przeszła na drugą stronę ulicy. Odłożyła plecak, uklękła, zdjęła 

koszulę i przyłożyła ją do krwawiącej rany Bunia. Jestem prawie 

pewna, że nazywał się Bunio… 

- Bałam się, że ją ugryzie. Pies oszalały z bólu mógł się 

przecież tak zachować? Ale nie: Bunio ucichł, wbił w nią swoje 

wielkie czekoladowe oczy, a ona cicho do niego przemawiała. 

„Edyta, telefon, Marek” – powtórzyła głośniej. A potem: „Kręgosłup 

ma cały. Przednia łapa złamana”. Już bardziej mówiła do siebie niż 

do mnie. Dopiero wtedy wyrwałam się z… transu. Bezsilność jest 

jak obezwładniający narkotyk, trudno się z niej otrząsnąć. 

- Była ode mnie dużo młodsza, a wiedziała już, kim jest. 

Nie tak namacalnie, wiesz, jak wiemy, kiedy wybieramy zawód 

albo przedstawiamy się obcym. Cześć, jestem Artur, jestem architek-

tem, a ja Stefan, naprawiam radia… Tylko tak wewnętrznie. Była 

powołana. Do dziś ma w sobie tę pewność. Imperatyw, jeśli wolisz. 

Pewność siebie samej. 

- Nikt nie ma tej pewności – zaprzeczył. – Stajemy się tym, 

kim jesteśmy, przez całe życie.  

- Ona w i e - upierała się Edyta. Blask ognia tańczył na jej 

policzkach. Jej zazwyczaj opalona, złocista cera wydawała się 

w świetle płomieni zmęczona, niezdrowa, gorączkowa. – Tego jej 

zazdroszczę. Nie musi się zastanawiać nad tym, kim jest, nad tym, 

kim widzą ją inni i nad tym, które z tych dwóch jest ważniejsze. 

Bez wysiłku, bez trudu, produkuje taką grawitację, o posiadanie 

jakiej ja muszę walczyć. Nawet ty wpadłeś w jej orbitę – uśmiech-

nęła się słabo. 

Było w tym nieco racji. Rozalia z łatwością nie tylko przy-

wiązywała ludzi, ale zyskiwała ich lojalność i szacunek. Adam nie 

sądził jednak, że w te cechy, które uważał za sedno jej atrakcyjności 

– integralność, duchowy spokój, łagodność, pogodę ducha, moralne 
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zdeterminowanie, życzliwość – uzbroiła się z łatwością, którą 

opisywała jej kuzynka. 

- Myślę, że to dla nikogo nie jest łatwe. Wybór między do-

brem i złem jest jedynie z pozoru prosty. Żyjemy w czasach, 

w których tak łatwo szerzą się proste przepisy na życie, a media 

forsują nam skrajnie różne, jedynie słuszne poglądy. W jednym 

czasopiśmie czytasz, że powinnaś pokochać siebie taką, jaką jesteś, 

w drugim znajdziesz przepis na dietę, bo zrzucenie piętnastu 

kilogramów na pewno cię uszczęśliwi… Jedyna droga, by dowie-

dzieć się, kim naprawdę jesteś i czego chcesz, to zignorować głosy 

płynące z zewnątrz. Jestem przekonany, że każdy człowiek jest 

wyposażony w wewnętrzny barometr tego, co moralnie słuszne. 

Nie wiem, nazwij to sumieniem, poczuciem sprawiedliwości, 

ideałem. Słuchaj swojego wewnętrznego głosu. Reszta – to tylko 

hałas, który zagłusza twoje własne nawoływanie do szczęścia. 

- Ty jednak jesteś idealistą – stwierdziła nie bez ironii, 

a nawet z nutą zdziwienia. – Nic dziwnego, że nie znaleźliśmy 

wspólnego języka. 

- Nie wmawiaj sobie, że wyrósł pomiędzy nami jakiś mur, 

tylko dlatego, że nie mogłem spełnić twoich oczekiwań. Teraz 

rozmawiamy przecież ze sobą szczerze. Potrzeba było czasu. 

I cierpliwości. Więzi między ludźmi rzadko budują się spontaniczne, 

wbrew temu, co lansują lekkie komedie w telewizji.  

- Ja tej cierpliwości nie mam. Zupełnie. To jest frustrujące. 

I smutne. Tym bardziej, że ja chyba jestem trochę zależna od bycia 

w związku. Szybko je zawiązuję i tak samo szybko rozwiązuję. Nie 

wiem, jak temu zaradzić. 

- No, co jak co, ale na pewno ja nie jestem odpowiednią 

osobą do udzielania rad. Rozwodnik, z paskudnie zakończonym 

małżeństwem. I jak tak patrzę wstecz, zastanawiam się, jak mogłem 

być takim ślepcem. Chyba właśnie dlatego, że chciałem od losu 

wymusić coś na teraz, na już, coś, na co powinienem był cierpliwie 
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czekać. Nie nauczyłem się być sam, a chyba to jest sekret. Umieć 

być samemu ze sobą, zanim nauczymy się być z kimś innym. 

Nie odpowiedziała, więc uznał rozmowę za skończoną. Nie 

wiedział, jak jeszcze mógłby jej pomóc. Nie lubił szafować pustymi 

frazami typu „dasz sobie radę” i „będzie dobrze”, a i Edyta nie 

potrzebowała takich truizmów. Zastanawiała się nad sobą i szukała 

drogi – to już był dobry początek. 

Zatrzymała go w drodze do drzwi. 

- No, to jak cię przekonała? 

Prawdopodobnie lepiej było skłamać, ale okłamywanie – 

siebie, innych – nie sprawdziło się jako życiowa technika. 

- Zesłała mi sen. Nie wiem, może pokazała mi twój? Może 

jedno i drugie? 

- No tak. W końcu pochodzi z długiej linii czarownic. Tego 

jej nie zazdroszczę. 
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Rozdział 18 

O zniknięcie Bandyty Adam obwiniał siebie. 

Miał ciężką noc. Wieczorem uprzedzono go telefonicznie, że 

w drodze „Matecznika” znajduje się transport z kolejnym pacjen-

tem. Unikalny na skalę całego kraju czarny łabędź, będący chlubą 

parku pałacowego w pobliskim Skalińcu, został odłowiony przez 

grupę aktywistów. Ktoś z gości hotelowego pałacyku zauważył, że 

noga ptaka obwiązana jest niebezpiecznie ciasno żyłką wędkarską, 

której łabędź nie zdołał usunąć dziobem ani zgubić w wodzie. 

Po odebraniu pierzastego pacjenta z rąk „zielonych” działa-

czy okazało się, że sytuacja wygląda groźniej, niż dano mu to do 

zrozumienia w pierwszej rozmowie. Cienka żyłka tak bardzo wrosła 

w tkankę, że zbyt nieostrożne usunięcie jej groziło trwałym uszko-

dzenie lub zakażeniem i utratą odnóża. Adam spędził pół nocy na 

drobiazgowej procedurze, za towarzystwo mając jedynie wiatr 

śpiewający za oknem, zająca, któremu musiał amputować ucho 

i „matecznikowego” kozła. Od czasu incydentu z podrzuconymi do 

ogrodu ratkami powziął zwyczaj zamykania go na noc w zadaszo-

nym wybiegu, przynajmniej do czasu, gdy nie zdoła zidentyfikować 

i powstrzymać sprawcy. 

O drugiej nad ranem do gabinetu zabiegowego w lecznicy 

wsunęła się matka, zasłaniając usta maską lekarską. 

- Syneczku! Jeszcze tu ślęczysz? Spać nie mogę, kiedy ciebie 

nie ma w domu. 

- A oferujesz się przejąć za mnie skalpel? 

Wzdrygnęła się. Józefina była delikatną kobietą. Łatwo 

obrzydzały ją otwarte rany i widok krwi. 

- Weźże chociaż Bandytę do towarzystwa. Przyszedł ze mną, 

psina kochany.  
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Odszedł od stołu, żeby dopilnować powrotu matki do do-

mu. Przez frontowe okno w foyer lecznicy śledził wzrokiem jej 

sylwetkę, gdy przemierzała parkową ścieżkę, nawet po tym, jak jej 

szary, pozbawiony konturów kształt rozmył się wśród półcieni 

i majaków nocnych. 

Bandyta warował pod drzwiami zabiegówki, czujny i nie-

zmordowany. Absolutną ciszę, która panowała w sali, rozrywało 

tylko skrobanie psich pazurów po glazurze podłogi, kiedy wilczak 

szukał wygodniejszej pozycji. Szechyński odczuł, że dzięki temu 

cichemu, wiernemu kompanowi czas przy precyzyjnym, drobia-

zgowym zabiegu minął mu o wiele szybciej. 

To, wydawałoby się, nieskomplikowane komfortowe uczu-

cie, wzajemny związek człowieka i udomowionego zwierzęcia, 

później miało mu się wydać szczytem samolubstwa. Powinien był 

odesłać Bandytę do domu wraz z matką. 

Procedurę zakończył dopiero przed czwartą rano, co o tej 

porze roku oznaczało wciąż jeszcze głęboką noc. Pacjent, umieszczo-

ny w obszernej klatce i wciąż pod działaniem narkozy, potrzebował 

teraz odpoczynku, a Adam chociażby kilku godzin snu. Adrenalina, 

którą wpompowała w niego walka o zdrowie i życie pięknego 

ptaka, nagle straciła swoją moc. Poczuł się bardzo, bardzo zmęczo-

ny. Narzucił przy wyjściu na plecy kurtkę i przetarł przyprószone 

piaskiem snu oczy. Noga za nogą, ruszył ścieżką w kierunku willi. 

Pierwszy strzał ledwie wyrwał go z sennego odurzenia. Od-

legły świst powietrza, echo huku obijające się o parkowe jesiony, 

trzask – dźwięki dobiegły do niego jakby zza grubej zasłony, 

stłumione, pozbawione wyrazistości. Trzeźwość psiego umysłu 

zachował jednak Bandyta, którego szczekanie na dobre wyrwało 

Adama z transu. Kolejny wystrzał rozpoznał już bezbłędnie, tym 

bardziej, że snajpier wymierzył celniej. Śrut świsnął zaledwie pół 

metra od biodra Adama i roztrzaskał się o wiekowy wiąz. 

Natychmiastową reakcją Adama było padnięcie na ziemię. 

Tego samego zdrowego rozsądku nie posiadał jednak pies. Nie 
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mając nigdy do czynienia z bronią palną ani myślistwem, a dyspo-

nując sercem walecznym, Bandyta rzucił się w kierunku niewidocz-

nego zamachowca z donośnym ujadaniem. Jego smukłe, gibkie 

ciało w biegu było jak smuga, sunąca przez parkową alejkę 

z szaloną prędkością. Psie ujadanie cichło i gasło, aż wreszcie 

skurczyło się do ledwie uchwytnej nuty, która mogła być prawdzi-

wym dźwiękiem, a mogła tylko wyobrażeniem, nadzieją dźwięku. 

Chwytając się tego złudzenia jak nici w labiryncie, Adam podniósł 

się z ziemi i wyruszył na poszukiwania, wpierw wśród parku, 

a później w przytulonych do „Ulany” polach i zagajnikach. 

Wkrótce przekonał się, że słuch płata mu figle. Strzały nie 

powtórzyły się, a po psie nie było śladu. 

 

 

 

Z każdą godziną, gdy Bandyta pozostawał „zaginiony w ak-

cji”, w Adamie rosło przekonanie, że ze sprawą tajemniczego 

dręczyciela nie poradzi sobie w pojedynkę. Starszy aspirant Jeżalik, 

który przybył rano na miejsce zdarzenia, całą powagą swego 

stanowiska i doświadczenia ręczył, że strzelano kaczym śrutem. 

Kiedy Adam naiwnie indagował, czy istnieje jakaś ewidencja 

posiadaczy wiatrówek, otrzymał odpowiedź niepozostawiającą 

złudzeń. 

- Panie doktorze, tu w co drugim domu za szafą wiatrówka. 

Skąd? Jak? Nie wiemy. Co tu gadać. Bez nakazu, a nawet bez 

podejrzanego, co wskórać można? Poszkodowanych też nie ma, 

więc sprawę by umorzono. Prokuratura i bez tego ma od groma 

roboty, jedyne co powiedzą, że tu hycel potrzebny, a nie śledztwo – 

Jeżalik rozłożył ręce. 

Dwadzieścia cztery godziny spełzły na bezowocnych poszu-

kiwaniach psa w całej okolicy, w które zaangażowany był nie tylko 

Adam, ale także Kostek, Tomek i Romek Hawart, a nawet ich ojciec, 

pan Tadeusz. Kolejnego dnia Adam udał się do prokuratury, by 
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osobiście porozmawiać z panią Izabelą Gąską. Pani prokurator 

miała serce przychylne zarządowi puszczy niejako poprzez transpo-

zycję życzliwych uczuć, które żywiła do jej poprzedniego gospoda-

rza.  

Rozalia ucieczką i zaginięciem psa wydawała się być przy-

gnębiona bardziej niż faktem, że ktoś otworzył na ich własnym 

podwórku ogień. Adam starał się specjalnie nie zwracać na to jej 

uwagi, żeby nie dokładać kolejnego kamyczka do stosu, który ją 

przygniatał. Zniknięcie pupila znosiła dzielnie, wciąż powtarzając, ni 

to do siebie, ni to do Marka, ni to do Józefiny: „To mądry pies. Na 

pewno znajdzie drogę do domu”. Adamowi kroiło się serce. Sam 

jednak skupiał się na tej właśnie kwestii: dokuczliwość i wandalizm 

nagle eskalowały w niebezpieczny, perfidny atak, igrający ze 

zdrowiem i życiem wszystkich mieszkańców „Ulany”. Atak naj-

prawdopodobniej wymierzony był w sarnę, która zamieszkiwała 

ogród, na co wskazywałaby pora i okoliczności, ale specyfika pracy 

lecznicy sprawiała, że nie tylko zwierzęta, ale też ludzie mogli 

znajdować się pod obstrzałem w późnych godzinach nocnych.  

Potrzebował sojuszników, a Izabela Gąska wydała mu się 

pierwszą i najbardziej wpływową kandydatką. 

- Nie mam, niestety, podstaw, żeby wydać nakaz przeszu-

kania. Nie ma świadków, którzy by twierdzili, że znajdował się 

w pobliżu miejsca zdarzenia. Zresztą, o ile pogłoski są prawdziwe, 

Pokrotny mieszka kątem u znajomej w Dąbrówce… A może to 

wcale nie on? Wspominałeś o mężu pani Jadwigi Cywkowej? 

- Podobno poszedł na odwyk. 

Pani prokurator Gąska machnęła ręką, w której trzymała 

wieczne pióro. Miała delikatne, jakby arystokratyczne ruchy, 

zdradzające pochodzenie z dobrego domu. Działały one 

z pewnością myląco na wszystkich, którzy liczyli na ulgowe 

traktowanie. Była znana ze swojej bezwzględności.  

- To już skończone. Nie dalej jak dwa dni temu z komendy 

przyszło zawiadomienie o wtargnięciu do pustostanu w Dąbrówce. 
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Zaszył się tam z jakimiś koleżkami, żeby pić. Ta biedna pielęgniarka 

nawet nie wiedziała, że wypisał się z detoksu. Dąbrówka to wieś 

położona w bezpośrednim sąsiedztwie Cembrzastego, prawda? 

Wiadomość od pani prokurator obudziła uśpione podejrze-

nia. O ile łatwiej byłoby ukierunkować poszukiwania winnego, 

gdyby miał w ręku chociażby poszlakę… Nagranie z fotopułapki, 

zagubiony przedmiot, świadków. Wobec braku jakichkolwiek 

dowodów, Adam miotał się, raz podejrzewając Pokrotnego, innym 

razem Kaziucha, by później z kolei przekonać się, że obydwaj nie 

mają z tą sprawą nic wspólnego, a wszystkich tych złośliwości, 

które urosły właściwie do rangi napadów, dokonuje jakaś trzecia 

partia. 

- To musiało wstrząsnąć Markiem – prokurator Gąska od-

chyliła się w swoim obszernym, skórzanym fotelu i wyjrzała za 

okno, gdzie nad mozaiką dachów i płyt buro-biała wstęga uśpio-

nych lasów podnosiła horyzont. 

- Ukryliśmy przed nim ten fakt. Wystrzał nie obudził go, bo 

przyjmuje mocny lek nasenny. Rozalia chciała wszystko mu 

wyjawić, ale moja matka przekonała ją, że dla skuteczności chemio-

terapii potrzebny jest Markowi spokój.  

- Wyobrażam sobie, że nie przyszło jej to łatwo. Mają 

z Markiem wyjątkową więź, bezpośrednią i pozbawioną niepo-

trzebnego mitygowania – odparła, a w jej głosie falowało echo 

delikatnej zazdrości lub żalu. Może również chciałaby móc Bugajo-

wi wyznać lub zamanifestować coś, co skrywała. Ze względu na 

jego chorobę zdała sobie sprawę, że powinna była to zrobić już 

dawno, a teraz uważała, że jest za późno… Wydało się to Adamowi 

smutne, wręcz tragiczne. 

- Powinna go pani odwiedzić – poradził tylko, bo na inne 

sugestie nie pozwalała natura ich relacji. Byli sobie trochę nazbyt 

obcy. – Na pewno sprawiłoby mu to przyjemność. 

- Tak, ja ciągle się tam wybieram, tylko, widzi pan, tyle pra-

cy… – chrząknęła niezręcznie, a zaraz potem uśmiechnęła się 
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pobłażliwie. – Powinnam pożyczyć, jak to mówią w krajach 

anglosaskich, kartę z książki samego Marka i nauczyć się mówić 

otwarcie. Zwyczajnie, nie mam odwagi zmierzyć się z tą jego 

chorobą. Wie pan, kiedy przez długi okres polegamy na czyjejś sile 

i autorytecie, staje się on dla nas taką constans, stałą, opoką, jedną 

z tych rzeczy, które w wirującym chaosie pozostają niewzruszone. 

Trudno zmierzyć się z tym, że siła, którą przyjmowaliśmy za 

pewnik, gdzieś się podziała. To jakby świat nagle stał się trochę 

bardziej niespokojny, a my sami nieco bardziej podatni na jego 

zawirowania. 

- Pani Izo, choroba nie odebrała Markowi siły. Fizycznie 

podupadł, to jasne. Ale to wciąż ten sam człowiek, którego pani 

podziwia. Osobowość, którą jest Marek, nie traci nic ze swojego 

ciężaru tylko ze względu na przeciwności losu. Nie musi pani 

zmieniać o nim zdania. Jeśli już, może jego choroba zmusi nas 

wszystkich do tego, żeby zastanowić się nad tym, co ważne. Może 

nie warto czekać? 

- A pan, panie Adamie? Pan niczego nie odwleka ze wzglę-

du na okoliczności? – prokurator Gąska uśmiechnęła się smutno. – 

Jeśli, tak jak ja, ma pan za sobą doświadczenia, które odcisnęły 

swoje piętno, wie pan, jak trudno zdobyć się w życiu na odwagę, 

gdy ponieśliśmy porażkę.  

Adam przypomniał sobie, że pani prokurator była niegdyś 

zamężna. Rozpad jej małżeństwa był przedmiotem plotek 

w okolicy, bo jej mąż, wysoko postawiony sędzia, odszedł do 

innego mężczyzny. Ta historia tak wstrząsnęła kolektywnym 

psyche mieszkańców Bukowiecczyzny, że po kilku latach wciąż 

omawiano ją między sobą półszeptem i opowiadano przybyszom 

jako osobliwość.  

- Nawet Marek ustabilizował swoją sytuację prawną dopie-

ro, gdy pojawiło się to zagrożenie – dodała pani prokurator po 

chwili. 

- Co ma pani na myśli? – zaciekawił się Szechyński.  
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- Spisał testament, w którym ustanowił Rozalię swoją 

spadkobierczynią. 

To zaskoczyło nieco Adama. Marek nie zachowywał się, jak 

ktoś, kto spodziewa się śmierci. Może jego stoicyzm był tylko grą, 

prowadzoną po to, by nie martwić Rozalii? 

Prokurator Gąska zapewniła go jeszcze, że w wypadku po-

jawienia się jakichkolwiek podstaw do założenia sprawy, z pewno-

ścią nie odpuści dręczycielowi z puszczy i będzie naciskała na 

wnikliwe i gruntowne dochodzenie. Podziękował jej za te zapew-

nienia i poświęcony czas i ruszył w stronę Jeziorek, gdzie miał 

spotkać się z Rozalią. 

Poświęciła cały ranek na rozwieszanie ogłoszeń ze zdjęciem 

Bandyty. Wilczak ze swoją heterochromią był tak charakterystycz-

nym psem, że niemal wszyscy wiedzieli, do kogo należy. Gdyby 

został zauważony przez kogokolwiek z okolicy, wiadomość na-

tychmiast dotarłaby do „Ulany” lub do Hawartów. Rozalia miała 

jednak potrzebę działania i chciała, żeby wieść o zaginięciu dotarła 

do jak największej liczby osób – być może dzięki temu życzliwi 

ludzie zwrócą uwagę na błąkającego się zwierzaka. Zadrukowała 

więc całą ryzę papieru specjalnie przygotowanym plakatem 

i oblepiała nim tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliskich wio-

skach, a także prosiła sprzedawców lokalnych sklepików o wysta-

wienie kartek ze zdjęciem Bandyty i numerem telefonu w oknie. 

W drodze wysłał jej SMS-a, żeby zorientować się, gdzie się 

znajduje, a po chwili otrzymał odpowiedź. 

„U Zośki”, po pożywienie i porcję lokalnych plotek. 

- otrzymał odpowiedź, która odnosiła się do małego sklepi-

ku spożywczego w Jeziorkach, którego właścicielka znana była 

z gadatliwości i ciekawstwa. Był to najbliższy punkt, w którym 

mieszkańcy Cembrzastego mogli się zaopatrzyć. Chociaż ich własna 

wioska była rozleglejsza, to jednak jej liczebność była skromna, bo 

gospodarstwa były rozsiane rzadko. 
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Podjechał pod budynek i zostawił auto na chodzie. 

Rozalia stała na końcu krótkiej kolejki. Właścicielka zaga-

dywała obsługiwaną klientkę na temat ich wspólnej znajomej, co 

sprawiało, że oczekiwanie znacznie się przedłużało. 

- Na pewno nie chcesz jechać do Woli, zrobić nieco większe 

zakupy? – zapytał szeptem, przejmując od niej koszyk. 

Pokręciła głową przecząco, nie ukrywając nawet, że przy-

słuchuje się plotkom pomiędzy kumoszkami. 

- Tu dostałam wszystko, czego mi potrzeba. Zresztą, nie je-

stem odpowiednio ubrana na imprezę na mieście. 

Rzeczywiście, wyglądała nieco pociesznie, z tym okrągłym 

brzuchem przytwierdzonym do szczupłego ciała, z niedopinającą się 

kurtką, z rozczłapanymi oficerkami, których nie miała ani czasu, ani 

ochoty wymienić na solidne buty. 

- Zresztą, i tak już zbytnio polegam na pomocy pani Józefiny 

w opiece nad Markiem. Wracajmy – poprosiła, kiedy kolejka 

wreszcie ruszyła. Sklepowa zaczęła kasowała drobne wiktuały: 

worek ryżu, siatkę cebuli, słoik śledzi, olej, twarożek, włoszczyznę 

i pudełko owsianych ciastek bez cukru. 

Sklepik „U Zośki” mieścił się w wąskim lokalu wygospoda-

rowanym w „Domu Ludowym”, obok wiejskiej świetlicy, Ochotni-

czej Straży Pożarnej i sali weselnej. Wchodziło się do niego po kilku 

betonowych schodkach, a następnie trzeba było przecisnąć się przez 

wąską sień, zwężoną dodatkowo przez paczki warzyw i kraty 

gazowanych napojów spiętrzone z jednej strony, wstawione tu dla 

schłodzenia. Samo wnętrze nie należało także do przestronnych, 

zwłaszcza odkąd podłączono tu dwie wielkie chłodziarki na piwo – 

główne źródło utargu. Nie tylko savoir-vivre, ale i zdrowy rozsądek 

nakazywał przepuścić wychodzących przed wejściem. 

Chłopiec, który wspiął się na dwa pierwsze stopnie, miał co 

do tego dobry instynkt. Kiedy zobaczył w drzwiach Rozalię, cofnął 

się i odsunął na bok. Inne zdanie na temat należytego zachowania 

miała towarzysząca mu babcia. 
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- No idźże, nie bądź taki mięczak. Takiej nie będziesz ustę-

pował! 

Chłopiec poczerwieniał i posłusznie wdrapał się na schody, 

przeciskając się obok Rozalii, Adama i siatek z zakupami. O ile 

drobne dziecko nie miało problemu z pokonaniem ograniczonej 

przestrzeni, jego słusznej postury opiekunka, o cyrkumferencji 

poszerzonej dodatkowo przez wełniany płaszcz, nie miała ułatwio-

nego zadania. Niemal utknęła pomiędzy brzuchem Rozalii 

a drewnianą paką z ziemniakami.  

- Za moich czasów to takie w biały dzień ani z domu nie 

wychodziły! – fuknęła kobieta, tylko dlatego, że mozolne wymija-

nie się w korytarzu dawało jej do tego okazję. – I jeszcze porządne-

go mężczyznę bałamuci, który by partią był dla jakiejś odpowied-

niej, prowadzącej się dziewczyny! 

Rozalia wcisnęła się w głębiej w kąt. Adam miałby nieco 

mniej wyrozumiałości, gdyż nie podobało mu się rozporządzanie 

jego ręką przez nieznane sobie wiejskie gosposie. Spotkał jednak 

zranione, zmęczone spojrzenie Rozalii i połknął nieprzyjemną 

odpowiedź. Urządzanie awantury, o której plotki rozniosły by się 

po okolicy, nie byłoby wcale przyjacielską przysługą. Pomimo 

żywo odczuwanej niesprawiedliwości, zrobił ostatnią rzecz, na jaką 

miał ochotę – ponad moherowym beretem paniusi uśmiechnął się 

do Rozalii. Z jej oczu ostrożnie, niepewnie zaczęła wycofywać się 

mgła, aż nagle błysnęła w nich iskierka humoru i ironii.  

Kobieta wreszcie zdołała dostać się do środka i już bez prze-

szkód opuścili sklepik „U Zośki”. 

- Dzięki – powiedziała prosto, wsunąwszy się na siedzenie 

pasażera w samochodzie. – Żadnych wieści o Bandycie? 

Na ogłoszeniu podany był zarówno numer telefonu Rozalii, 

jak i Adama, a nawet numer stacjonarnej linii do kancelarii rezer-

watu. 

Pokręcił przecząco głową. 
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- Jestem pewien, że ktoś odpowie na ogłoszenie – powie-

dział, szerokim łukiem zawracając na placu pod budynkiem. – 

Myślę, że zagonił się za napastnikiem tak bardzo, że znalazł się 

w obcej okolicy i nie wie, jak wrócić. Zwłaszcza, jeśli strzelec, dajmy 

na to, wskoczył w samochód albo motor, a Bandyta mimo to nie 

przerwał pościgu. Przecież z łatwością mógłby gonić za samocho-

dem nawet i pół godziny.  

- Tak. Myślę podobnie. Gdyby ktoś go skrzywdził na miej-

scu, przecież byśmy go znaleźli…  

Swoje zdanie dokończyła nikłym, cichnącym głosem i syk-

nęła w bólu, przyprawiając Adama o mały atak paniki. 

- Co się dzieje? To już? Co cię boli? 

- Spokojnie, to tylko taki skurcz. Dziś wyjątkowo mnie mę-

czy. 

- Skurcze? I ty tak spokojnie? Przecież skurcze oznaczają po-

ród. 

- Nie wszystkie. Jeśli nie są regularne, to mało prawdopo-

dobne. Ja nie wiem, jak tam jest u zwierząt, ale w końcu jesteś 

pewnym typem lekarza, powinieneś takie rzeczy rozumieć. Zresztą, 

mam jeszcze czas. 

- Skąd wiesz? Chyba nie masz wielokrotnego doświadczenia 

w tej dziedzinie, co? 

Być może jego ton był ostrzejszy niż powinien, ale lekcewa-

żący spokój, z jakim opisywała swoje objawy, dziwnym sposobem 

zwiększał jego własne obawy.  

- Co robisz? Cembrzaste jest w tamtą stronę – przypomniała 

mu cierpliwie. 

- Zabieram cię do Kuby. Tylko głęboko oddychaj. 

- To tylko Braxton-Hicks – odpowiedziała, głębiej zapadając 

się w fotel, jakby coś miało mu to wyjaśnić. 
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- To tylko skurcze Braxtona-Hicksa – powiedział Jakub, wy-

chodząc z gabinetu na korytarz, gdzie Adam wytupywał pod 

krzesłem dziurę w linoleum. – Ale chwali ci się natychmiastowa 

reakcja i trzymanie ręki na pulsie. Ostrożności nigdy za wiele, 

zwłaszcza w sytuacji Rozalii. Zbyt duży stres rzeczywiście mógłby 

przedwcześnie wywołać poród.  

Adam chciał wstać, ale Jakub powstrzymał go, kładąc rękę 

na jego ramieniu. Sam usiadł obok, ciężko, jakby zginanie kończyn 

w stawach sprawiało mu trudności. 

- Czternastogodzinny dyżur – wyjaśnił. – Nie usiadłem ani 

na pięć minut. Jedno za drugim decydowało: koniec i basta, 

wychodzę. Co za noc! – westchnął. 

- Czyli z Kalinką wszystko w porządku? 

- Tak, i z Rozalią też – Jakub zaśmiał się słabo. – Nie wiem, 

jak ona to robi. Inna dziewczyna na jej miejscu nie wytrzymała by 

nerwowo tego napięcia. 

- Sam chciałbym to wiedzieć. Wydaje mi się, że myśl 

o dziecku jest w stanie zmusić ją do regulowania własnego umysłu. 

Jakby samą siłą woli opanowywała strach i zdenerwowanie. Co nie 

znaczy, że jest w stanie zupełnie je zniwelować. Jeszcze ta sytuacja 

z psem. 

- Z psem? 

Adamowi wydawało się, że od zaginięcia Bandyty minął 

już szmat czasu – tak intensywne były jego poszukiwania i tak 

wielka troska. W istocie pies znikł dopiero rankiem poprzedniego 

dnia i wieści o jego ucieczce nie dotarły jeszcze do Jakuba. Opowie-

dział mu, co się wydarzyło. Doktor Wojnicki zdawał się być 

przejęty. 

- Ona tak kocha tego futrzaka. Na dodatek szczeniaka dosta-

ła od Marka. Że też musiało się to wydarzyć akurat teraz! Koniecz-

nie musimy pomyśleć o czymś, co pozwoliłoby jej odetchnąć, 
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odrobinę się odstresować i zapomnieć. Może by tak zmienić jej 

otoczenie, chociażby na jeden dzień? 

-  Nie żartuj. Nie zostawi Marka nawet na dwie godziny, je-

śli nie będzie tego wymagała jakaś wyższa konieczność. 

- No, chyba, że nie będzie miała wyboru. 

- Chcesz ją porwać? 

- A masz inny pomysł? 

Adam zamilkł, bo kidnaping rzeczywiście wydawał się być 

najprostszą opcją. 

- Oj, obaj doktory, a takie, mimochodem, oporne – wes-

tchnęła pani Jadzia, która przed chwilą wyłoniła się z gabinetu 

Jakuba i poinformowała, że Rozalia już się ubiera. – Kombinujecie, 

zachodzicie, krążycie. Problem tu się objawia, że wszyscy mężczyźni 

mimochodem uważają, że do kobiety trzeba pokrętnie i z komplika-

cjami, podczas kiedy wystarczyłoby prosto. Jeszczem nie widziała, 

żeby jaka panna się wzbraniała, gdy jej kawaler kwiatka przyniesie, 

na ciastko zaprosi, odrobinę przygada w świetle świec. 

- Sugeruje pani, że Rozalię odstresuje randka? – zgorszył się 

Jakub. 

- Ja nic sugeruję, tylko to, że pani Rozasia młoda jest, sym-

patyczna, inteligentna. Takie tylko hołubić. Co z tego, skoro kawale-

rowie, mimochodem, mało obrotni…? 

Z tym zostawiła obu doktorów na korytarzu. Nie mieli czasu 

przedyskutować sugestii pielęgniarki, bo Rozalia wyszła z gabinetu 

i pospieszyła Adama, żeby prędzej wracali do domu. Martwiła się 

o Marka. 

 

 

 

Sugestie pani Jadzi Adam odłożył na tę samą półkę umysłu, 

na której przetrzymywał marzenia o podróży do Amazonii, bliskie 

spotkania z przybyszami z kosmosu, przekonanie o szkodliwości 
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glutenu, gdy się na niego nie ma alergii i wszystkie trochę naciąga-

ne, czasem wręcz śmieszne pomysły i teorie. Do czasu. 

Edyta wpadła do willi „Ulany”, by zasięgnąć porady Rozalii 

na temat odpowiedniej kreacji na bal adwokatów. Impreza zbliżała 

się wielkimi krokami i młodą adeptkę prawa zaczynała zżerać 

trema. Po przeparadowaniu w kuchni Marka w kilku różnych 

sukienkach przed widownią złożoną z Rozalii i Józefiny, Edyta 

zdecydowała się założyć prostą, szarą półdługą sukienkę, w której 

wyglądała profesjonalnie, poważnie i elegancko. Rozalia natomiast 

doradziła jej, by przełamała stylizację swoimi cennymi kolczykami 

z różową perłą. 

Ponieważ Edyta miała w „Ulanie” szykować się na wyjście, 

zostawiła swoje ubrania, buty i biżuterię pod pieczą Rozalii.  

Adam zabłąkał się do sypialni Rozalii w poszukiwaniu swo-

jej matki. Zapukał, ale nie otrzymał odpowiedzi, więc pchnął lekko 

uchylone drzwi.  

Za oknem dzień ocierał się o noc. Ostatnie promienie słońca 

tryskały zza horyzontu, ślizgając się po oknach „Ulany” jak miotła. 

Ich rdzawy blask obsypywał sylwetkę Rozalii jak złoty kurz, gdy, 

trochę jakby nieobecna, wyglądała na zewnątrz. Dziwaczna aura 

rozświetlała jej twarz i wydobywała z włosów ni to miedziane, ni 

to złote nici. W zamyśleniu gładziła kciukiem złożone na miękkiej 

wacie w pudełeczku kolczyki Edyty. 

- Podobają ci się? – zapytał. 

Odłożyła puzderko nerwowo, jakby przyłapał ją na czymś 

zdrożnym.  

- Właściwie, nie – przyznała. – To znaczy tak, są bardzo ład-

ne, ale nie w moim stylu – wyjaśniła w nieco niezaangażowany 

sposób, co wskazywało, że to nie ten element biżuterii, przynajm-

niej bezpośrednio, był przyczyną jej rozstrojenia.  

- Myślałem, że będziesz nieco bardziej cieszyła się z tryumfu 

swojej intrygi. To przecież był twój pomysł. Skąd więc ta smutna 

mina? 
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- To nie smutek. Czy ja wiem? Chyba trochę melancholia. To 

głupie. Nie zamieniłabym się z Edytą miejscami, a jednak przyglą-

danie się, jak perspektywa udziału w tym balu ją ekscytuje, 

poruszyło, no, jakieś zakurzone trybiki. Teraz nie mogę sprawić, 

żeby przestały się kręcić. Nie myślałam, że tego mi brakuje. 

- „Tego”? 

- Tego. – Zakręciła palcem nad kasetką z kosmetykami, które 

również pozostawiła za sobą Edyta. – Bycia dziewczyną, wkładania 

wysiłku we własny wygląd, tego dreszczu, kiedy nie wiem, co 

przyniesie wieczór. Dziś doskonale wiem, że czekają mnie kapcie, 

szklanka ciepłego mleka i jakiś tomik poezji, nad którym zasnę. 

Chyba dotarła do mnie właśnie jakaś… ostateczność mojej sytuacji. 

To głupie – powtórzyła, wzruszając ramionami z irytacją. 

- Głupie, nie. Błędne. Nie rozumiem, dlaczego upierasz się 

żyć, jakby na zawsze zamknęły się wszystkie drzwi. Nie jesteś 

stworzona do takiego małego życia, Rozalio. Jeśli zamkniesz się 

w takiej klatce minimalizmu, prędzej czy później jej maleńkie 

ściany zacisną się wokół ciebie. 

- Adam… 

- Gdzie moja matka? – przerwał jej, ulegając impulsywnie 

idei, zasianej przez panią Jadzię. 

- Jest w swojej sypialni. Ucięła sobie drzemkę po lekcji 

hiszpańskiego – odparła, nawet nie zdziwiona nagłą zmianą tematu. 

Nawet nie wiedział, że Józefina zapisała się na naukę języ-

ka. Chciałby matce pogratulować inicjatywy do samorozwoju, ale 

w tej chwili miał przed sobą inne zadanie. 

- Idę ją poprosić, żeby posiedziała dziś wieczorem z Mar-

kiem. Ty się ubieraj. Idziesz ze mną na randkę.  

- Adasiu… – uśmiechnęła się, miękko, smutno, pobłażliwie. 

– Już o tym mówiliśmy. Nie potrzebuję litości. 

No tak, nie zabrał się za to najlepiej. Nic dziwnego, że tak 

właśnie odebrała jego zaproszenie. Czy istniała szansa, żeby odkrę-

cić nieporozumienie, na nowo zdefiniować wzajemne relacje? 
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- To nie ma nic wspólnego z litością. – Pokonał dzielącą ich 

odległość i nakrył swoją dłonią drobną, niemal dziewczęcą rękę 

Rozalii. Zadrżała? – Już dawno powinienem był to zrobić – szepnął, 

a różnokolorowe oczy, które z napięciem i uwagą śledziły każdy 

jego ruch, rozszerzyły się i zabłysły. 

 

 

 

Tym sposobem półtorej godziny później siedzieli naprze-

ciwko siebie przy ustronnym stoliku w urokliwej, przytulnej 

restauracji przy sanockim rynku, po raz pierwszy od dawna czując 

się w swoim towarzystwie zażenowani i niezręczni.  

Obserwował z pewnym humorem, jak Rozalia wykręca 

w dłoniach płócienną serwetkę, poprawia nieistniejące zagniecenia 

na aksamitnej tunice i obraca małym mosiężnym lampionem, który 

parzył jej palce. Wyglądała prześlicznie, z włosami upiętymi 

w koszyczek, z którego wysypywały się pojedyncze pasma. Może 

zrobiła to celowo, może wynikało to z pośpiechu w czesaniu, ale 

dziewczęca i niewinna fryzura zyskiwała dzięki temu sporo kobiecej 

zalotności.  

Sam Adam napawał się tą nieznaną im dotąd nerwowością 

i niepewnością, jakby odzyskał dzięki temu część życia, dotąd 

uznawaną za bezpowrotnie stracony przywilej młodości. 

Milczenie przerwała Rozalia, bo nie było ono jej stanem na-

turalnym. W przedziwny sposób zupełnie mu to nie przeszkadzało. 

Często wsłuchiwał się wieczorami w pogodny, radosny szczebiot 

dobiegający z przylegającego mieszkania „Ulany”. 

- Wiesz może, co to za piosenka? – zapytała, wskazując pal-

cem w górę, jakby fale dźwiękowe, krążące w powietrzu, można 

było dostrzec. 

Proste pytanie odczarowało nerwową atmosferę. Na randce 

z nowopoznaną dziewczyną zabrzmiałoby pusto, jak zapełniacz 

rozmowy. Rozalię znał na tyle dobrze, by wiedzieć, że to zwykła 
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ciekawość. Wzajemna sympatia, szacunek i przyjaźń gwarantowały 

komfort. Dlaczego więc miałby być zdenerwowany? 

Bezzwłocznie podał jej tytuł i wykonawcę utworu. 

- Adam Szechyński, człowiek, który zna wszystkie piosenki. 

- Znam dużo piosenek – skorygował. – Ten zespół widziałem 

akurat na koncercie w Londynie. Grali support przed Famous Rebel. 

- Byłeś na ich koncercie w Londynie? Nie wiedziałem, że 

wyjeżdżałeś do Anglii. Co tam robiłeś? 

- Jak to, co? Pojechałem na koncert… 

- Famous Rebel. W Londynie – powtórzyła, dziwnie oszo-

łomiona. – Phi. 

Popatrzyła na niego tak, że pożałował swojej szybkiej od-

powiedzi.  

- Nie wożę się wcale po świecie. Ten zespół od lat był na 

szczycie mojej playlisty, a za każdym razem, kiedy grali w Europie, 

ja albo byłem na badaniach, albo wypadały inne sprawy. Kaśka nie 

lubiła… Jak już trochę otrząsnąłem się po rozwodzie, postanowiłem 

pojechać. Dlaczego tak na mnie patrzysz? – zapytał, wpół-

rozbawiony, wpół-zmieszany. 

- Po prostu myślę o tym, jak różne są nasze życia. Do tej po-

ry nie zastanawiałam się nad tym, że pochodzisz z takiej, no, nie 

wiem, mieszczańskiej, dobrej rodziny. Chcę pojechać na koncert, 

wsiadam w samolot i już… 

- No, chyba nie masz kompleksów na tle materialnym? Je-

steś na to zbyt mądra. 

- To nie chodzi o to, że czuję się gorsza, bo dorastałam 

w niezamożnej rodzinie.  

- A o co? 

- O to, że twoje wychowanie wyposażyło cię w odwagę, 

inicjatywę. Nie wiem, poczucie własnej wartości? W przekonanie, 

że gdy czegoś chcesz, możesz zwyczajnie się o to postarać, nie 

myśląc, że to nie dla ciebie. Że nie dasz sobie rady. Zazdroszczę. 
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- Nie było aż tak kolorowo – zaprzeczył, choć w tym, co 

mówiła, było trochę racji. Nigdy nie czuł się „gorszy”, ba, nigdy się 

nawet na tym nie zastanawiał. – Atmosfera, którą wykreował 

w domu mój ojciec, była daleka od sprzyjającej. Jest nerwowym 

człowiekiem, despotą. Sama widziałaś moją matkę, gdy ją przywio-

złem do Cembrzastego.  

- Może nie było idealnie – zgodziła się. – Miałeś zatargi 

z ojcem, ale przynajmniej czułeś się częścią swojej własnej rodziny. 

- Będziemy się teraz licytować, kto miał gorsze dzieciństwo? 

– zadrwił łagodnie. – Chciałem tylko zauważyć, że oboje, pomimo 

wzburzonych wód na morzu rodzinnych relacji, znaleźliśmy przy-

stań i staliśmy się w miarę normalnymi ludźmi. Znaleźliśmy nasze 

kotwice.  

- Co było twoją? – zapytała. 

Kelner właśnie zaserwował ich zamówienie, co dało mu 

chwilę do namysłu. Nie chciał w oczach Rozalii wyjść na idiotę. Po 

raz kolejny z pomocą przyszedł mu fakt, że ich znajomość posiadała 

już silnie fundamenty. Nawet jeśli zdradziłby się przed nią ze swoją 

naiwną tajemnicą, jego reputacja nie poniesie zbyt wielkich strat. 

- To zabrzmi dziecinnie – uprzedził, kiedy kelner zostawił ich 

znów sam na sam, z talerzami dymiącej tarty dyniowej, którą 

polecił mu kiedyś Kostek, tak jak i samą restaurację. – Myślę, że 

muzyka.  

- To ma sens – przyznała. 

- Tak po prostu, to ma sens? 

- Wybacz, Adam, słowo prawdy od życzliwej duszy. Nie je-

steś mistrzem w wyrażaniu emocji. Muzyka rezonuje, pozwala 

podpiąć się pod uczucia, które zdefiniował ktoś inny. 

- Opisujesz to w taki sposób, że wychodzę na lenia i plagia-

tora – mruknął żartobliwie. Miała, oczywiście, rację.  

- Nie jesteś jedyną osobą, która na co dzień kontroluje swo-

je emocje. 

- Tobie otwartość nie przychodzi z wielkim trudem. 
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- Jak długo mnie znasz? – Niedługo, musiał to przyznać. Ist-

niała jakaś inna, wcześniejsza Rozalia sprzed tej słonecznej, rozma-

rzonej, którą zobaczył w ogrodzie ruczajowskiego gospodarstwa 

tamtego czerwcowego popołudnia. – To prawda, nie mam trudności 

w wyrażaniu swoich odczuć. Inna rzecz, że przez większość mojego 

życia czułam się zobowiązania do ukrywania ich z obawy, że komuś 

tym sprawię przykrość. 

- Mówisz tu o swojej ciotce? – domyślił się. 

Wzruszyła ramionami. 

Adam sięgnął po dłoń, którą oparła na stole, w geście, który 

miał niewiele wspólnego z romansem, oferując przyjaźń i pociesze-

nie. 

- To, że odczuwasz żal po tym, jak traktowali cię w domu, 

nie jest powodem do wstydu. Nie możesz zmienić swojego dzieciń-

stwa, ale nie pozwoliłaś, żeby doświadczenie poniżenia – tak, 

poniżenia – powtórzył, kiedy pokręciła głową, – zmieniło cię 

w osobę zgorzkniałą. Wciąż jesteś wierna swojej naturze, otwarta 

i pogodna. Co przekonuje mnie o tym, że twoja kotwica była 

naprawdę silna, taka, na której mogłaś polegać, bezgranicznie 

zaufać. 

- Marek – szepnęła, niezaskoczona jego domyślnością. 

Zamilkli na chwilę. Para przy stoliku obok zamieniła kilka 

uwag na temat znalezionych w mediach społecznościowych 

ciekawostek o wspólnych znajomych. Od początku ich spotkania 

oboje zahipnotyzowani byli wyświetlaczami swoich telefonów, co 

Adama i bawiło, i smuciło. Poczuł wdzięczność za wieczór spędzony 

zwyczajnie na rozmowie. Zwykła rzecz, jeszcze niedawno oczywista, 

dzisiaj coraz bardziej wyjątkowa. Może nie było za późno…? 

Zjawił się kelner, który zebrał ich talerze i poinformował, że 

gnocchi z parmezanem (kolejna rekomendacja Kostka) zostaną 

zaserwowane za kilka minut. Wychodząc z niewielkiej alkowy, 

w której mieścił się ich stolik, przytłumił światło nagich żarówek, 
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zwisających na różnych długościach z sufitu. Najwyraźniej uznał, że 

dwojgu Facebookowych randkowiczów przydałby się mały impuls. 

- Masz z nim naprawdę wyjątkową więź – powiedział po 

chwili, wciąż mając na uwadze Marka. – Nie spotkałem dwojga 

ludzi tak w pełni wobec siebie otwartych. 

- Byłam w nim zadurzona – powiedziała, jakby nagle sobie 

o tym przypomniała. – Mogłam mieć… może trzynaście lat? Był dla 

mnie najwspanialszym facetem na ziemi. Mądry, opiekuńczy, 

przystojny. 

- To ideał, któremu trudno dorównać – wtrącił, szukając jej 

spojrzenia, ale Rozalia pogrążona była w swoim wspomnieniu tak 

głęboko, że nie zauważyła przytyku. Wiadomość o dziewczęcym 

zakochaniu przyjął bez zdziwienia. Przez całą szóstą klasę podko-

chiwał się w nauczycielce biologii. 

- Naturalnie, szybko mi to przeszło. Większość młodzień-

czych ideałów maleje z czasem. On – nie. Poleganie na ludziach jest 

niebezpieczne. Każdy filar z czasem kruszeje… Ryzykownie jest ufać 

w ludzką stałość i niezmienność. A jeśli ufamy, robimy to z pewną 

wewnętrzną troską, z rezerwą. Marek jest jak skała. Jemu można 

powierzyć wszystko i nigdy nie rozczaruje. To dzięki niemu nie 

zdziczałam i jestem normalna.  No, prawie normalna – uśmiechnęła 

się nerwowo. – Ja jestem już dorosła, a on wciąż jest wielki. 

- To prawda – przyznał. 

- To jedyny człowiek, który nigdy mnie nie okłamał, nie 

oszukiwał, nie kolorował. No, i ty.  

Odczuł to prostoduszne wyznanie jak policzek. Był eksper-

tem od tłumienia poczucia winy, jak zresztą wszystkich innych 

emocji. Zatajenie przed Rozalią wiadomości o wizycie Igora spychał 

w umyśle na dalszy plan, tak samo, jak kwestie związane z rozcza-

rowaniem ojca, pozostawieniem matki pod jego wpływem na tak 

długi czas, rozpad małżeństwa. Sprawa zatajonej wizyty Narczyń-

skiego zdawała się jednak wypływać co rusz, wywołana jak 

natrętny duch przez uporczywe skojarzenia. 
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Kelner zaserwował główne danie. Para przy stoliku obok 

przerzuciła się z przeglądania Facebooka na śledzenie zdjęć na 

Instagramie, koniecznie chcąc wiedzieć, co na obiad zjedli ich 

znajomi i celebryci. 

- Uważasz, że to głupie, opierać kształtowanie swojego życia 

na czyimś autorytecie? – zapytała po kolejnej pauzie. Upiła łyk 

porzeczkowego soku i rozgniotła go na języku jak wino.  

- Mogłaś trafić gorzej. Myślę, że trudno jest fałszywie kogoś 

oskarżyć o autorytet moralny. 

Przytaknęła.  

- Dziadek Dziunek przez większość mojego życia pogrążony 

był w rozpaczy. Ciocia Mela zaaferowana sprawami swoich dzieci 

i gości gospodarstwa. Wujek Tadek jest chyba dobrym człowiekiem, 

tylko… bezkształtnym. Nie ma wewnętrznej siły. Wciąż tkwi 

w tragedii swojego ojca. 

- A ty?  

- Myślałam na początku ciąży bardzo dużo o mojej matce. 

Wydawało mi się, że jeśli zrozumiem jej pobudki, to uwolnię się od 

negatywnych emocji. Teraz zaczynam rozumieć, że prawdopodobnie 

nigdy nie dowiem się, co zaszło. Jedyną drogą do tego, żeby 

stworzyć mojemu dziecko normalny dom, jest pogodzenie się 

z przeszłością, nawet jeśli nie mogę uzyskać żadnych odpowiedzi. 

To dziwne i pozornie bez związku, ale choroba Marka pomogła mi 

zrozumieć, co tak naprawdę mi ofiarował. Spokój. W świecie, 

w którym jest tyle hałasu, który wmawia mi, że powinnam być jak 

czysta dziewica albo dziwka, że powinnam kochać tylko tych, 

którzy nie są zbyty grubi albo zbyt chudzi, ubierać się tak albo 

inaczej, lubić psy albo lubić koty. Że jestem na pewne rzeczy za 

stara, na inne za młoda, z kolei zaś jeszcze co innego nie przystoi mi, 

bo jestem kobietą. Albo odwrotnie: powinnam postępować tak, 

a nie inaczej, właśnie dlatego, że nią jestem… Wszyscy przekonują 

mnie, że muszę czekać na lepsze czasy. Co nas napawa przekona-

niem, że lepsze czasy nadejdą? Że musimy tylko przeczekać, a nasze 
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prawdziwe życie się zacznie? Dlaczego nie zaakceptować tego, co 

mam, z wdzięcznością, skoro jest tak wielu ludzi, którzy mogliby mi 

tego zazdrościć? Czekanie nie przynosi rozwiązań ani odpowiedzi, 

tylko stratę i marnotrawienie. Tego nauczył mnie Marek, Marek 

i puszcza. Oni oboje zwyczajnie trwają, tutaj i teraz. W sercu obojga 

panuje spokój. Nawet jeśli w lesie życie podporządkowanej jest 

nieubłaganej hierarchii łańcucha pokarmowego, pojawia się śmierć, 

drapieżcy polują na ofiary, a sami padają od chorób, drzewa 

przewracają się w wichurze, młode wiosenne pędy mogą umarznąć 

przez nagłe ochłodzenie, zmarnieć w cieniu silniejszych siejek, to 

jest to zwyczajny bieg spraw. Następuje rozkład, ale też odrodzenie. 

Nawet jeśli pojawia się choroba. 

- Rozumiem, ale w jednym się mylisz. Masz szansę poznać 

szczegóły tamtych zdarzeń. Od swojego ojca – dodał, choć doskona-

le go zrozumiała.  

- Nie potrafiłabym mu zaufać. Ty uważasz, że jest wiary-

godnym źródłem? 

Przypomniał sobie zmęczonego życiem wysokiego mężczy-

znę, który z wielką odwagą przyszedł pewnego popołudnia do 

„Ulany”, chcąc zmierzyć się z ogromem własnych błędów i ucie-

czek. Nie odpowiedział. 

Dziewczyna przy stoliku obok podniosła się, żeby telefonem 

zrobić sobie zdjęcie ze swoim partnerem. Szybki, wystudiowany 

uśmiech rozciągnął twarze obojga, po czym zbiegły się one 

z powrotem jak wełniany sweter w praniu. Usiadła i zajęła się 

publikowaniem ujęcia na swojej tablicy. Adam przypuszczał, że 

przekonywanie całego gremium znajomych – i nieznajomych – że 

się spędziło wspaniały wieczór w doborowym towarzystwie 

pozwalało uwierzyć, że tak było naprawdę.  

- Chciałbym mieć takiego Marka – powiedział, kiedy ustało 

zamieszanie. – Ja swoim życiu wielokrotnie traciłem spokój 

i równowagę.  
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- Nie znam człowieka, który by się nie zachwiał, tracąc złu-

dzenia – odparła miękko, wyrozumiale. – To częściowo wina mojej 

matki. 

Domyśliła się więc, że miał na myśli czarny okres po odkry-

ciu tajemnicy swojej żony. Złudzenie szczęścia, które wmawiał 

sobie, uparcie powracając do tamtego zielonego snu, prysło wtedy 

jak mydlana bańka. Bolesne rozczarowanie rzeczywistością wzbu-

dziło w nim żal, nie do Liliany, ale do siebie.  

- Nie sądzę, że twoja matka miała złe intencje, wskazując mi 

tamten sen. Myślę, że i tak znalazłbym się tutaj.  

- Tylko czy właśnie „tutaj” chcesz być? 

Znów nie mógł znaleźć słów, żeby odpowiedzieć. Nie po-

siadał takiej odwagi do szczerości jak Marek. 

- Zastanawiające jest to, że nawet nie pamiętam teraz, co za-

bolało mnie bardziej. To, że Kaśka w ogóle dopuściła się tych 

aborcji czy to, że mnie okłamała.  

- Ma to jakieś znaczenie? 

- Chyba tylko takie, że doświadczyłem konsekwencji kłam-

stwa. I dlatego muszę ci powiedzieć… 

- Obiad był pyszny! – przerwała mu. – Ale czy możemy tę 

rozmowę dokończyć w drodze do samochodu? Kalinka podpowiada 

mamie, że czas rozprostować nogi. 

 

 

 

Kalinka – pomyślał Adam ze niedowierzaniem. Wysoki sto-

lik osłaniał brzuch Rozalii. Na chwilę jakby zupełnie zapomniał 

o tym, że Rozalia jest w zaawansowanej ciąży. 

Uregulował rachunek i zostawili parę przykutą do ich ma-

łych okienek w wirtualnym świecie, by od teraz radzili sobie 

z byciem sam na sam. 

Do przerwanej rozmowy nie udało im się wrócić. Odpo-

wiedni moment na wyznanie zatajonej prawdy minął. Rozalia 
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siedziała odprężona na odsuniętym fotelu pasażera, wsłuchana 

w hipnotyczny, falujący motyw gitarowy piosenki, tej samej, 

o którą wcześniej zapytała. Adam kierował w milczeniu, pogrążony 

w natrętnej fantazji, która przyszła do niego pod wpływem obco-

wania z Rozalią, otwarcie, bez świadków… Wyobrażał sobie 

mglistą przyszłość, siebie i Rozalię przy prostym stole w kuchni 

mieszkania „Ulany”, pogrążonych w jednej z tych długich, pokręt-

nych, najeżonych cytatami z wspólnej przeszłości rozmów, które 

dowodzą, że dwoje ludzi tak naprawdę się rozumie. Może dookoła 

biegałyby dzieci, a może na kolanach leżałby zwinięty w kłębek 

kot… 

Nie chciał kończyć przedwcześnie wieczoru. W Jeziorkach 

skręcił w boczną drogę prowadzącą do niewielkiej doliny, utajonej 

u stóp Białej Góry, w której – jak przekonał się podczas swoich prac 

terenowych – zanieczyszczenie światłem było tak niewielkie, że 

można było ujrzeć tam jeszcze więcej gwiazd niż z parku przy 

„Ulanie”.  

- Sosiejki? – zdziwiła się, wyglądając przez okno na niewiel-

ką polanę u końca leśnej drogi, oświetloną reflektorami samochodu. 

Leśny kompleks w dolinie tak nazwany był od sosen, których 

skupienie wyróżniało się tu pośród przeważających lasów bukowo-

jodłowych. 

Zatrzymał auto bez słowa, uważając, że za samo wyjaśnienie 

wystarczy obsypane gwiezdnym brokatem niebo. Zgasił silnik, 

zostawiając jedynie włączone radio, z którego sączyły się teraz 

dźwięki piosenki Famous Rebel. Może nie był otwartą księgą, ale 

Rozalii udawało się odczytywać jego intencje i emocje, biorąc za 

wskazówki drobiazgi, które ktoś inny z łatwością by zignorował – 

jak chociażby często słuchaną piosenkę. Wysunął się szybko 

i obszedł samochód, by otworzyć Rozalii drzwi.  

- Otul się dobrze – polecił, podając jej rękę, gdy zstępowała 

z wysokiego progu drzwi Hiluxa. 
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- Adam…! – westchnęła bezgłośnie, zadzierając głowę do 

góry. 

- Poczekaj jeszcze chwilę, aż twoje oczy przyzwyczają się do 

ciemności – zasugerował. – Oprzyj się na masce samochodu, żebyś 

nie potknęła się o jakiś korzeń. 

Sięgnął po kraciasty koc, który woził na tylnym siedzeniu. 

Jeden koniec wielkiej derki zarzucił na ramię Rozalii, drugi przeło-

żył przez swoje ramię.  

Przysunęła się do niego, nieznacznie, wystarczająco, żeby 

rozgrzało się – jego serce. 

- Nie zimno ci? 

Pokręciła przecząco głową, wciąż wpatrzona z odchyloną 

głową w migotliwy, pulsujący spektakl otwierający się nad ich 

głowami. Niebo wirowało, skrząc się srebrzyście, jak tysiące 

drobinek śniegu rozsypanych na czarnej szybie. Wpatrując się przez 

dłuższą chwilę w kosmiczną galaretę, w której zawieszone były 

odległe światy, wirujące wokół swoich własnych słońc, można 

było utracić pewność gruntu pod nogami, jakby ziemia usuwała się 

spod stóp i uciekała gdzieś na swojej własnej grawitacyjnej nitce, 

podczas gdy oni dwoje tkwili nieruchomo w centrum wszechświa-

ta. 

- „Tej nocy niebo w dreszczach od gwiazd mrugawicy koły-

sało swój bezmiar w sąsiednie bezmiary…”14 – wyszeptała cichutko, 

tak, że miał wątpliwości, czy to na pewno ona, czy jakiś wewnętrz-

ny głos. Odrzucił tę ostatnią możliwość, jako iż jego podświado-

mość nie dysponowała cytatami na każdą okazję, a Rozalia 

owszem. – Można by tak patrzeć do świtu jak biedaczysko podmiot 

liryczny, ale szyja trochę boli – zażartowała, opuszczając wzrok. 

Wsunęła rękę pod warkocz nad karkiem, żeby rozmasować 

sztywne mięśnie, a dłoń Adama powędrowała za nią zupełnie bez 

udziału jego woli. Rozalia zastygła; odbicie całego nieba roziskrzone 

w jej niezwykłych oczach. Pocałunek zawisł między nimi jak drżąca 

                                                                 
14Bolesław Leśmian, „Gwiazdy”. 
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konstelacja. Gdzieś w głębi odnalazł przeświadczenie, że ten 

pocałunek sprawi, że jeszcze wszystko uda się naprawić. Wątpliwo-

ści, wyrzuty sumienia i skrupuły wymył potężny nurt emocji, które 

wezbrały nagle, kiedy stanęli twarzą w twarz. 

Z wilgotnej gęstwiny sosen poderwał się spłoszony ptak, 

zrywając ledwie utkaną nić, tę wątłą i delikatną przędzę, która 

rozpierzchła się jak ulotny sen o brzasku. Nocną ciszę przeszył 

warkot silnika. Kilka kolejnych zwierząt, których zmysły były 

mniej czułe, czmychnęło głębiej w bezpieczny gąszcz. W świetle 

lamp zbliżającego auta zagubił się blask gwiazd i niedokończona 

chwila. 

- Wsiądź do samochodu i zatrzaśnij się od środka – powie-

dział ponaglająco. 

Nie dyskutowała z jego dyspozycjami. Strach, który nagle 

zawędrował do jej oczu, był odbiciem czystego instynktu. Otoczyła 

ramionami brzuch i prędko okrążyła samochód, by dostać się do 

siedzenia pasażera. 

Adam przeszedł z drugiej strony, uruchomił silnik i zacią-

gnął ręczny hamulec, żeby dobrze widoczne były czerwone światła 

stopu. Potem wysiadł i z bagażnika wyjął karabin ze środkiem 

usypiającym, który wciąż woził ze sobą od ostatniej interwencji. 

Snop światła oślepił go na chwilę, kiedy zbliżające się auto 

wyłoniło się zza zagajnika. Podniósł do góry rękę i pomachał, 

próbując zwrócić uwagę kierowcy.  

Samochód zwolnił nieznacznie, po czym zatrzymał się gwał-

townie kilka metrów od Adama.  

Szechyński ostrożnie skrył karabin Palmera za plecami 

i podszedł do obcego auta od strony kierowcy. Zajrzał w uchylone 

okno i bez zdziwienia odkrył, że nocną jazdę po leśnych drogach 

urządza sobie Zdzisław Pokrotny. 

- Dobry wieczór – przywitał się ostrożnie. – Może w czymś 

pomóc? Zabłądził pan? 
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W bladym świetle gwiazd nalana, mięsista twarz eks-

biznesmena i myśliwego pociemniała.  

- Nic mi, ciulu, nie zrobisz! Nic na mnie nie masz! 

- Proszę pana, niech się pan uspokoi. To droga publiczna, 

nieprzynależąca do terenu rezerwatu, otwarta dla ruchu… 

w godzinach dziennych.  

- Takie samo mam tu prawo być, jak ty! Czego tobie wolno, 

a mi nie? – zaperzył się jegomość. 

- Specjalistów ochrony przyrody i pracowników rezerwatu 

nie obowiązują ograniczenia czasowe – zablefował ostrożnie. – A ja 

tylko pytam czy mogę panu służyć pomocą?  

- Nic mi, ciulu, nie zrobisz! – powtórzył raz jeszcze Pokrotny, 

po czym cedząc przez zęby „Jezus, chole-eera…”, wrzucił wsteczny 

bieg i z impetem zawrócił na niewielkiej leśnym parkingu, nieomal 

wpadając tylnymi kołami w fosę. 

Adam mógł tylko z namysłem przyglądać się jego manew-

rom – i żałować. 

 

 

 

Był teraz niemal pewien, że to Zdzisław Pokrotny jest ta-

jemniczym złośliwcem, który nie tylko kłusował Bukowieckie 

sarny, ale też dopuszczał się wandalizmu i powodował umyślne 

szkody. Zastanawiał się nad jego motywami. Oprócz hodowanej od 

dawna urazy do Marka trudno było mu się dopatrzeć prawdopo-

dobnej przyczyny. Ogólna niechęć do zarządu rezerwatu, którego 

powstanie utrudniło i ograniczyło działalność myśliwych na tych 

terenach, wydawała mu się powodem nieco naciąganym. Myślał 

o tym w drodze powrotnej do „Ulany”, przepuszczając jak przez 

tunel swoją frustracje z przerwanego wieczoru na grunt profesjo-

nalny.  
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Myślał właśnie o tym, że swoimi domysłami będzie musiał 

podzielić się z Izabelą Gąską, kiedy właśnie jej sylwetkę dostrzegł 

na werandzie willi, zajeżdżając pod dom. 

Pani prokurator na widok Rozalii zgasiła w połowie wypa-

lonego papierosa i zamachała wokół siebie ręką, rozwiewając siwą 

smugę. Zamrugała podpuchniętymi powiekami, które szczypał 

nikotynowy dym i ledwie obeschnięte łzy. 

- Przepraszam – zwróciła się do Rozalii. – W zasadzie nie pa-

lę, ale dziś nie mogłam się powstrzymać. Wzięłam pańską radę do 

serca, panie Adamie. Cieszę się, że zdecydowałam się odwiedzić 

Marka, a z drugiej strony… – wzruszyła ramionami. – Próbuję się 

jakoś uspokoić, zanim wsiądę do samochodu. 

- Jesteście nareszcie! – gruchnął Kostek bezceremonialnie, 

stając w wejściowych drzwiach. Szeroki tors brodacza opinała 

kuchenna zapaska w wielkie, krwistoczerwone maki. – Gdzieście tak 

długo byli? – powiódł badawczym wzrokiem od Rozalii do Adama, 

po czym nie doczekawszy się odpowiedzi, machnął kuchenną łyżką. 

– Nic tam! Dotrzymywałem pani Józi towarzystwa, bo Marek miał 

gościa… Racuchów nasmażyliśmy. 

- Dziękujemy, Kostuszku, już jedliśmy – Rozalia podjęła dia-

log z ociąganiem. – Przyszedłeś z jakąś sprawą? 

- Do ciebie, panno ulotna…  

- Nie będziemy przecież marznąć na werandzie. Może po-

rozmawiamy w środku? 

- Chodzi, rozumiesz, o warsztaty hipoterapii w naszej stad-

ninie. Planujemy podjąć współpracę, jest kurs, pomyślałem sobie… 

– niecierpliwy, Kostek zaczął wyłuszczać swoją sprawę, wycofując 

się do wnętrza domu. Rozalia podążyła za nim, nie oglądając się 

nawet na Adama. Poczuł się dziwnie. 

- On nie może umrzeć – szepnęła pani prokurator, gdy zo-

stali sami. Adam rozumiał, że nie jest to dobry moment, by poru-

szać kwestie służbowe.  
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- Kolejne dawki chemioterapii zdają się wyrządzać mniej 

szkód w jego organizmie. Na początku przyszłego miesiąca ma 

badania kontrolne. Dowiemy się, jaką skuteczność ma leczenie. 

Marek się nie podda. 

- Nie, to nie to. Wie pan, pani Adamie… Mogę ci mówić: 

Adam? – Skinął głową w odpowiedzi. – Wiesz, nie jestem pewna, 

czy kieruje nim nadzieja na wyzdrowienie. Wcale nie zachowuje się 

jak optymista, tylko… 

- Jak stoik – dokończył Adam. Zaledwie kilka godzin temu 

rozmawiali o tym z Rozalią. – Marek godzi się ze wszystkim, taki 

ma charakter. Nie rozpacza i nie ekscytuje się. Przyjmuje to, co jest. 

- Ale czy to dobrze? Nie lepiej byłoby, gdyby wykazywał 

optymizm? Wiesz, efekt placebo… Pozytywne nastawienie jest tak 

ważne w leczeniu nowotworów.  

- Sądzę, że Marek na pewno chce żyć. Ma dla kogo – za-

pewnił.  

- Są bardzo blisko – pani prokurator uśmiechnęła się smut-

no, wokół jej ust zagrał grymas małej dziewczynki, zazdrosnej 

o uwagę. 

- Gdybym powiedział, że jest dla niej jak ojciec, nie byłoby 

to trafne określenie. On jest jej ojcem, w każdym liczącym się 

wymiarze. Myślę, że zdrowotne problemy Marka pomogły obojgu 

to zrozumieć. 

- Chyba nie jest pan jednym z tych, co to uważają, że nawet 

z tak strasznej choroby wypływa jakieś dobro? – zdziwiła się. 

- Pani Izo… Izo – poprawił się. – Tak już mamy, my, ludzie 

lasu. Widzimy padlinę, na której pożywiają się inne zwierzęta. 

Widzimy jak w miejscu, gdzie jesienią rozkładały się szczątki, na 

wiosnę wyrastają bujne, silne siewki. Widzimy powalone drzewa, 

których próchniejące pnie stają się domem dla tysięcy żyjątek. Czy 

nie wydaje się to pani możliwe, że doświadczenia graniczne niosą 

ze sobą cenne dobro na przyszłość? Coś, co odżywi naszą duszę? 
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Szczupłą dłonią o długich palcach ze starannym manicure 

pogładziła kosmyk jasnych włosów za uchem gestem nerwowym, 

speszonym. 

- Jesteście wszyscy z jednej gliny – powiedziała, a Adam nie 

mógł nie zauważyć, że wcale nie przyznała jego rozumowaniu racji. 

Odprowadził ją do samochodu i pożegnał, ostrzegając, by 

uważała na sarny i jelenie, które w Cembrzastem często wbiegały 

na drogę. Kiedy wrócił do domu, zastał matkę w towarzystwie 

Kostka, jak wspólnie zajadali się słodkimi racuchami. Raczyli się 

przy tym bursztynową, gęstą nalewką z pigwy produkcji pani 

Melanii Hawartowej, której słodko-cierpki smak poznał Adam 

podczas jednej z wizyt w Ruczaju. 

- Czyta mu do snu. „Quo Vadis” – poinformowała matka, 

choć wcale nie pytał. 

- O Bandycie nie było żadnych wieści? 

Józefina pokręciła głową przecząco.  

Nie pozostało mu nic innego, jak tylko wrócić do swojego 

mieszkania i gryźć się z niepewności. 

 

 

 

Późnym wieczorem drzwi jego sypialni otworzyły się z ci-

chym skrzypieniem. Wyciągnęła do niego rękę i pociągnęła ze sobą 

do ogrodu. Stanęli na osrebrzonych szronem liściach i łodygach. 

Znów spojrzeli w górę na roztańczone sfery, wyglądające jak 

lustrzane odbicie ogrodu. Jakby tylko oni dwoje byli solidni 

i realni, zawieszeni pomiędzy dwiema rozmigotanymi, kryształo-

wymi światami. 

Zapadając się w ich grawitacji, znalazł jej wargi. Jej wes-

tchnienie wypełniło jego usta. Miękki, rozkoszny dźwięk osnuł 

jego umysł mgłą. Nieskończenie mały fragment wszechświata, 

w którym zetknęły się ich ciała, był jak błysk światła, gorący 

i życiodajny.  
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Wiedział, że nigdy nie powinien był wypuścić jej z rąk 

w chwili, kiedy ich skóra utraciła kontakt. Wyciągnął ręce, ale 

Rozalia oddaliła się jak sunąca przez bezmiar galaktyka, rozprysku-

jąc się w tysiące słonecznych iskier. Jak zwielokrotnione echo 

dobiegał go zewsząd i znikąd jej śmiech, ten sam śmiech, który po 

raz pierwszy poznał dekady temu – w zielonym śnie.  

Siadając na łóżku, spojrzał na zegar pradziadka, trzymający 

wartę przy drzwiach sypialni. Była czwarta nad ranem. Ciemność 

zapadała się wokół niego, ale nie budziła w nim strachu, tak jak to 

miało miejsce w wiele innych nocy. 

Aż do świtu leżał na skraju łóżka w bezruchu, w pełni roz-

budzony, z poczuciem oderwania od własnego ciała i wspomnie-

niem zupełnie realnego pocałunku, który mu się przyśnił. 
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Rozdział 19 

- Dziękuję panu, panie Adamie, za wszystko, co pan robi dla 

mojej rodziny – powiedział Tadeusz Hawart, nieco zmieszany, 

zasiadając za kuchennym stołem. W „Ulanie” istniały dwa osobne, 

zupełnie niezależne mieszkania. Mimo tego, to właśnie kuchnia 

w mieszkaniu Marka stanowiła ośrodek życia obu. – Jak rozumiem, 

ta impreza jest ważna dla kariery mojej córki. 

- To normalne w tym środowisku – przyznał Adam. 

- Może jeszcze herbaty? – zaproponowała Józefina, unosząc 

dzbanek i obracając go dla lepszego nasycenia, aż znajdujący się 

w nim napar zawirował. – Albo coś mocniejszego? 

Hawart wyglądał na przemęczonego. Jego głowa ciążyła, 

jakby ważyła kilka kilogramów więcej, a głębokie, sine cienie 

wokół oczu nadawały jego twarzy wygląd chorego człowieka. 

- A nie, nie, dziękuję. Obiecałem Róźkę zabrać na wycieczkę 

po lokalnych przytuliskach. Możliwe, że ktoś tam oddał Bandytę. 

A jeśli nie? – zastanowił się Adam. Gdy Rozalia przekona się, 

że psa nie ma w żadnym z przytulisk w okolicy, kolejna nić trzyma-

jąca ją przy nadziei pryśnie.  

Nie miał okazji porozmawiać z nią o tym co się między ni-

mi – nie wydarzyło. Marek czuł się przez ostatnie dni nieco lepiej, 

więc spędzała cały wolny czas na przebywaniu z nim. Z pomocą 

Kostka wystawiła na werandę niewielki żeliwny piecyk, żeby mógł 

tam posiedzieć i patrzeć na park przy „Ulanie”, który cały jakby 

przygotowywał się na nadejście zimy – ptactwo rozrabiało, wysku-

bując ostatnie ziarna jarzębiny, wiewiórki sprawdzały zapasy, 

a ocalona sarna kuśtykała dookoła, strzygąc uszami. To pokrzepiało 

jego serce na równi z niekończącą się głośną lekturą powieści 

ulubionego autora. 
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Edyta weszła do kuchni w fantazyjnej, nieco prześmiewczej 

pozie modelki. Wyglądała rzeczywiście zjawiskowo. Doskonale 

dobrana półdługa sukienka z długim rękawem zasłaniała na tyle 

ciała, by można było ją uznać za profesjonalną i skromną, ale 

przylegała do jej krągłości jak druga skóra, nadając stylizacji 

kokieteryjności. Obróciła się, prezentując nisko upięty kok, oplecio-

ny dziewczęcym warkoczem, bez wątpienia dzieło ręki Rozalii.  

- Ojej, Edytko! – westchnęła Józefina, z zachwytu składając 

ręce.  

- Pięknie, prawda? – przyznała sama pani prawnik. 

- Dalibóg, jakie te panny puste – westchnął Marek drwiąco, 

ale w rzeczywistości kiwnął głową z uznaniem. 

- Wyglądasz bardzo ładnie – potwierdził Adam, wstając 

i wręczając koleżance bukiecik białych róż. Ten pomysł podsunęła 

mu matka. Najwyraźniej trafiła w dziesiątkę, bo stylizację Edyty 

dostroił zrelaksowany, wdzięczny uśmiech. 

- Ty też niczego sobie. 

- Nie zapomnij kolczyków! – Rozalia weszła do kuchni, po-

dając Edycie na wyciągniętej ręce biżuterię. 

- To na szczęście – oznajmiła Edyta, przejmując oprawione 

w srebro perły. Założyła je wprawnie bez patrzenia w lustro. – Nie 

uważasz, że powinnam coś jeszcze…? – zwróciła się do Rozalii. 

- Z pewnością nie. Kolczyki są bardzo strojne, jeśli założysz 

więcej biżuterii, będziesz wyglądała jak romska tancerka, a nie jak 

kandydatka na panią mecenas.  

- Nic nie mogę odrzec na takie ratio decidendi15. To co, je-

dziemy? 

- Bawcie się dobrze. – Józefina zerwała się zza stołu i uca-

łowała czoło syna z głośnym mlaśnięciem oraz policzek Edyty, 

nieco bardziej delikatnie, żeby nie zrujnować jej makijażu. 

Pan Tadeusz wraz z Rozalią odprowadzili ich na werandę. 

Sami wybierali się w drogę na objazd schronisk. Zamienili się 

                                                                 
15ratio decidendi (łac.) – motyw decyzji, zasada leżąca u podstawy decyzji. 
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nawet samochodami, bo Adam obawiał się, że wrażenie, jakie 

chciała na potencjalnych pracodawcach zrobić Edyta, może zostać 

zniweczone przez widok strzaskanego błotem terenowego auta.  

- Tylko nie przesadź z szampanem – poradziła Rozalia. Mu-

snęła czoło Edyty, jakby ich role się odwróciły i to ona była tą 

starszą siostrą, wysyłającą swoją podopieczną w świat. – I nie wierć 

się za bardzo w samochodzie, do Krakowa jednak kawał drogi. 

- Spokojnie, to niemnący materiał – odparła Edyta, chociaż 

z niepokojem obejrzała dookoła sukienkę w poszukiwaniu zagnie-

ceń.  

Nie znalazłszy ich, otuliła się płaszczem i ruszyła do samo-

chodu. Z nieba właśnie zaczynały spadać wielkie płaty śniegu, 

osiadając lekko na parkowych alejkach, nagich gałęziach krzewów 

i drzew, balustradzie werandy i na rzęsach Rozalii. 

Adam ociągał się nieco, oczekując, że może teraz da mu jakiś 

znak… Najwyraźniej jednak obecność wujka nie prowokowała do 

otwartości.  

- Spróbuj bawić się dobrze – powtórzyła Rozalia za Józefiną, 

jej sposób ekspresji uprzejmy, przyjacielski, pozbawiony innuendo. 

– Kto wie, może akurat nie będzie aż tak sztywno? 

- Podobno mają nawet lać wosk przez klucz i wróżyć 

z wiechcia słomy – powiedział, dając tonem głosu do zrozumienia, 

co sądzi o możliwości dobrej zabawy na tej stricte prawniczej 

imprezie. – Dobranoc. Uważajcie na drodze. Jeśli opady się utrzy-

mają, a temperatura nie spadnie, drogi będą śliskie – ostrzegł 

i ruszył za Edytą, nie mając ani więcej, ani mniej pewności co do 

tego, że to Rozalia uprzędła dla niego tamten sen. 

 

 

 

W rzeczywistości wydarzenie towarzyskie w świecie wy-

chowanków Temidy okazało się być o wiele mniej nużące niż 

Adam przewidywał.  
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Wzgarda, jaką czuł dla ojca, w ciągu wielu lat niepostrzeże-

nie przeniosła się na całą jego profesję i jej przedstawicieli, wy-

krzywiając karykaturalnie jej obraz. W rzeczywistości nie każdy 

prawnik był egoistycznym, zimnym despotą, a ich wzajemne 

kontakty niekoniecznie bywały bezwzględną licytacją. Przeciwnie, 

potrafili interesy załatwiać w białych rękawiczkach pod pozorami 

eleganckiego przyjęcia. Trzeba było przyznać, że imponowała mu ta 

nonszalancja. Sam był świadkiem tego, jak doświadczony sędzia 

wmanewrował znanego mecenasa w przyjęcie na praktykę swojego 

syna, a to wszystko przy suto zastawionym stole, gdzie obficie lały 

się szlachetne wódki.  

Naturalnie, Rozalia miała rację. Pojawiając się u boku Edy-

ty, Adam stanowił nie tylko odpowiedniego partnera, ale także 

katalizator, ułatwiającym nawiązanie nowych znajomości z znaczą-

cymi personami. Mimo upływu lat, w czasie których zatracił 

kontakt z kolegami ojca, został rozpoznany przez sędziego Strzelec-

kiego i prokuratora Niwkę, a tam, gdzie pamięć zawodziła, odświe-

żało ją nazwisko Szechyńskiego. Moralne wątpliwości również 

usunęły się na dalszy plan, chociaż świadomość, że może wyświad-

czyć Edycie przysługę tylko ze względu na to, kim jest jego ojciec, 

gryzła nieco i uwierała jego dumę własną. Nie miał jednak czasu 

na myślenie o posiniaczonym ego, zajęty towarzyszeniem Edycie. 

Kilka dobrych godzin upłynęło pod znakiem rozmów z coraz to 

nowymi kolegami, których przedstawiała mu Edyta, a których 

imiona rozmywały mu się w pamięci natychmiast po prezentacji, 

przerywanych okazjonalnym tańcem i wycieczkami do bufetu. 

Zaledwie mrugnął powiekami, już zbliżała się pierwsza nad ranem.  

Nawet obawy co do tego, że to formalne wyjście we dwoje 

odnowi uczucia Edyty, okazały się płonne. Jej zachowanie było 

mieszaniną koleżeńskości i niepersonalnego flirtu, który opanowała 

do perfekcji. Musiał przyznać, że miała doskonałe zadatki na 

zrobienie kariery w obranym fachu. Potrafiła świetnie manipulo-

wać rozmówcami, kierując nurt konwersacji na wybrany przez 
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siebie temat w niemal niezauważalny sposób. Jej pochlebstwa były 

wysmakowane, żarty zarazem uszczypliwe i inteligentne, a maniery 

niewymuszone. Wszystko to może nie zdołałoby Adamowi zaim-

ponować, gdyby nie fakt, że mógł zestawić Edytę z obrazem jej 

matki, która była kobietą dobrotliwą, lecz prostą i czasem nieco 

obcesową. W wystudiowaną, przemyślaną pozę, którą Edyta 

nauczyła się przybierać, włożyła wiele wysiłku. 

- To naprawdę zaskakujące, że nie poszedł pan w ślady ojca, 

panie Adamie. – Mecenas Krawczyk, którego Adam pamiętał 

mgliście z ogrodowych przyjęć w krakowskiej willi rodziców, był 

kolejnym w szeregu osób, które wygłosiły podobną uwagę. – 

Szechyński jest niesłychanie skuteczny, to legenda. Brakuje nam 

teraz takich twardych graczy. 

- Zapewniam, że mój brat aż nazbyt gorliwie kontynuuje tę 

rodzinną tradycję – odparł z wewnętrznym poczuciem sarkazmu.  

- Słyszałem, słyszałem. Śledzimy jego karierę – zapewnił 

mecenas, jakby tego właśnie od niego oczekiwał Adam. – Niech 

pan lepiej powie, jakie zatem ma pan perspektywy awansu 

w pańskiej branży, jakie ambicje, plany? Pewnie niedługo znów 

nawiąże pan współpracę z PAN-em? Tak zdaje się myśleć pański 

ojciec. 

Próżno było próbować wyjaśnić specyfikę pracy jako opie-

kun puszczańskiej ostoi i weterynarz dzikich zwierząt. Jeszcze 

trudniejszym zadaniem byłoby skłonić kogoś, dla kogo pięcie się po 

drabinie kariery było jedynym wyznacznikiem życiowego sukcesu, 

do wyobrażenia sobie, że satysfakcja, jaką przynosi podobna praca, 

może komuś zwyczajnie wystarczać. Naturalnie, ojciec nie omiesz-

kał pompować balonu własnego ego, opowiadając koleżkom 

z palestry bajki o wielkich zawodowych ambicjach syna.  

- Mam dla mojej placówki kilka pomysłów – odpowiedział 

oględnie, jak za każdym razem, kiedy indagowano go o zawodowe 

aspiracje. – Wolałbym jednak nie zdradzać zbyt wiele, zanim nie 
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pozyskam odpowiednich funduszy. Wie pan, panie mecenasie, 

konkurencja nie śpi.  

- Nam pan może powiedzieć, my nie jesteśmy z tej branży. – 

Naturalnie, dla ludzi pokroju Krawczyka ratowanie życia i zdrowia 

dzikich zwierząt było tylko kolejną „branżą”, nie powołaniem. – Ja 

na przykład z prawem o ochronie środowiska nie mam zupełnie do 

czynienia, jak pan wie, doktorze, jestem specjalistą od rozwodów. 

Poza tym tematem, człowiek ledwie funkcjonuje. Jak to mówi moja 

córka: „tato, ty jesteś nieogar”. 

Krąg rozmówców nagrodził dowcip mecenasa stonowanymi 

uśmiechami. Krawczyk upił malusieńki łyczek wody ze swojej 

szklanki. Był abstynentem i pewnie dlatego rozmowa z nim była 

pozbawiona jakiegokolwiek polotu. W doświadczeniu Adama 

większość prawników była nie do zniesienia na trzeźwo i niewiele 

bardziej interesująca na rauszu. 

- No, ale cóż począć, dzisiaj młodzi mają swoje lingo, nie ro-

zumieją już nas, starych. Moja córka, jedynaczka, panie doktorze, 

także nie poszła w ślady ojca. Sztukę studiuje, na ASP. Chce świat 

zadziwić. A ja, choć oczywiście życzyłbym jej sukcesu, uważam, że 

to fanaberia. Młodzież ma dzisiaj w głowie istny kalejdoskop. 

Dziewczęta zwłaszcza. 

Adam zobaczył wreszcie otwartą furtkę do spełnienia funk-

cji, dla której zjawił się tego wieczora na balu adwokatów. 

- Panie mecenasie, z całym szacunkiem, nie wszystkie panie 

chcą świat upiększać, niektóre chcą go podbić i zmienić. Pełno jest 

młodych, zdolnych, ambitnych kobiet z aspiracjami w pańskiej 

profesji – tu skłonił się w kierunku Edyty, która spojrzała na niego 

z wdzięcznością. – Wie pan, Edyta wybrała sobie aplikację adwo-

kacką. To bardzo ambitne, nie uważa pan? Planuje przenieść się po 

ukończeniu stażu na stałe do Krakowa. Edytko, pan mecenas na 

pewno chciałby usłyszeć więcej o twoich planach na przyszłość… 

Edytka przejęła zręcznie piłeczkę i zaangażowała mecenasa 

Krawczyka w rozmowę. Adam dyskretnie wycofał się, nagle 
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zmęczony nieustającym gwarem i napięciem. Potrzebował tlenu. 

Potrzebował, po prawdzie, swojego ukrytego w sercu lasu azylu, 

ciszy i przejrzystości powietrza w parku wokół „Ulany”. Za substy-

tut miał tylko okopcony smogiem taras. 

Tu także było tłoczniej, niżby sobie tego życzył. Niespo-

dziewaną atrakcją wieczoru okazały się obfite opady śniegu. Biały 

puch sypał się teraz drobno jak puder, okrywając czapami miniatu-

rowe żywopłoty i starannie wypielęgnowane krzewy z mizernymi 

resztkami zeschłych liści na pedantycznie przyciętych gałęziach, 

ścieląc srebrzyste wstęgi w alejkach otaczającego pałacyk maleńkie-

go ogródka w stylu francuskim. 

Adam zaczął martwić się o to, czy uda im się wrócić bez-

piecznie do domu. Czekało ich kilka godzin nieprzerwanej jazdy 

z Krakowa do Woli Bukowieckiej i tylko część tej trasy można było 

pokonać autostradą. Nie zawsze można było liczyć na to, że służby 

drogowe w porę odśnieżą mniej ważne krajowe odcinki.  

Wyjął z wewnętrznej kieszeni marynarki telefon, by spraw-

dzić stan dróg w serwisach informacyjnych i przekonać się, czy uda 

im się znaleźć w okolicy hotel z wolnymi pokojami. 

Edyta znalazła go chwilę później. Z entuzjazmem ucałowała 

go w policzek; pocałunek był jak dotyk żelaza na mrozie. Obejrzał 

się – nawet nie zarzuciła na siebie szalu. Skrzące się płatki śniegu 

osiadały na rękawach jej sukienki jak cekiny. Monochromatyczna 

biżuteria natury.  

- Zmarzniesz – ostrzegł bez przekonania, bo przekonał się, że 

brak dbałości o odpowiednie okrycie wierzchnie był cechą rodzin-

ną. 

- Nawet nie czuję, taka jestem rozgrzana! Zaproponował mi, 

wiesz? Zaproponował! 

- Pracę, mam nadzieję – odparł Adam ostrożnie, dobrodusz-

nie. Zsunął marynarkę i zarzucił ją na ramiona Edyty. Przyjęła ją 

naturalnie, gestem kobiety przyzwyczajonej do męskiej galanterii.  
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- Na razie tylko rozmowę – jej radość nieco przygasła. – Ale 

jeśli się uda, wezmą mnie na roczną praktykę. Płatną!  

- Życzę ci tego – odparł. 

- Nie kpij, panie doktorze. 

- Nie kpię – zapewnił. – Widzę, jak ciężko pracujesz na to, 

żeby osiągnąć sukces. Jesteś zdolna i chętna do nauki. Miałem 

swoje wątpliwości, czy to zadziała. Wiesz, z moim ojcem nie 

jesteśmy w najlepszych stosunkach. Ale warto ci pomóc – chociażby 

wymachując jego nazwiskiem przed kilkoma prawniczymi facjata-

mi… 

- Ciii! – uciszyła go ze śmiechem. 

Oparła się o balustradę i wyjrzała w ogród, i dalej, na drugą 

stronę ulicy, gdzie rosły fasady miejskich kamienic, w których 

mrugały pojedyncze okna, rozjarzone lampami. 

- Ty, Adam, powiedz… Na serio tak już utknąłeś w tej pusz-

czy, w tej lecznicy? Jak długo takie życie będzie ci wystarczać? 

Myślałam, że to tylko ekscentryczna zachcianka z twojej strony. 

Późny bunt. Tymczasem mijają miesiące, a ty wciąż leczysz złamane 

łapki królikom. Nie boisz się, że przegapisz moment i już nigdy się 

stamtąd nie wyrwiesz? Nie robisz się wcale młodszy – mrugnęła 

zalotnie, ale miał wrażenie, że pytania, które do niego kieruje, 

rezonują bardziej w niej samej. – Rozumiem, że Marek, rozumiem 

nawet, że Rozalia mogli tak wybrać, ale ty… Pochodzisz z trochę 

innego świata niż tamtych dwoje.  

- Łączy mnie z Markiem i Rozalią o wiele więcej, niż z tym 

„światem”, o którym mówisz – zatoczył brodą okrąg w kierunku 

okien pałacyku i wędrujących wewnątrz cieni. – To, co robię, daje 

mi satysfakcję. Nie myślę o tym w kategoriach czasu… Nie wyob-

rażam sobie, co będzie za pięć, dziesięć lat. Jeśli obudzę się po 

pięćdziesiątce, wciąż wykonując tę samą pracę, ale będę szczęśliwy, 

niczego nie będę żałował. Jasne, że mam plany. Wiem, ciebie może 

śmieszyć mój trywialny, naiwny światopogląd… Ale ktoś musi 

leczyć rysie i łosie, po to, żeby ktoś mógł wygrywać sprawy na 
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wokandzie. Potrzeba różnych ludzi, żeby zbudować społeczeństwo. 

Nie wiem, czy znalazłem moje miejsce, ale czuję, że moja praca 

przynosi coś dobrego. To wszystko. 

Zauważył, że jego odpowiedź przemieniła się w prawdziwą 

tyradę. Chciał zwyczajnie dobrze się wytłumaczyć. Zaczynał lubić 

Edytę coraz bardziej i chciał z nią utrzymywać dobre stosunki, 

zwłaszcza zważywszy, że ich znajomość zaczęła się od sercowych 

perturbacji. Wszystkiego tego nie musiałby tłumaczyć ani Markowi 

ani Rozalii, ale to, że Edyta miała inną osobowość, nie skreślało jej 

przecież z listy potencjalnych przyjaciół. 

Przyglądała mu się przez chwilę przeciągle, badawczo: 

w tym właśnie dawało się poznać jej wnikliwość, często ukrytą 

przez jej naturalną wesołość. 

- Co? – zapytał wreszcie, zaintrygowany tym, co też przyszła 

gwiazda palestry sądzi na temat jego plebejuszowskich aspiracji. 

- Nigdy wcześniej tego nie zauważyłam. Moja wina, wiem. 

Pędzę na łeb, na szyję i wpasowuję ludzi w założenia, które z góry 

o nich przyjęłam. – Jej słowa brzmiały tak, jakby cytowała czyjąś 

opinię. – Pracuję nad tym. Ciężko jest czasem zatrzymać się 

i popatrzeć głębiej w drugiego człowieka, kiedy się ma taką, tu – 

przycisnęła pięść do piersi – kulę, która się toczy, porywając cię ze 

sobą. Dlatego jakoś mi to umknęło. 

- Co? 

- Że jesteś idealistą. Marzycielem. Romantykiem. Mówię to 

tym razem bez ironii. Tak zupełnie, idealnie pasujesz… 

- Do mojej pracy? 

- Nie. Do niej – szepnęła, nagle zasmucona; cały wachlarz 

emocji w jednej konwersacji. 

Nie zdążył odpowiedzieć, bo telefon, który trzymał wciąż 

w dłoni, nagle rozdzwonił się, szyjąc mroźne powietrze wysoką 

nutą. 

- Kostek – oznajmił, rzucając okiem na wyświetlacz.  

- Wiedział przecież, że mamy dzisiaj tę funkcję…  
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Adam kiwnął głową, zdjęty złym przeczuciem. 

- Jest wpół do czwartej nad ranem. Nie dzwoniłby o tej po-

rze, gdyby to nie było coś ważnego – powiedział i wcisnął zieloną 

słuchawkę. 

W jego ucho buchnął szum, krzyk, rżenie koni i przekleń-

stwa. 

- Adam – głos Kostka był drżący, zmęczony, jakby nieobec-

ny. – Był pożar w stadninie. On chyba potrzebuje jej teraz najbar-

dziej. Potrafi być bardzo rzeczowa, jeśli trzeba. Przydałby się też 

weterynarz. Możecie przyjechać…? 

 

 

 

Z dalszej rozmowy nie dowiedzieli się zbyt wielu szczegó-

łów. Kostek bardzo się spieszył. Zdołał przekazać tylko tyle, że 

w stadninie Ulmanów wybuchł pożar, a instalacja alarmowa 

zawiodła. Zrządzeniem losu na miejscu znalazł się Tadeusz Hawart, 

który zawiadomił wszystkich i rozpoczął wypędzanie koni ze stajni. 

Żadne ze zwierząt nie straciło życia, ale kilka klaczy, w tym ulubio-

na Finezja, doznało drobnych obrażeń.  

Edyta milczała w trakcie podróży. Wyładowywała frustra-

cję, wykręcając w rękach swój elegancki balowy szal, aż od potu 

z jej dłoni stał się sztywny jak tutka. Cisza panująca w samochodzie 

była wymowniejsza od słów, wypełniona nerwową niepewnością, 

ciężka i opresyjna.  

Wyskoczyła z samochodu, zanim Adam zaparkował. Nie do-

strzegła od razu ojca i jej twarz zdradziła na moment kryjącą się tuż 

pod skórą panikę, jakby jej oczy, nos, usta, brwi były elementami 

układanki, które na ułamek sekundy zachwiały się, rozpadły 

i wróciły na swoje miejsce, sklejone na powrót determinacją i siłą 

woli. Adam wyłączył silnik i działając przytomnie sięgnął na tylne 

siedzenie po swoją lekarską torbę.  
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Na padoku pod większą stajnią kotłowało się stado cieni. 

Ciężkie kopyta rozdeptywały śnieg. Wokół uwijali się pracownicy 

stadniny, próbując uspokoić spanikowane konie i okryć je ciepłymi 

derkami. Adam wiedział, że Kostek odseparowałby ranne zwierzęta, 

żeby zapach krwi nie wzmagał paniki.  

Smuga dymu nad gospodarstwem unosiła się jedynie nad 

kominem. Ogień został ugaszony, zanim się zjawili. Odjechały 

nawet dwa z trzech wozów strażackich, które uczestniczyły w akcji, 

tak przynajmniej Adam wnioskował z pozostawionych w błocie 

i śniegu głębokich kolein. Paramedycy z karetki pogotowia asysto-

wali jeszcze przy wyłączonym sygnale świetlnym. 

Adam pociągnął w ich kierunku Edytę. Kostek nie uprze-

dzał go o rannych wśród ludzi, pomyślał jednak, że przekonanie się 

o tym, że ojcu nic nie zagraża, pomoże uspokoić Edytę i zażegnać 

niebezpieczeństwo załamania nerwowego. Znaleźli tu Kostka, 

a poszkodowanym, któremu udzielali pomocy, okazał się jego 

ojciec.  

Pogodny zazwyczaj brodacz wydawał się być innym, zmie-

nionym człowiekiem. Jakby nagle zyskał wagę – tę emocjonalną, 

bo fizycznej nigdy mu nie brakowało. Twarz nad jego czarną brodą 

osmalona była sadzą, świeciły w niej tylko białka oczu. 

Odciągnął Adama na bok. 

- Rzucił się sam pożar gasić, serce go zabolało. Lekarz mówi, 

że to stan przedzawałowy, a nie dał się do szpitala powieźć, zanim 

wszystko nie zostanie ugaszone. Przepraszam. – Jeden z pracowni-

ków podbiegł, szepnął coś na ucho Kostka, a ten skinął, wyrażając 

zgodę. Był tu teraz szefem.  

- A ogród przejdź raz jeszcze z lampą. W tej ciemności mógł 

który ubiec! – Ludwik Ulman, przypięty pasami do medycznego 

łóżka, wciąż zabiegał o wytrąconą z ręki pałeczkę.  

- Ociec się uspokoi – burknął Kostek. – Przez to, że taki ner-

wowy, zawału się nabawi.  
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- Jezus, kurwa, jo nerwowy! – żachnął się Ulman, po czym 

paramedycy zamknęli drzwi karetki. Adam zauważył skuloną 

w kącie Ulmanową. Drobna, szara kobieta, wyglądała bardziej na 

zniecierpliwioną niż zmartwioną. 

- Przepraszam was – powtórzył Kostek. – Zwierzęta ranne 

i źrebaki umieściłem w mniejszej stajni. Spod Lidzbarka jadą 

przyczepy. Udało mi się wynająć w stadninie u Krepackiego 

kilkanaście boksów, ale sam nie wiem, gdzie resztę koni… Gdybyż 

to, cholera, chociaż nie była zima. 

- Spokojnie, bracie, w „Mateczniku” pomieścimy resztę – za-

pewnił go Adam. Większość boksów i wybiegów w lecznicy 

obecnie nie była zajęta pacjentów. – Co ze stajnią? 

- Nie jest najgorzej, ale strażacy zamknęli budynek. Nie 

wiadomo, czy konstrukcja dachu jest stabilna. Inspekcja najwcze-

śniej za dwa dni.  

Rozmawiając, Kostek kierował ich w stronę budynków 

mieszkalnych. Wokół wciąż kręcili się ludzie, błyskały latarnie, 

rozbrzmiewały nawoływania. Kostek był jak oko tego cyklonu. 

Spokojny, niewzruszony. Adam zastanawiał się, czy ta niespokojna 

chwila jest symbolicznym momentem przejęcia sterów przez Kostka 

w stadninie Ulmanów.  

- Oczywiście, wszystko skończyłoby się inaczej, gdyby nie 

twój ojciec – zwrócił się Kostek do Edyty. – Sam nie wiem, co to za 

cud… Jest w kuchni z panią Stefą. Dopilnowałem, żeby paramedy-

cy zajęli się nim przed ojcem. Nic mu nie dolega. Jest tylko w szoku 

i bardzo znużony.  

Otworzył przed Edytą drzwi, a Adama poprowadził dalej do 

stajni.  

Najpoważniejszych obrażeń w formie skręconego stawu 

skokowego doznała Finezja. Pod koniec ewakuacji w ciemnościach 

wśród zwierząt wybuchła panika, a silniejsza, młodsza klacz 

zepchnęła Finezję z wybiegu. Dzięki szybkiej i skutecznej interwen-
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cji Hawarta, wszystkie konie znalazły się na padoku, zanim ogień 

na dobre rozprzestrzenił się w stajni. 

- Są jakieś podejrzenia co do przyczyny pożaru? – zapytał 

Adam. 

- Wadliwa instalacja elektryczna? – Kostek wzruszył ramio-

nami. – Jutro będzie wiadomo więcej. Sukinsyn, zawsze oszczędzał 

na okablowaniu.  

Miał na myśli ojca. Był to jedyny krótki jak mgnienie oka 

moment, kiedy okazał zdenerwowanie.  

Adam spędził pół godziny z Finezją, a kolejny kwadrans na 

sprawdzaniu i poprawianiu opatrunków wykonanych przez pra-

cowników stajni, którzy dobrze znali się na kontuzjach swoich 

podopiecznych. Zaszył też łuk brwiowy jednego z trenerów koni, 

który z takim poświęceniem doglądał ewakuowanego stada, że 

z nieuwagi uderzył się w belkę podporową wiaty ogrodowej. 

Kostek uścisnął jego prawicę, jakby jego pomoc była sprawą życia 

i śmierci. W porównaniu do poniesionych strat materialnych, 

uszczerbek zdrowotny wśród inwentarza był znikomy. 

Po skończonych oględzinach, Adam znalazł Edytę z ojcem 

i gosposią Ulmanów w kuchni.  

Hawart siedział na ławie za stołem, okryty końską derką. 

Przed nim stygł kubek gorzkiej kawy, w której czarną tarczę 

wpatrywał się z namysłem. Zarówno ubranie, jak i koc przesiąknię-

te były zapachem dymu. Jego twarz pokrywały zacieki zmieszanej 

sadzy i potu. 

Edyta stała obok, z ręką na ramieniu ojca. Uspokoiła się 

wyraźnie, gdy naocznie stwierdziła, że ojcu nic nie dolega. Na 

pokraśniałych z emocji policzkach widać było wyschnięte koryta 

łez, które pociekły jej z nerwów. 

- Dzwoniłam do Romka, będzie tu za pół godziny, zabierze 

nas do domu – powiedziała. 

- A, pan Adam – Hawart jakby się ocknął. Niezgrabnym ge-

stem wyciągnął do Adama rękę, strącając przy tym kubek kawy. 
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- To nic, to nic! – gosposia, pani Stefa, poderwała się, żeby 

posprzątać bałagan. 

- Dziękuję, że przywiózł pan Edytkę. Wracałbym do domu, 

ale jakoś zeszło… Chciałem przekonać się, że wszystko ocalone… 

Jego głos, ściśnięty i ochrypły, dobiegał jakby prosto z jego 

piersi.  

- Panie Tadeuszu, właśnie dzięki panu wszystko zostało oca-

lone. Jak się pan tu znalazł? Skąd pan wiedział? 

Hawart powlókł spojrzeniem od Adama do swojej córki, 

trochę jak dziecko, niepewne, czy rodzice uwierzą w jego historię. 

Najwyraźniej to, co dostrzegł, upewniło go w przekonaniu, że ma 

w nich sympatyzujących słuchaczy.  

Owszem, Adam przyjechał do Cembrzastego, nie wierząc 

w nic; dziś gotów uwierzyć był we wszystko.  

- Wczoraj wieczorem objechaliśmy z Rozalią aż za Sanok, 

odwiedzając schroniska. W drodze powrotnej przysnęła, zmęczona. 

Zmartwiona, bo po psie nie było ani śladu. Chciałem pojechać 

gładszą drogą, więc objechałem od strony Dąbrówki. Tam z drogi 

w zimie, kiedy spadną z gąszczów liście, prawie ujrzeć można 

zgliszcza ojcowej stadniny. Obróciłem głowę i tam go ujrzałem, jak 

stał na kruszejącym murze. Mrugnąłem, mara znikła. Nie pierwszy 

raz zmęczony umysł takie obrazy mi przedkładał i dobrze wiedzia-

łem, że one w mojej głowie mają mieszkanie, nigdzie indziej. Aż do 

dziś. 

Rozalię oddałem pod opiekę pani Józefinie, a sam zawróci-

łem do domu. Ojciec przyszedł do mnie znów. We śnie. 

Widziałem go jak w tamtą noc, w białym kaftanie zbryzga-

nym krwią, krwawy zaciek na jego szyi, skrzep na skroni, o tu – 

wskazał palcem. – „Tadzik, odkup mnie”, powiedział. „Jeszcze nie 

wszystko stracone”. 

Ten koszmar powtarzał się stale, a ja utknąłem w nim jak 

w spirali. Choćbym próbował zeskoczyć, wszystko na nic. Nie 
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potrafiłem uwolnić się od tych wspomnień, bo nie potrafiłem 

uwolnić się od poczucia winy.  

We śnie wstałem więc, jak tysiąc innych razy, i poszedłem 

za ojcem. Wyszliśmy. Na horyzoncie biła łuna pożaru, a taka bura, 

jakby kto ogień zmieszał z krwią.  

Poszedłem za nim, jakbym był związany. Nie chciałem, ba-

łem się. Wiecie, jak to się czasem świadomie śni? Człowiek jest 

pewien, że to mara senna, ale nie ma takiej mocy, żeby ze snu 

wybudzić się albo zmienić jego bieg. Jakbyś film i oglądał, 

i jednocześnie odgrywał, a co nagrane, tego zmienić się nie da.  

I jak we śnie i w filmie, gdzie czas przeskakuje i zrywa się, 

już w kolejnej chwili dotarliśmy pod ojcowe stajnie. Ogień lizał 

mur i dach, ale ich nie trawił, jakby otaczała je przedziwna bariera. 

Ojciec wszedł do stajni, a ja wiedziałem już, co się stanie. Belka 

stropowa zawali się tuż przed nim, zagradzając mu drogę, a ja 

wbiegnę i wbrew jego woli wyciągnę go na zewnątrz. Może to 

nieskończony korowód snów powykręcał szczegóły w mojej 

głowie, że już nie wiem sam, co jest prawdą, a co grą mojej głowy. 

Sądzę jednak, że wiedziałem już w chwili, gdy zobaczyłem go 

klęczącego na ziemi, wpatrzonego w jęczącą pożogę i dym, że ojciec 

zabije się. Inny człowiek wszedł do płonącej stajni, a inny z niej 

wyszedł. Ten drugi miał w oczach obłęd i desperację, był tylko 

chodzącym jeszcze trupem. Wiedziałem wtedy, chociaż miałem 

tylko czternaście lat, że ojciec mój odbierze sobie życie. 

- Myślałam, że dziadek zginął w tamtym pożarze – szepnęła 

Edyta, przykładając dłoń do ust, jak aktorki w starym hollywoodz-

kim filmie, z tym, że jej gest był autentycznym wyrazem zaskocze-

nia. 

- To wszystko zarówno – odparł Tadeusz, nie patrząc na cór-

kę. – Wyszedł z tej stajni trupem i jako trup chodził między żywymi 

przez kilka dni, a potem strzelił sobie w głowę pistoletem, tym, 

z którego dziadek Maksym oswobodził hrabiego, tak samo, jak 

z koni…  
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Wczorajszej nocy po raz nie wyrwałem ojca ze stajni. Prze-

grany setki razy dramat odmienił się. Wbiegłem za nim jak zawsze, 

ale zamiast ojca zobaczyłem tabun koni, kroczących tak spokojnie 

ku wyjściu, jeden za drugim. Na końcu wyszedł on sam, za uzdę 

prowadząc Porzeczkę. To była jego ukochana klacz, Porzeczka. 

Klepnął ją w zad i uśmiechnął się do mnie, a potem odwrócił się 

i odszedł, aż jego sylwetkę połknęły kłęby burego dymu.  

Ja stałem tak, a dym gryzł mi oczy, aż łzy pociekły mi po 

policzkach. Przetarłem je i zadrżałem z zimna: to było jak przebu-

dzenie. Poznałem, że stajnia przede mną wcale nie jest ojcowa, 

tylko Ulmanowa. To nie było upalne, suche lato, tak jak wtedy. 

Wokół mnie szalała kurzawica. Wielkie płaty śniegu padały wokół, 

zagonione wiatrem na rozgrzany dach stajni syczały, topiąc się od 

gorąca. Spojrzałem na swoje stopy – wciąż miałem na nich kapcie, 

zupełnie przemoczone.  

Hawart i teraz powędrował wzrokiem w dół, jakby spo-

dziewał się tam ujrzeć swoje własne domowe obuwie, ale jego 

stopy ogrzewały teraz ciepłe, zapewne pożyczone, bambosze. 

Mokre wełniane kapcie schły na kaloryferze pod oknem. Pani 

Stefania, która całej historii słuchała uważnie, z przejęcia roniąc łzy 

wielkie jak grochy, obróciła je właśnie, żeby równomiernie schły, 

chociaż były zrujnowane i niezdatne do ponownego użycia. Jej 

obecność nieco martwiła Adama – obawiał się, że tym kanałem 

nieprawdopodobna opowieść rozniesie się po okolicy i rodzina 

Hawartów stanie się obiektem obmowy, a szeptana pomiędzy 

sąsiadami, wypaczona niczym w dziecięcej grze w głuchy telefon 

relacja z wydarzeń tej nocy dotknie także Rozalię.  

To, że jej niezwykłe wejrzenie w ludzkie sny kierowało 

działaniem Hawarta w jakiś cudowny, niewytłumaczalny sposób, 

stawało się dla Adama bardziej oczywiste, w miarę jak ojciec Edyty 

rozwijał swoją opowieść. Łudził się jednak, że pozorny brak 

związku Rozalii z historią ochroni ją od ostrych języków wścibskich 

kumoszek. 
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- I co pan zrobił? – zachęcił Adam, zawieszony w napięciu, 

jakby Hawart relacjonował jakąś pasjonującą opowieść. W rzeczy-

wistości znał przecież jej finał. 

- Wiadomo, tu u Ulmanów od stajni do gospodarstwa dale-

ko. Pomyślałem, jeśli pobiegnę wszystkich obudzić, ogień rozpano-

szy się i zwierzęciu krzywda się stanie… Albo nawet i tego nie 

myślałem, tylko przyszło po czasie? Wydaje mi się – mniemam – że 

myślałem tylko o tym, by prośbę ojca spełnić. „Odkup mnie”, 

powiedział. „Jeszcze nie wszystko stracone”. 

Wszedłem do stajni – ogień zawiązał się szczęściem w biu-

rze od frontowych drzwi. Gaśnicy nie mogłem znaleźć, to żem się 

zaś rzucił otwierać boksy i wypędzać konie na wybieg, na padok. 

Pierwsze nie chciały iść, więc chlastałem po zadach, kolejne już 

ruszyły same, spanikowane, jak to zwierzęta. Wtedy zobaczyłem 

wielki dzwon – tam ściany Ulmanowie przyozdobili starociami, jak 

to co poniektórzy lubią, stare podkowy, chomąta, koła od wozów, 

nawet płozy kuligowych sań ze dwa wieki stare… Zdaje się, Kostek 

lubi takie rzeczy wynajdować po targach i zwozi do domu… To bez 

znaczenia, teraz wszystko spalone. 

Dzwon był bez serca, więc porwałem lonżę z metalową rę-

kojeścią i począłem walić. Wybiegłem za końmi, obróciłem wokół 

stajni i szedłem w kierunku domu. Chciałem krzyczeć, „pali się”, ale 

mi w gębie tak zaschło, jakbym popiołu zjadł garść. Upadłem, nie 

wiem, potknąłem się i jakby mi gardło odetkało, krzyknąłem raz 

„Pożar!”, ale już Konstanty był przy mnie. Tak mi w twarzy spojrzał, 

jakby obłąkańcem był i ducha zobaczył. Rzucił mi swój telefon – 

już był zadzwonił po straż i zdaje się, syreny było słychać od strony 

Woli, a potem sam wbiegł do stajni… Tam się już dobrze paliło, bo 

to słoma, skóry z uprzęży naolejone, nawet te przeklęte wyschnięte 

drewniane rupiecie. Wybiegł zaraz już z gaśnicą w ręku i począł 

gasić, ale co gaśnica może wobec jęzorów ognia, wyższych od 

człowieka… Gasił, póki starczyło piany, a potem odrzucił od siebie 

zbiornik i ruszył za dom, konie uspokajać i opatrywać. Zanim straż 
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przyjechała, już cały dom się podniósł, pani Stefania znalazła mnie 

w śniegu. Takem osłabł, że nawet podnieść się sam nie mogłem. 

Ludzie biegali wokół mnie, krzyczeli, wyły syreny, śnieg sypał 

płatami wielkimi jak pięści, a dla mnie czas jakby i przyspieszył, 

i się zatrzymał – tak tkwiłbym, ażby mnie śnieg przysypał jak górę 

kamieni. Kostek przypomniał sobie o mnie i panią Stefę poprosił, 

żeby mi pomogła wstać. Zabrała mnie do kuchni. Ratownicy 

z karetki przyszli, zajrzeli w gardło, osłuchali płuca i poszli. I tak 

siedziałem tu i siedzę, już kolejna godzina. Aż wyście nadeszli, moje 

dzieci…  

Hawart zakończył płytkim westchnieniem, jakby pozba-

wionym oddechu. 

- Powinni byli pana zabrać do szpitala, chociażby zrobić 

rentgen płuc i zbadać karboksyhemoglobinę. 

- Ależ ja się dobrze czuję, panie doktorze – Hawart uśmiech-

nął się słabo, co na jego osmalonej twarzy o zmęczonych, zapadnię-

tych oczach wyglądało jakoś upiornie. – Ja się czuję dobrze pierw-

szy raz od trzydziestu pięciu lat.  

- Z samego rana zabiorę go do szpitala – zapewniła Edyta. 

Z jej twarzy spełzło początkowe podenerwowanie; stała się znów 

rzeczową, opanowaną panią adwokat. Tak jak to trafnie ujął 

Kostek, potrafiła w chwili napięcia odsunąć swoje rozterki na bok 

i zachować spokój, co wróżyło, że kiedyś będzie świetnym adwoka-

tem. – Na razie pojedziemy do domu, weźmiesz ciepły prysznic, 

wyrzucimy te przydymione ubrania. Jeśli Romek się wygadał, 

mama na pewno odchodzi od zmysłów.  

- Dobrze, córeczko. – Tadeusz Hawart poddał się bez prote-

stów. Jego wysiłki na dzień dzisiejszy były zakończone. – No, 

a ona? Tego… Nie dzwoniliście, nie pytaliście? Jak się czuje? 

- Ale kto? – Edyta obniżyła brwi, próbując zrozumieć, a mo-

że obawiając się, że jej ojciec doznał pomieszania zmysłów. 

Adam nie musiał zastanawiać się, o kim mówi Hawart. Od-

kąd zdał sobie sprawę, co zaszło, gorączkowy niepokój przygwoź-
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dził jego piersi jak żelazna obręcz. Myślał o tym, by zadzwonić do 

Józefiny i czegoś się od niej dowiedzieć, ale to nie wystarczyłoby, 

żeby zdjąć ciężar. Chciał na własne oczy przekonać się, że Rozalii nic 

nie grozi. 

Dotknął ręki Hawarta uspokajającym gestem. 

- Ja się tym zajmę.  

 

 

 

Przed odjazdem zamienił jeszcze kilka słów z Kostkiem. 

Omówili pokrótce strategię przewiezienia części koni do „Mateczni-

ka”. Szechyński zapewnił, że zajmie się przygotowaniami bez-

zwłocznie i ruszył w drogę do Cembrzastego z podziwu godną 

gorliwością.  

Kiedy kluczył krętą drogą wśród wilgotnych od mokrego, 

lepkiego śniegu buczyn, srebrne światło świtu wybuchło nad 

horyzontem. Pomiędzy otulonymi niczym watą gałęziami dostrzegł 

dach „Ulany” i przyspieszył, jakby wracał do domu po latach 

nieobecności. 

Park wokół willi wyglądał jak krajobraz ze śnieżnej kuli. 

Wysiadając z auta na podjeździe, odczuł kontrast, jakby wstępował 

z chaotycznego, hałaśliwego świata do wnętrza szklanej bańki, 

wypełnionej wieczystym spokojem, którego nic nie może zburzyć. 

Tu nawet kruki, dziobiące mroźne powietrze krakaniem, wydawały 

się elementem harmonii i równowagi.  

Okna kuchni bugaja wypełniało światło. Nie wiedział, czy 

ma to uznać za dobry omen, czy przeciwnie, powód do niepokoju. 

Wszedł bez pukania.  

Rozalia spała, półsiedząc na ławie pod kuchennym oknem, 

z głową opartą na przerzuconym przez zimny parapet ramieniu. Jej 

sen był lekki i płochliwy – drżały lekko łódki jej powiek i pajęczy-

ny rzęs. Na podłodze Józefina, z zupełnie innym typem gracji, 

leżała oparta o tę samą ławę, z jedną ręką zarzuconą na oczy, żeby 
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osłonić je od światła, drugą zaś obejmującą łydkę Rozalii. Wyglą-

dało to tak, jakby obie zasnęły, znużone wyglądaniem przez okno 

i oczekiwaniem. Na kogo? 

Zwiewny jak mgiełka sen Rozalii pierzchnął, gdy Adam 

zbliżył się do nich. 

- To ty? – zapytała, zanim jeszcze otworzyła oczy. 

Przysunął sobie krzesło ostrożnie, by przypadkiem nie 

oprzeć jego nóg na własnej matce, przysunął je do Rozalii i usiadł 

okrakiem. Ujął jej dłoń, dyskretnie badając puls. 

- Zwariowałaś? – zapytał z największą czułością. 

- Ja tylko… chciałam dać wujkowi dobry sen. Chociaż jeden 

dobry sen – powiedziała cicho. 

- Furda z tymi kłakami – mruknęła przez sen Józefina, która, 

podobnie jak syn, przejawiała somnilokwistyczne skłonności. 

- Przecież nie wiedziałaś, jak to się mogło skończyć – stro-

fował łagodnie, ignorując niewyraźny bełkot z ust matki.  

- Popatrz tutaj. – Zsunęła rękę z parapetu i rozwarła palce. 

Na jej dłoni spoczywała krasna błyskotka. Przyjrzał się bli-

żej: jarmarczny kolczyk z posrebrzanego metalu, zwieńczony 

koralikiem z malowanego na czerwono drewna, mającym imitować 

ziarno kaliny. 

- Zazdrościłam Edycie tych jej kolczyków, wiesz? – zawiesiła 

głos, prostując się z niewygodnej pozycji, w której zastygła w śnie. 

Nie miał pojęcia, jaki to miało związek z całą sprawą. – Właściwie, 

nie samych kolczyków, tylko posiadania jakieś rodzinnej pamiątki, 

dziedzictwa, czegoś, co łączy pokolenia jej samej i matki. Ten 

kolczyk przyniósł mi dzisiaj Łobuz w ramach swojego trybutu. – 

Uśmiechnęła się sennie, blado, muskając kciukiem obłą, błyszczącą 

lakierem kulę. – Aż do dzisiaj nie rozumiałam tak naprawdę, jak… 

potężna jest ta zdolność – zawahała się przed użyciem wielkich 

słów, ale po wypadkach zeszłej nocy żadne z nich mogło uciekać 

w deminutywy, oswajające trudną do pojęcia rzeczywistość. – Do 

tej pory myślałam, że to tylko uciążliwa przypadłość. Traktowałam 
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to jako nieuleczalną dolegliwość, coś, z czym muszę nauczyć się żyć. 

Teraz wiem, że ingerowanie w intensywność czyjegoś snu może 

zmienić rzeczywistość. To jest mój dar, to jest moje dziedzictwo. To 

są moje kolczyki z perłą, które przekazała mi w prezencie moja 

matka. 

- Rozalio, to równie dobrze mógł być przypadek. 

Pokręciła głową z pewnością, skoncentrowana jak strzelec 

mierzący do celu. 

- Mój wuj dziś uwolnił się od własnej traumy, ratując życie 

tuzinów zwierząt, czy nie tak? – powiedziała, jakby wyliczała fakty. 

Niechętnie skinął głową. Obawiał się, że jeśli Rozalię ogar-

nie poczucie misji, może to zagrozić i jej, i dziecku. 

- Nie wcale piętnaście kup na jednym – wymruczała przez 

sen Józefina, obracając głowę. Ponownie zignorował jej senne 

majaki. 

- Nie wiesz, jakie mogą być konsekwencje. A jeśli to za duży 

wysiłek? Jeśli zaszkodzisz Kalince? 

- Nic jej nie jest. Śpi sobie dziecina. Śni. 

Tym razem jej uśmiech nie był ani stłumiony, ani rozespa-

ny – był jakby olśniony i pełen ciepła. 

Wyciągnął rękę w kierunku zaokrąglonego brzucha, w któ-

rym rozwijało się nowe życie – tak jak to sobie wyobrażał wcześniej 

setki razy, lecz nigdy nie miał na to odwagi. Poczuł jak nienarodzo-

ne jeszcze dziecko we śnie porusza się pod jego dłonią. Wzruszenie 

ułapiło go za gardło jak gorąca pięść – czy to właśnie czułby, gdyby 

dane było mu głaskać łono, w którym rosłyby jego dzieci? 

- Nie bój się. Nie zamierzam ratować świata. To jest mój 

świat – objęła wielki brzuch dłońmi, a wraz z nimi – przypadkowo, 

celowo? – rękę Adama. – Pomyślałam jednak o jednym: Liliana i jej 

dar także były potężniejsze, niż to do tej pory rozumiałam. Chcę 

zrozumieć. Muszę zrozumieć. Adam, ja nie wierzę, że moja matka 

dostała obłędu i odebrała sobie życie. Nie wierzę i myślę, że muszę 

porozmawiać z moim ojcem. 
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Skinął głową. Naturalnie, z innych względów sam już daw-

no uważał, że Rozalia powinna wysłuchać tego, co Neledewski ma 

do powiedzenia – zarówno o historii z Lilianą, jak i na swoje 

usprawiedliwienie. Wiedział jednak, że Rozalia musi sama dojrzeć 

do decyzji, jak dzikie zwierzątko, które stopniowo oswaja się 

i zaczyna ufać. 

- Zawiozę cię do Ruczaju w niedzielę – zaproponował, wyj-

mując z jej dłoni kalinowy kolczyk. Obrócił tandetną ozdóbkę 

w palcach, przyglądając się, jak światło tańczy na powierzchni 

lakierowanego drewnianego koralika. 

- Zatrzymaj go – powiedziała. – To na szczęście. 

Nie znajdując argumentu przeciwko, wsunął niezwykły 

prezent od udomowionego kruczyska w kieszeń swojej kurtki. 

- Taka paciara, że sama nie wiem – jęknęła Józefina, zrywa-

jąc się nerwowo we śnie. 

- Muszę przygotować wybiegi w lecznicy. Obiecałem Kost-

kowi przechować konie. To trochę zejdzie, zanim odbudują stajnię: 

ekspertyzy, badania stabilności konstrukcji i ewentualny remont. 

Położysz się na kilka godzin? 

- Jasne. A pani Józefina? 

Pochylił się nad matką i lekko potrząsnął jej ramię. 

- O Jezu, to wije się – wyszeptała przejęta, po czym otwo-

rzyła oczy i spojrzała na niego, jakby to była najnaturalniejsza 

w świecie rzecz, żeby wczesnym rankiem ucinać sobie drzemki na 

kuchennej podłodze. 

- O, syneczku, ale przyspałam. A tak sobie obiecywałam, że 

postawię na gorącą kawę, jak tylko zobaczę twój samochód przez 

okno.  
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Rozdział 20 

Sobotni dzień zaczął się parszywie. Rankiem w jego prywatnym 

laptopie padł dysk, co oznaczało, że prawdopodobnie przepadły 

wszystkie zgromadzone tam dane – w tym dokumentacja do 

wniosku o utworzenie terenowej stacji edukacji ekologicznej przy 

rezerwacie w Cembrzastem. Przechowywał je u siebie, bo nie chciał, 

żeby natknęła się na nie Rozalia, matka lub Marek. To miała być 

niespodzianka, a teraz będzie musiał znów poświęcić kilka tygodni 

na szlifowanie wniosku. Przed południem wpadł Kostek, żeby 

wtajemniczyć go we wszystkie aktualne sprawy, dotyczące remon-

tu i odbudowy stajni. Okazało się, że uzyskanie pozwoleń potrwa 

znacznie dłużej i konie Ulmanów będą musiały korzystać 

z gościnności lecznicy przez kolejne dwa tygodnie. Poznana została 

także przyczyna pożaru – niedopałek rzucony na dywan w biurze 

stajni. Fakt, że ktoś tak bezmyślnie naraził zwierzęta na krzywdę 

zwyczajnie go zirytował.  

Na koniec nieświadomie odebrał telefon od Kaśki. Nie zna-

ła prywatnego numeru telefonu Adama, więc zadzwoniła na 

służbową linię, której numer figurował na stronie internetowej 

lecznicy. W momencie, gdy posłał do słuchawki wyuczoną formuł-

kę, było za późno, by zorientować się, kto dzwoni. 

- Leśne pogotowie „Matecznik” przy zarządzie Rezerwatu 

Przyrody „Puszcza Bukowiecka”, Adam Szechyński, słucham? 

- Popełniłam błąd. Tęsknię za tobą. 

Były to słowa, których z wydętych, pełnych ust Kaśki nie 

spodziewał się nigdy usłyszeć. 

Piętnaście minut później wparował do kuchni sąsiedniego 

mieszkania w poszukiwaniu kawy i szczerze życzył sobie, żeby była 

tak gorąca, aby poparzyć mu gardło i język.  
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Józefina, która przy południowej kawie przypuszczała 

szturm na dwustronicową krzyżówkę tematyczną w jednym ze 

swoich muzycznych magazynów, pytająco uniosła brwi. No tak, 

mógł latami doskonalić sztukę ukrywania emocji, ale matce nie 

umykały najdrobniejsze niuanse. A może to Adam tracił kontrolę? 

Może sztywna, gładka maska neutralności kruszała po tylu latach, 

kiedy właśnie tu, w „Ulanie” znalazł miejsce na ziemi, gdzie mógł 

czuć się swobodnie ze sobą samym i swoimi uczuciami? 

- W tamtym miesiącu była z Bacha. Trzasnęłam, wyobraź 

sobie, w dziesięć minut. W tym miesiącu muzyka współczesna 

i utknęłam jak kot w świeżym cemencie. No, powiedzże mi, jaki 

artysta popełnił utwór keh-ligh? 

- Kayleigh? – poprawił, zaglądając do ekspresu z uczuciem 

ulgi. Była tam, czarne, gorące, gorzkie wybawienie. – Marillion, 

przez dwa „l”. 

- Pasuje – oznajmiła, a jej zdziwienia próbował nie odbierać 

jako obelgi. – Coś cię gryzie, syneczku? 

- Nie, nic – zełgał i przechylił dzbanek nad największym 

kubkiem, jaki udało mu się znaleźć w kuchni Marka, po czym 

stanął pod oknem, obserwując przez kłęby pary ulatniające się znad 

kawy scenę rozgrywającą się w parku, idylliczną jak wiejski obrazek 

uwięziony przez Gierymskiego lub Chełmońskiego. 

Park zmienił się w padok. Na prowizorycznie odgrodzonym 

wybiegu kilka koni zażywało porannego spaceru. Kasztanowa 

klaczka przewróciła się na grzbiet i tarzała w udeptanym śniegu. Za 

ogrodzeniem Rozalia z Markiem podziwiali kopytnych gości 

„Matecznika”.  

To było pierwsze zimowe wyjście Marka do parku na spa-

cer, co pokazywało, że czuł się już lepiej i nabierał sił. Badania 

kontrolne wykazały regresję choroby, ale postępy nie były tak 

znaczne, jak na to liczył onkolog prowadzący leczenie. Dlatego też 

po Nowym Roku planowano włączyć Markowi radioterapię 

węzłów chłonnych i immunoterapię. Tymczasem jego nieformalna 
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córka cieszyła się i z tego małego zwycięstwa, a także przyjmowała 

za dobrą monetę fakt, że z wyglądu Marek przypominał już bardziej 

dawnego siebie. Nie tylko jego twarz znów się wypełniła, ale 

mocniejsze, bardziej zdecydowane stały się jego ruchy, pewniejszy 

krok, silniejsze ręce. Widać było ulgę i radość Rozalii, kiedy wycią-

gniętą dłonią wskazywała Markowi dwa trącające się łbami 

wałachy. Jeden ze stajennych Ulmanów, wciąż obecnych przy 

tymczasowym schronieniu jego stada, podszedł do nich i o czymś 

zagadnął. 

- Po prostu nie rozumiem, dlaczego wszyscy zabierają się 

w życiu tak późno za ważne, może nawet najważniejsze sprawy – 

wyrzucił z siebie po chwili, przerzucając wzrok z powrotem na 

matkę.  

Józefina odłożyła z namysłem długopis i uniosła brew py-

tająco. 

- Zadzwoniła do mnie Kaśka.  

- Niech zgadnę. Popełniła błąd, nie przemyślała, ogromnie 

żałuje? 

- Coś w ten deseń. 

- No chyba cię nie wzruszyły jej krokodyle łzy? 

Wzruszył ramionami. 

- Syneczku, to naturalne, że ruszyłeś ze swoim życiem do 

przodu. Nie możesz mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. 

Chyba, że to nie o to chodzi? 

- Nie wiem, o co. Może sęk w tym, że rozmowa z nią wy-

trąciła mnie z równowagi. A nie powinna, prawda? I nie wiem, czy 

to jej słowa, czy sam fakt, że o sobie przypomniała. 

- O? – usta Józefiny odzwierciedliły skromną sylabę, którą 

wyraziła swoje zdziwienie. 

- Czasem wolę zapomnieć, że w ogóle… Jak mogę sobie te-

raz zaufać, skoro wcześniej popełniłem taki błąd? – zapytał, a jego 

wzrok powędrował z powrotem w kierunku zgromadzenia w parku. 
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- No, dlatego waśnie możesz sobie zaufać. Nie obiło ci się 

o uszy takie sformułowanie: „uczyć się na błędach”? Jesteś mądrzej-

szy o to doświadczenie. 

- A inne doświadczenia, których nie miałem? Skąd mam 

wiedzieć, jak nie popełnić błędów, które jeszcze nie miały prece-

densu? 

- Syneczku… – Józefina opuściła ręce w geście bezradności. – 

Zamyślasz się w jakieś ciemne rejony. Skąd taki fatalizm? – Kiedy 

nie odpowiedział, ciągnęła dalej. – Pamiętam, jak przywiozłeś 

Kaśkę do nas na obiad. Pomyślałam sobie wtedy, że to miła 

dziewczyna. Naprawdę. Miła, tylko jakaś taka… nie dla ciebie. Nie 

powiedziałam ci tego, bo nie chciałam cię urazić. Wydawałeś się 

taki… No, wtedy myślałam, że taki zakochany, a teraz wiem, że to 

nie było to, a jedynie… jakaś determinacja. Zaślepienie, jakby. 

Jakbyś podążał w tym kierunku na siłę. Nie przyszłoby mi jednak 

do głowy, że z tej w zasadzie uprzejmej, ambitnej dziewczyny 

wyjdą takie humory. Ja tam nie wiem, o co się popstrykaliście. Ale 

nie zdziwiło mnie to. Od zawsze myślałam, że się rozejdziecie, nie 

wiedziałam tylko, że to rozstanie tak cię ubodzie. Gorzki jesteś na 

ten temat, jak ta twoja kawa – zakończyła, wskazując brodą na 

opróżniony kubek, który wciąż ściskał w dłoni. 

Przez chwilę rozważał wyznanie matce prawdziwych po-

wodów rozstania z Kaśką, ale zdecydował przeciwko temu. Wydało 

mu się to – być może niesłusznie, ale na własne uczucia nie mógł 

nic począć – trochę niemęskie. Na początku związku z Kaśką 

zachowywał się, jakby nosił naręcze złota, które po kilku latach 

skruszało w proch i przesypało się przez jego palce. To, co niegdyś 

wydawało się autentyczne, okazało się iluzją. Jak miał wyznać 

matce, że jego żona w tajemnicy przed nim zabiła dwoje nienaro-

dzonych dzieci? Niespełnione pragnienie ojcostwa i tęsknota 

obietnicą z zielonego snu… A może od razu wyznałby jej, że 

wyjeżdża do Tybetu by poświęcić się medytacji? 
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- Czekaj, ja sobie nawet zapisałam! – Józefina zerwała się 

nagle i zaczęła przeszukiwać stos magazynów, krzyżówek, czaso-

pism i zeszytów nutowych, zgromadzony na taborecie. Wyjęła 

z niego cienki, kratkowany zeszyt z zaledwie kilkoma stronicami 

zapisanymi drobnym pismem, którego odrębne literki nieco 

przypominały nuty. Otworzyła na ostatniej karcie i, nabierając 

powietrze w usta, zacytowała z pompą: 

- Kocham przecież nie ciebie, miła,  

Jesteś echem, jesteś odbiciem,  

W tobie inna mi się wyśniła,  

Co ma oczy całe w błękicie…16 

- Czy wszystkie kobiety w tym domu muszą prowadzić 

wierszowniki? – zakpił, chociaż cienki zeszyt Józefiny wyglądał 

marnie przy pięknym, z dbałością zapisanym tomiszczu, które od lat 

tworzyła Rozalia.  

- Chcę tylko powiedzieć, że twoja pomyłka nie była jedyną 

w swoim rodzaju. Wszyscy bardzo spieszymy się do tego, żeby 

znaleźć towarzysza życia. Jesteś weterynarzem i powinieneś to 

wiedzieć: to naturalne i biologiczne. A czasem decydujemy się na 

związek, bo boimy się, że nikt inny, bardziej stosowny dla nas, nie 

stanie na naszej drodze. 

- Masz rację, byłem wtedy zaślepiony – odpowiedział 

z trudem; ciężko jest się przyznawać do błędów, nawet tych 

oczywistych. – I dlatego uważam, że doświadczenie nie ma tu nic 

do rzeczy, bo w zaślepieniu nie jesteśmy w stanie z niego korzystać.  

- Tu chyba nie chodzi o Rozalię? Uważasz, że możesz się co 

do niej mylić? Bo jest w ciąży z innym mężczyzną? 

- Mamo, no skąd…? Nie przyszłoby mi to do głowy. I nie, 

nie chodzi wcale o Rozalię, dlaczego niby miałoby… – przerwał, 

zrozumiawszy, że dalsze tłumaczenia mogłyby tylko potwierdzić 

spekulacje Józefiny. Nie chciał zachęcać matki do snucia fantazji, 

                                                                 
16Sergiusz Jesienin, “Nie patrz na mnie z takim wyrzutem”, przekład Jana 
Brzechwy. 
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kiedy sprawy były tak bardzo nieokreślone. – Myślę ogólnie o tym, 

dlaczego ludzie tak późno rozumieją pewne rzeczy. Dlaczego 

zwlekają z działaniem, kiedy tak wiele można zrobić, uratować, 

poprawić. Jak ten cały Neledewski, który tu zjawia się po wielu 

latach, żeby odkupić się – dosłownie – u swojej córki.  

- No cóż, pewne prawdy rozumiemy dopiero z perspektywy 

czasu. Ja też nie świecę tu przykładem. Tkwiłam przy waszym ojcu 

przez tyle lat, bo wydawało mi się, że lepiej będzie dla moich 

synów, kiedy wychowają się w pełnej rodzinie, a potem to już 

chyba z przyzwyczajenia… Dopiero dziś rozumiem, że być może 

odseparowanie ciebie i ojca byłoby najlepszym wyjściem. Co do 

Kamila nie mam pewności. On jest do Mariana podobny kropka 

w kropkę. – W głosie Józefiny pobrzmiewała nuta żalu, której jakby 

się przestraszyła. W końcu Kamil był jej synem. Powinna go 

kochać, nawet jeśli odziedziczył charakter po ojcu. 

- Gwarantuję ci, że pewnego dnia ojciec zjawi się tu, padnie 

przed tobą na kolana i zacznie przepraszać. Wszyscy zaczynamy 

rozumieć najważniejsze sprawy z opóźnieniem – powtórzył ponuro. 

- Tamtych dwoje – nie. – Wskazała głową w kierunku okna. 

– Wiesz, że Marek zapisał w testamencie swoje mieszkanie i cały 

majątek Rozalii? A ona? Nie czekała, tylko spakowała się i pospie-

szyła do niego, gdy tylko go zdiagnozowali. Sam mówiłeś. Jest dla 

niego jak prawdziwa córka. Tak, czasem ludzie późno wyciągają 

pewne wnioski… Albo boją się działać. Może w tym jest właśnie 

jakaś lekcja? – Zawiesiła wzrok na jego twarzy. Miała najserdecz-

niejsze na ziemi, pełne światła oczy. Matka od zawsze pozwalała 

mu być odrębną jednostka, nawet kiedy popełniał błędy. Wiedział, 

że w sprawach niesłusznych mógł liczyć na jej nieingerencję, 

a w słusznych na całkowite poparcie.  

- Będę potrzebował Rozalii – powiedział po chwili. 

- Ależ oczywiście – potwierdziła matka skwapliwie. Zbyt 

skwapliwie. 



393 
 

- Nie, nie tak, mamo. Do realizacji moich planów będę po-

trzebował Rozalii. Jestem pewien, że jeśli odpowiednio zareklamuję 

moje pomysły regionalnemu dyrektorowi środowiska, to zgodzi się 

na wszystko. Buchalik wydawał się taki przychylny na otwarciu 

„Matecznika”. Wystarczyłoby, gdyby zatrudnił ją na pół etatu, to 

już rozwiałoby mi ręce. Ona się do tego nadaje lepiej niż ja. Ma 

świetne podstawy po pracy w Zakładzie Usług Leśnych, ogromną 

wiedzę z dendrologii i znajomość ekosystemu puszczy z pierwszej 

ręki, a przede wszystkim kocha i szanuje ten las, tak, jak żaden 

kandydat z zewnątrz nie mógłby. Zacząłbym od utworzenia tere-

nowej stacji edukacji ekologicznej. Potem ośrodek zajęć terenowych 

i praktyk dla studentów weterynarii. Mam wciąż na uniwersytecie 

bardzo dobrych znajomych, którzy chętnie włączyliby się 

w utworzenie programu. Zielona szkoła, może obozy harcerskie. Od 

leśniczego z Dąbrówki słyszałem, że na sprzedaż ktoś wystawił łąki 

pod Białą Górą, idealnie nadające się na uprawę ziół miododaj-

nych. Rozalia wspominała kiedyś, że chciałaby kontynuować studia 

na kierunku apiterapii. Sprzedaż miodu, produkcja świec – wszystko 

to byłby dodatkowy zastrzyk dla budżetu lecznicy i rezerwatu. – 

Zrozumiał, że zagalopował się w wyłuszczaniu swojej wizji. – To 

dalekosiężne plany, wymagające wielu lat pracy i do tej pracy rąk. 

Jest tylko jeden szkopuł… 

- Rozalia lada dzień urodzi dziecko – domyśliła się Józefina. 

- Nie wiem dokładnie, co dzieje się w jej głowie – wyznał 

bezradnie. – Wydaje mi się, że czuje się zobowiązania do zrezygno-

wania ze wszystkiego dla dobra dziecka. A to nie może być właści-

wa droga, prawda? Ma tyle potencjału. Myślę, że łatwiej byłoby jej 

pogodzić te dwie ścieżki, gdyby wiedziała, że może liczyć na pomoc 

zaufanej osoby w opiece nad Kalinką… 

Józefina wstała i otoczyła syna ramieniem. 

- Oczywiście, że możesz liczyć na moją pomoc – zapewniła, 

drugą ręką sięgając do jego policzka. Znów zaskoczyło go to, że 

wydawała się o tyle niższa od niego. Jakby przytulało go dziecko. 
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A może to on zaczynał wreszcie czuć się jak dorosły, który już nie 

tylko bawi się w życie, ale naprawdę bierze na siebie wielkie 

przedsięwzięcia – i wcale nie czuje przed nimi strachu.  

- Dziękuję, mamo – szepnął.  

Otarła łzę – naprawdę łatwo było ją ostatnio wzruszyć, 

a Adam wcale nie uważał tego za negatywny znak. Tu w „Ulanie” 

wszyscy skazani byli na zmierzenie się z własną wrażliwością. 

- Wszystko dla ciebie, syneczku – odparła. – Ale teraz już 

spadaj, bo muszę poćwiczyć. Mam przesłuchanie w szkole muzycz-

nej w Woli. Postanowiłam udzielać prywatnych lekcji gry na 

wiolonczeli. To tylko kilka godzin w tygodniu – dodała wyjaśniają-

co. 

- W szkole muzycznej w Woli? – powtórzył z niedowierza-

niem. – A nie jest to niejaka degradacja po graniu w orkiestrze? 

- Zawsze chciałam uczyć – odpowiedziała prosto. – Robić to, 

czego się pragnie: jak można to nazwać degradacją? 

 

 

 

Zanim wielkie plany Adama mogły dojść do skutku, musiał 

on wpierw rozprawić się z bieżącym problemem. Nie-tak-znów-

tajemniczy przestępca i dręczyciel, który próbował złośliwie 

zaszkodzić dobru rezerwatu, wciąż pozostawał nieuchwytny. Adam 

miał dość czekania z założonymi rękami, aż szczęśliwy przypadek 

wyda w jego ręce Kaziucha lub Pokrotnego. Postanowił samemu 

opracować plan, który pomoże znaleźć dowody winy któregoś 

z podejrzanych. 

Jedyne, co przychodziło mu do głowy, to celowa zasadzka. 

Wiedział, że podobnego planu nie poparłaby na pewno ani policja, 

ani pani prokurator Gąska, musiał więc działać samotnie. Chętnie 

zaciągnąłby w szeregi spiskowców Kostka, lecz ten miał zbyt wiele 

na głowie. Stary Ulman wciąż przebywał w szpitalu, co oznaczało, 
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że wszystkie formalności związane z pożarem i odremontowaniem 

stajen spadły na jego głowę. 

Fotopułapki, które rozstawiał losowo na terenie rezerwatu, 

nie dawały pożądanych dowodów. Zwierzęta mogły być na tyle 

nieostrożne, by dać się sfotografować zamaskowanym aparatem, 

lecz ludzie pozostawali bardziej świadomi i przebiegli. Ostatnio 

stracił także dwie leśne kamery. Pierwszą ciekawski rogacz posta-

nowił zaatakować swoim potężnym porożem, drugą strąciła na 

ziemię wiewiórka, kuna albo ptak. Puszcza wraz z ostoją łosi 

i szkółką leśną, a także przylegającym pasem ochrony stanowiła 

zbyt duży teren, by na bieżąco go patrolować, zwłaszcza, że Adam 

pod opieką miał także lecznicę, brał udział w licznych interwen-

cjach i uczestniczył w szkoleniach. Przemyślana zasadzka była jego 

jedyną opcją. Musiał tylko rozważyć a jakim miejscu, w jaki sposób 

i kiedy dokonać próby tak, aby przyniosła ona najlepsze rezultaty. 

Ponieważ dokonywane przez puszczańskiego stręczyciela ak-

ty wandalizmu eskalowały w czasie, Adam musiał założyć, że jego 

celem stanie się to, co w rezerwacie było najcenniejszego. Rozważa-

jąc wysiłki poprzedniego i obecnego zarządu w utrzymaniu reintro-

dukowanej tu populacji łosi, musiał założyć, że to ostoja z czasem 

stanie się celem ataku. Dwie klępy były obecnie ciężarne, co 

dawało nadzieję na to, że wiosną chmara się powiększy. Sama myśl 

o tym, że wieloletnie starania mogły pójść na marne, a ktoś mógłby 

skrzywdzić niczemu niewinne zwierzęta, wprawiała Adama w stan 

poirytowania. 

Objęta całkowitym zakazem wstępu ostoja łosia europej-

skiego znajdowała się na północnym krańcu puszczy. Jedyna droga, 

by dostać się w pobliże tego terenu samochodem, prowadziła przy 

samej „Ulanie”. Istniały dwie alternatywne ścieżki, którymi można 

było się tam dostać na piechotę. Przeprawienie się przez puszczę, 

która była trudnym, błotnistym w dolinach, stromym przy wzgó-

rzach terenem lub objechanie całego rezerwatu od zachodniej 

strony, porzucenie samochodu na leśnym parkingu i podejście od 
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strony dawnego terenu zrębowego. To właśnie ta ostatnia opcja 

wydawała mu się najatrakcyjniejsza z punktu widzenia kogoś, kto 

chce się niepostrzeżenie dostać do ostoi. Obrzeżami rezerwatu 

prowadziła nieco zarośniętej dzisiaj leśna droga, którą dawniej 

wleczono zrywkę, przy niej zaś stał opuszczony schron zrębowy 

i biuro. Stary barak wydawał mu się idealnym miejscem na 

zaczajenie się na intruza. Musiał tylko mieć pewność, że to właśnie 

tam uderzy łotrzyk. To oznaczało, że musiał dotrzeć jakoś do 

swojego przeciwnika z informacjami, które sprowokowałyby go do 

ataku, a także upewnić się, że dojdzie do niego w określonym 

czasie. Młode łosia przychodziły na świat wiosną, najczęściej 

w maju. Pół roku wydawało mu się zbyt długim okresem oczeki-

wania na podjęcie działania. Musiał też tak skonstruować pułapkę, 

by mieć pewność, że będzie obecny, by zapobiec jakiejkolwiek 

krzywdzie. Gdyby sprowokował napastnika, a nie uchwycił go na 

czas, nigdy by sobie tego nie darował. 

Chciał także upewnić się, że nie przeoczył innej możliwości. 

Jakie jeszcze ważne i cenne cele znajdowały się pod opieką zarządu 

rezerwatu? Jakie istniały sposoby, by zaszkodzić jego mieszkańcom 

i porządkowi? Nad dokładnymi mapami topograficznymi, albuma-

mi, książkami służbowymi i zbiorem różnych artykułów, notatek 

i dzienników Marka spędził kilka godzin. Od drobiazgowego 

przeglądania zapisków i kart zaczęło huczeć mu w głowie, jak po 

długim i wyczerpującym locie samolotem. Jedyne, co postanowił, 

to poświęcenie jednej fotopułapki na zainstalowanie jej pod 

opuszczoną budą zrębową, chociażby po to, by przekonać się, jaka 

panuje tam aktywność – zwierząt i ludzi. Spojrzał najpierw na 

zegarek, a potem ze zdziwieniem za okno – było już zupełnie 

ciemno. Zdecydowanie za późno, by wybierać się na drugi kraniec 

puszczy tego dnia. Być może jutro, po odwiezieniu Rozalii na 

spotkanie z ojcem, będzie miał na to czas. 

Zorientował się, że gdzieś na peryferiach świadomości w je-

go badaniach towarzyszyła mu grana przez matkę wokaliza Rach-
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maninowa dopiero, kiedy jej tęskna, przejmująca melodia urwała 

się nagle. Podniósł głowę na sekundę przed tym, jak drzwi gabine-

tu zawibrowały delikatnym pukaniem. 

- Goście idą – oznajmiła Józefina, wtykając głowę do środ-

ka. 

Zatrzasnął więc diariusze i dokumenty i opuścił biuro, licząc 

na to, że odpoczynek przyniesie mu lepszy pomysł na przeprowa-

dzenie prowokacji. 

Kiedy przeszedł na drugie skrzydło, Rozalia znikała właśnie 

w prywatnej garsonierze Marka w towarzystwie swego wujka 

Tadka, który, wzruszony, gestem pełnym wdzięczności i oddania 

ściskał jej rękę. Jej twarz była jak oblicze Madonny – pełna smutku 

i słodyczy. Wyglądała tak dorośle i dostojnie. Kiedy to się stało…? 

Przed chwilą myślał o niej jak o młodej dziewczynie, dziś była 

dorosłą kobietą, do której starsi wiekiem zwracają się jak do 

mądrej, doświadczonej opiekunki. 

- Jak się uparł, tak go nie przekonasz do niczego – tłumaczy-

ła pani Mela Hawartowa, ociężale siadając na niskiej kanapie, 

wiekowym meblu kuchennym przeznaczonym na przyjmowanie 

gości. Obok siedział już zamyślony Władysław Hawart – podparł-

szy ręką podbródek, palcem skrobał policzek i wpatrywał się 

w podskakujący pod kuchnią ogień. Marek także znajdował się 

w towarzystwie, dając odrobinę prywatności Rozalii i jej wujkowi. 

Podobnie jak Adam, wiedział, co sprowadziło tu Tadeusza. Siedział 

w swoim fotelu tuż przy uchylonych żeliwnych drzwiczkach 

paleniska, a Pirat wygrzewał się na jego kolanach. W odróżnieniu 

od służbowego mieszkania Adama, nie było w mieszkaniu po tej 

stronie willi salonu ani pokoju dziennego. Marek zamurował 

wejście do bawialni i zaadaptował tę przestrzeń na wystawę 

edukacyjną, wypełnioną eksponatami w postaci porzuconego 

poroża, szyszek, opuszczonych gniazd i skorup jaj, z których wyklu-

wały się leśne ptaki. Obecnie można się tam było dostać tylko 
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przez zewnętrzne wejście. U Marka zarówno domowników, jak 

gości gromadziła kuchnia, serce całej „Ulany”. 

- Tak już uparł się, trzy dni marudał. Jam nie chciała go pu-

ścić, bo po tym pożarze słaby jeszcze na ciele, ale co tu głos baby 

znaczy… To pomyślałam sobie, zajdę i z nim razem, bo i tak sprawę 

mam i do Rozasi, i do państwa…  

- A my właśnie wybieramy się wszyscy z wizytą jutro – 

oznajmiła matka, a potem w obawie, że pani Melania źle odbierze 

jej słowa, pospieszyła z wyjaśnieniem. – Rozalka poczuła się 

gotowa na rozmowę z ojcem. 

Pani Melania aż przeżegnała się z zaskoczenia. 

- Jezu Miłosierny… – westchnęła. – To i czas. Bo jam się już 

tak zamartwiała. On niedobry nie jest, cichy i spokojny, ale gadać 

nie będzie – to znaczy z nami. Byle o niczym to tak, ale o niej – ani 

słowa. Nie, żebym była ciakawa, ale i z uprzejmości człowiek 

zagadał, a on: „z córką muszę porozmawiać najpierw”. I tak 

w kółko. Gdyby ona taka uparta nie była. W ciąży jest, sama jest, 

kto temu dziecięciu do gęby nałoży? A tak, spokojność by miała, 

tylko dumna jest jak i matka, grosza nie chce przyjąć. 

- Melu – zgromił ją łagodnie Hawart.  

- Dziunek to z głową w chmurach chodzi, podobnie jak 

i mój. Zginęliby bez bab, wszyscy jak jeden, bo o praktyczniejszych 

rzeczach myśleć nie potrafią. Życie kosztuje, a ideały chleba na stole 

nie kładą.  

- Pani Melanio, niech się pani o Rozalię nie niepokoi. Ma 

przecież tę drobną kwotę z wynajmu mieszkania i lokalu panu 

Hawrylukowi w Lesku – tu skłonił się w kierunku pana Władysła-

wa, który to przepisał na Rozalię kamienicę. – A także nie jest sama. 

Dopóki ja żyję, ma tutaj dom, przyjaciół i swoje miejsce, a i gdyby 

się stało najgorsze, nie zostanie bez grosza i dachu nad głową. 

- Panie Marku, proszę tak nie mówić – zaapelowała Józefi-

na, która uwijała się już przy przygotowywaniu herbaty i krojeniu 

makowca.  
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- Mówię, jak jest. Rozalia jest dobrze zabezpieczona i od te-

go człowieka wcale nie potrzebuje pieniędzy, tylko odpowiedzi. 

Pani zaś może odetchnąć i być spokojna o koszty utrzymania 

Rozalii i dziecka. 

Bugaj zapewne nie zamierzał, by jego słowa zabrzmiały jak 

oskarżenie, trudno było jednak nie zauważyć, że traktowanie 

Rozalii przez Hawartową jako finansowego ciężaru leżało mu na 

sercu. Józefina otworzyła usta, chcąc powiedzieć coś, co złagodziło-

by złośliwość, ale Hawartowa nawet jej nie dostrzegła – jej oczy aż 

błyszczały, tak intensywnie zajęta była kalkulowaniem czegoś. 

Zapewne domyśliła się, że Marek uwzględnił Rozalię w testamencie 

i próbowała przeliczyć, ile warte były majątki Bugaja i Neledew-

skiego razem wzięte. Być może wychowywanie cudzego dziecka 

jeszcze jej się opłaci? 

- To i dobrze, że z nim porozmawia, może i w czasie dogada-

ją się… A i ja już zaczęłam się martwić, co to ze świętami będzie, bo 

my świętujemy zawsze z letnikami. Za czym właśnie przyszłam, 

żeby państwa wszystkich razem z Rozalią zaprosić na Wigilię. To 

może jeszcze zawczasu – ale tak to się pani Szechyńska kłopotać nie 

będzie z przygotowaniami, tylko wszystko ze spokojną głową. 

- Dziękujemy, ja rzeczywiście, nawet jeszcze nie myślałam 

o świętach. A to nie w Wigilię wypada termin Rozalii? – przypo-

mniała sobie Józefina. 

- Dokładnie dwudziestego czwartego – potwierdził Marek.  

- Wytrzyma – stwierdziła pani Melania, jakby nie dopusz-

czała do siebie myśli o tym, że cokolwiek może pokrzyżować jej 

plany. – To się prawie nigdy nie odbywa w terminie. Moje dzieci 

wszystkie przenoszone, nawet bliźniaki – dodała autorytatywnie. – 

A co oni tak długo tam rozprawiają? Państwo nie wiecie może, 

z czym on do niej…? – zapytała niby-niewinne, szukając w twa-

rzach zebranych jakichś wskazówek. 

Tadeusz Hawart najwyraźniej trzymał w tajemnicy przed 

żoną szczegóły wypadków z nocy pożaru – a zwłaszcza udział 
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Rozalii w wydarzeniach, ale Hawartowa miała swój rozum 

i intuicję, a za przewodnika – szczególną, nieskrywaną niechęć do 

kuzynki męża, której nie potrafiła ukryć nawet po wielu latach od 

jej śmierci. 

- Państwo się tak dziwicie, że ja o Rozalkę martwię się. Ale 

ja do tej dziewczyny nigdym się nie umiała przedostać. Taka skryta 

jest – i inna, jak i jej matka była. A co, jeśli ją taki sam obłęd 

weźmie, jak Lilianę? – Palcem wskazała drzwi do sypialni Marka – 

Jak tam z nią co takiego się dzieje, to skończyć może tak, jak matka. 

O to ja się martwię, bardziej niż o co innego. 

- Melanio, wystarczy – podniósł głos Władysław Hawart. – 

Moja wnuczka, mniemam, całkiem zdrowa jest na umyśle, a córka 

także nie była szalona. Była zwyczajnie artystyczna, uduchowiona, 

czego ty zrozumieć nie możesz. A Staszek twierdzi, że Liliana nie 

popełniła samobójstwa. Sam go tu nie chciałem oglądać, a jak 

przyjechał, rozważałem, czy jemu do gardła nie rzucić się. Ale życia 

mojej córki to by nie przywróciło, o życie wnuczki musi mi chodzić. 

O to, że rodzony ojciec może wiedzieć coś, co jej i nam wszystkim 

przyniesie trochę spokoju w sercu… 

- Dziadek to zawsze tak…! – pani Melania poczerwieniała ze 

złości czy upokorzenia. – Ja tylko mówię… 

- Mówieniem to rzadko kiedy ktoś co dobrego zdziała – 

mruknął tylko starszy mężczyzna i znów zapatrzył się w ogień. 

- Ale nie ma przecież potrzeby dyskutować na ten temat – 

Józefina próbowała łagodzić sytuację. – Rozalia już zdecydowała, że 

chce z nim porozmawiać. To sprawa między nimi dwojgiem. Soku 

do herbaty? Malinowo-miętowy, z bazarku – zaproponowała 

w nadziei, że zmieni w ten sposób temat. 

- Jak od pani Berwickiej, to poproszę. Dobre soki robi – 

stwierdziła pani Melania, istotnie z łatwością zmotywowana do 

porzucenia kontrowersyjnych rejonów. Obie kobiety poczęły 

dyskutować na temat techniki wytwarzania i przechowywania 

przetworów. Józefina przygotowywała się do uruchomienia 
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własnej produkcji. Jej wielką, niespełnioną ambicją był ogródek 

owocowo-ziołowy, na który w mieście nie mogła sobie pozwolić. 

Pół godziny później drzwi od kwatery Marka skrzypnęły 

i uchyliły się.  

- Ja miałem dwóch ojców – i ty dwóch – dał się słyszeć 

stłumiony głos pana Tadeusza. Najwyraźniej ich rozmowa także 

zeszła na planowane spotkanie Rozalii z Neledewskim. 

- Ja mam jednego ojca, który dał mi wszystko, co potrzebne 

– szepnęła w odpowiedzi. – I wujka, który zawsze był dla mnie 

dobry. Ale muszę wysłuchać tamtego człowieka…  

W swoim fotelu Marek drgnął. Jego ręka zastygła na bia-

łym futrze Pirata. Kot podniósł głowę, zdziwiony nagłym zaprze-

staniem pieszczot.  

Od chwili, kiedy Neledewski zjawił się w Ruczaju, Marek 

nie dał po sobie poznać zazdrości ani obawy, że biologiczny ojciec 

zajmie jego miejsce w sercu Rozalii. Dał jej swobodę decyzji – 

a wręcz uważał, że Rozalia powinna pomówić z Neledewskim. Miał 

jednak własne odczucia na ten temat, które skrzętnie ukrywał. 

Dopiero widząc subtelną zmianę na jego twarzy w tym właśnie 

momencie, Adam zrozumiał siłę jego uczuć wobec przybranej, 

honorowej córki. Marek tak bardzo pragnął dobra Rozalii, że 

potrafił odsunąć na bok zazdrość i egoizm. Tymczasem całe jego 

poświęcenie Rozalia wynagrodziła jednym wypowiedzianym 

zdaniem. 

Nie wiedzieć czemu, nagle stanął mu przed oczami Igor 

Narczyński.  

„Ciekawe, czy będzie miała jej oczy.” 

- No a pies, nie znalazł się, Rozasiu? – zapytała pani Mela-

nia, kiedy drzwi uchyliły się szerzej. 

Twarz Rozalii pociemniała i zapadła się. 

- Nie, ciociu.  

- To już przeszło tydzień. Wedle mnie, to bydlę przepadło – 

wygłosiła swój osąd Hawartowa. 
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- Może w poniedziałek rano objedziemy jeszcze raz schroni-

ska? – zaproponował pan Tadeusz, jakby zupełnie nie słyszał słów 

żony. 

- To i ja mniemam, że wybiorę się z wami – dorzucił pan 

Władysław.  

Hawartowa myliła się, twierdząc, że Rozalia jest sama. A on 

sam, czy był tylko kolejną cegłą w murze otaczających ją życzliwą 

ochroną osób? Chciał znaczyć więcej niż tylko kolejna przychylna 

osoba, kolejna przychylna dłoń. Chciał być kimś więcej nawet niż 

Marek. 

- Nie trać ducha, córuchna – odezwał się Bugaj. – Ja mam 

dobre przeczucie. Może noc przyniesie jakiś dobry sen, a rankiem 

wszystko się odmieni? 

- No co też pan Marek opowiada – zdumiała się pani Mela-

nia z lekką irytacją, bo była przecież praktycznie myślącą kobietą. – 

Jeszcze tego nie było, żeby nocne majaki miały za dnia spełniać się. 

Sny – to tylko sny. I nic więcej! 

 

 

 

W niedzielny poranek obudziło Adama szczekanie. 

W pierwszej chwili pomyślał, że to echo jakiegoś niewyraźnego 

snu, którego sedno już zdołało umknąć jego świadomości, ale psi 

alarm stawał się coraz wyraźniejszy, ostrzejszy, a po chwili przero-

dził się w radosny, bliski skomleniu pisk. Otworzył oczy i to 

zdawało się jeszcze bardziej wyczulić jego słuch. 

Podniósł się z łóżka i podszedł do okna. Wyjrzał na ze-

wnątrz, lecz pośród spokojnej, świetlistej ciszy pogrążonego 

w zimnym świetle poranka parku nie dostrzegł niczego niezwykłe-

go. Szczęknął zębami – w kozie wypaliło się przez noc i w sypialni 

panował dojmujący chłód. Zawiesił wzrok na uchylonych drzwiach 

i wtedy zrozumiał, że szczekanie dobiega z wnętrza domu. 
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Zarzucił na plecy bluzę i wybiegł do maleńkiego holu, 

a stamtąd do wspólnej sieni, prowadzony odgłosami wydawanymi 

przez psa, a następnie śmiechem Rozalii i Marka. Za nim zjawiła się 

także zaaferowana, rozczochrana po niespokojnym nocnym śnie 

Józefina. 

- Syneczku, to być może? – zapytała z niedowierzaniem, tuż 

przed wejściem. Przeczesała włosy ręką i otuliła się szlafrokiem pod 

szyję, jakby ktokolwiek w tych okolicznościach mógł zwracać 

uwagę na to, jak wygląda pani Szechyńska o poranku. 

Adam zapukał w drzwi mieszkania Marka i wszedł, nie cze-

kając na odpowiedź. 

Wychudzony, utykający, utytłany błotem Bandyta kręcił 

się wokół nóg Rozalii, kładąc łeb nisko przy podłodze. Jego pani 

nie mogła schylić się ze względu na swój brzuch, lecz wyciągała do 

niego ręce, które wilczak oblizywał swoim bladoczerwonym 

jęzorem. Dwukolorowe psie oczy, oblepione gęsta wydzieliną 

i jakby wytrzeszczone z powodu znacznej utraty wagi, wpatrywały 

się w dwukolorowe, wilgotne oczy jego pani. 

- Jak to się stało? – zapytała Józefina o to, co sam Adam 

miał na końcu języka. W jednej chwili znalazła się przy boku 

Rozalii. 

- Przypomniałem sobie, że tam pod tą siwą jedliną, przy ru-

inach starego dworu, jest taka studnia, i że raz tam znalazłem sarnie 

truchło, prawie całkiem rozłożone. Wpadła i nie mogła wydostać 

się. A potem to nie mogłem w nocy spać. Wstałem, żeby zwymio-

tować, a potem tak mi jakoś dziwnie na piersiach było ciężko. Tak 

mi to w nocy spać nie dawało, że wyszedłem. I był tam… 

- Jak ty go wyciągnąłeś ze studni? 

- Klapa była przy tej studni, to ją rozbiłem, tak, że kilka de-

sek złączonych zostało. Zawiązałem sznur z pasów koszuli i spuści-

łem w dół. Przylgnął do tych noszy, jakby wiedział… Kołowrót był 

sprawny, tak i wciągnąłem go pomaleńku na brzeg.  
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- Sam? – Adam dał upust swojej irytacji, chociaż nie chciał 

psuć momentu pojednania pani i psa. – Mogłeś zaczekać, powie-

dzieć. 

- Musiałem sam, synu – Marek położył Adamowi rękę na 

ramieniu. – Nie zrozumiesz, nawet ja nie rozumiem, ale serce ojca 

jest samolubne, chciwe na wdzięczność dziecka… Adasiu, po tej 

sarnie ja sam studnię tą pokrywą zabezpieczyłem, solidną, drew-

nianą klapą – dodał po chwili ściszonym głosem. – Ktoś musiał ją 

odrzucić, bo leżała kilka dobrych metrów od studni. Bandyta nie 

wpadł tam przez przypadek. 

- Ten sukinsyn psa skazał na powolną, okrutną śmierć 

z głodu – szepnął Adam. 

- Tak, tylko śniegu napadało i miał przynajmniej co pić. 

Wychłodzony jest, wygłodzony i łapę ma – nie wiem, skręconą czy 

złamaną i zaczęła źle zrastać…? Już ty to musisz go… obejrzeć. 

Marek zachłysnął się płytkim oddechem, jakby z trudem 

łapał powietrze. Dopiero teraz Adam zauważył tak naprawdę jego 

dziwny stan. Bugaj był blady i spocony, a wargi drżały mu niena-

turalnie. Oczywiście, taki nocny spacer po lesie na pewno nadwyrę-

żył jego wątłe, podkopane chorobą i chemioterapią siły.  

- Musisz się położyć i odpocząć – zalecił. – Przeforsowałeś 

się… 

Bugaj pokręcił głową i w tej samej chwili się zachwiał. Ad-

am złapał go pod ramię, lecz nie był w stanie utrzymać go 

w pozycji pionowej. Razem osunęli się na ziemię, a Adam złagodził 

upadek, podkładając swoje ramię pod głowę Marka. 

- Jezu! – stary przyrodnik świsnął przez zęby i złapał się za 

pierś. Nienaturalnie wyprężone lewe ramię wyciągnął przed siebie 

z trudem.  

Na peryferiach swojej wizji Adam dostrzegł jak Rozalia, Jó-

zefina i pies zastygają jak przejmujące tableau vivant. Przez przeraź-

liwie długich kilka sekund Adam próbował zmusić mózg do 
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działania; wszystko w jego głowie zlało się w jeden kocioł troski, 

zdziwienia, bezsilności i współczucia. 

- Adam! – szept Rozalii zbliżony do syczenia jednym po-

dmuchem rozmroził go z odrętwiałości. 

- To serce – powiedział to, co było dla niego oczywiste. – 

Mamo, dzwoń na pogotowie. Szybko! 

- Adam! – powtórzyła Rozalia głośniej, rozpaczliwiej. 

Wyciągnęła do niego rękę, ale ubiegła go Józefina. Podała 

Rozalii swoje ramię i ostrożnie pomogła jej uklęknąć na ziemi obok 

Marka, a potem z kieszeni szlafroka wyłuskała swój telefon komór-

kowy.  

Marek z trudem zatrzymał wzrok na Rozalii. Oderwawszy 

rękę od piersi, poszukał dłoni Rozalii. Ścisnął niemal niezauważal-

nie. 

- Skrzydła… – wychrypiał, biorąc kolejny gorączkowy, prze-

rywany, płytki wdech. – Skrzydła… Gotowe do lotu… 
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Carlos Ruiz Zafón, „Cień wiatru” 
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Rozdział 21 

Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Jeśli to prawda, to dusza 

Rozalii musiała składać się z dwóch odrębnych, przeciwstawnych 

połówek.  

Do brązowego oka należał żal i smutek. Jego źrenica po-

strzegała świat w ciemnych, ponurych barwach, skupiała się na 

poczuciu straty i niesprawiedliwości nagłej śmierci. W niej ogni-

skował się rozpacz i niechęć do kontynuowania życia, wynikająca 

z nagłej pustki. Brązowe oko pokazywało światu boleść duszy – 

połowy duszy. 

Istniał także drugi biegun rozdwojenia – oko zielone. Oko 

nadziei, oko wyglądające na życie, oko wyczekujące wiosny 

i odrodzenia. W tym oku skupiała się miłość – do ojca, który 

odszedł i do córki, która lada chwila miała przyjść na świat, miłość 

do puszczy i jej mieszkańców, nieokreślona, nieśmiała potrzeba 

miłości do matki, do matki jej matki i do wszystkich prządek snów, 

których wewnętrzne oko, patrzące poprzez cienką zasłonę snu 

w głąb jaźni, ogniskowało przeczucia i pragnienia. Poczucie przyna-

leżności i jedności, jak odwieczny łańcuch spajający w jedność cały 

ciąg pokoleń, wypływało z tej części duszy. 

Skutkiem tego rozdwojenia – a także zaawansowanej ciąży, 

która była stanem w równym stopniu błogosławionym, co uprzy-

krzoną fizyczną niedogodnością, Rozalia spędzała kolejną bezsenną 

noc. Leżąc na lewym boku z czułymi tylko wspomnieniami ulubio-

nej pozycji do spania na brzuchu z poprzedniej, nieskomplikowanej 

ery życia, wpatrywała się w cienie pełznące po ścianie. Gdyby 

chociaż mogła spać – mogłaby także nie myśleć. Kiedy brązowe oko 

i ponure myśli brały górę, jedyną rozrywką, która przynosiła 

zapomnienie, było wyłuskiwanie snów przeplatających się w jej 
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głowie jak wielka, kolorowa kanwa. Zanim Rozalia zdołała wycią-

gnąć z niej nić, odległy, głuchy trzask rozdarł tkaninę i rozproszył 

jej skupienie. Za tym dźwiękiem podążyło końskie rżenie, trzepot 

skrzydeł, ledwie dosłyszalny szurgot zarośli. 

Nie były to odgłosy osobliwe dla życia willi „Ulany” wraz 

z jej parkiem i zabudowaniami przekształconymi w Leśne Pogoto-

wie, zwłaszcza odkąd służyło ono jako tymczasowa stajnia dla 

części stada Ulmanów. Z dywanika pod stopami łóżka zerwał się 

jednak Bandyta. Pisnąwszy cienko, oparł łapy o parapet i węszył, 

jakby przez zamknięte okno potrafił wyczuć zapach intruza.  

Przemknęło jej przez myśl, że to tajemniczy sabotażysta 

powrócił, aby znów dokuczyć i wyrządzić szkodę. Jego wybryki 

stawały się coraz śmielsze i wcale nie zdziwiłaby się, gdyby 

ośmielił się znów bruździć we własnym ogródku – tudzież parku – 

zarządu puszczy. 

Podniosła siebie i swój brzuch z łóżka. Cicho, ostrożnie zbli-

żyła się do okna. Odsunęła zasłonę i wyjrzała w srebrzystą noc. 

Sceneria za oknem była na pozór nieruchoma – zarysy nagich 

konarów drzew, poszarpane linie wydeptanych ścieżek parkowych, 

podbite konturem cienia zagrody i altana. Trzeba było dobrze 

wpatrzeć się w szczegóły krajobrazu, by dostrzec delikatne kołysa-

nie gałęzi na wietrze, leniwe przetaczanie się strzępów chmur po 

niebie, skradającego się po śniegu Pirata, którego esencja podczas 

tej nocnej wycieczki była samym ruchem – biała plama na białym 

śniegu. Spokój i rutyna… Tylko pod spadzistym, otulonym śnie-

giem dachem lecznicy po drugiej stronie parku migotało ciepłe, 

jarzące światło, na tle którego odcinała się sylwetka człowieka. 

Skoro i tak nie mogła spać, postanowiła sprawdzić, czym 

właściwie o godzinie drugiej w samym środku nocy zajmował się 

w „Mateczniku” doktor Adam Szechyński. 

Szybko ubrała się, otuliła głowę i szyję wielką włóczkową 

chustą i zarzuciła na ramiona (niedopinający się od wielu tygodni) 

płaszcz. Z latarką w dłoni przekradła się przez park, myśląc o tym, 
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że teraz ona sama stała się intruzem w tym uśpionym, zimowym 

krajobrazie. 

Wsunęła głowę do gabinetu zabiegowego i od razu poczuła 

ścisk w żołądku. Poznała czarną kitę zakończoną białym pędzel-

kiem, rozpostartą bezwładnie na stole zabiegowym.  

Adam podniósł głowę, nie poruszając zupełnie rękami, 

w których pewnie dzierżył pęsetę i igłotrzymacz. Tuż pod jego 

uniesionymi dłońmi na wygolonym z czarnego futra wzgórku 

lisiego brzucha czerwieniła się kilkucentymetrowa szrama. 

- Zamknij drzwi, wysterylizuj ręce, załóż maskę i nie wchodź 

tu ponownie – powiedział Adam spokojnie. Jego głos stłumiła 

chirurgiczna maska. – Za dziesięć minut skończę. 

Chociaż w jego tonie nie było śladu irytacji, odczuła jego 

słowa jak wyproszenie. Adam nigdy zresztą nie niecierpliwił się ani 

nie traktował jej protekcjonalnie, a w głębi serca wiedziała, że 

niejednokrotnie miałby do tego podstawy. 

Miał rację, oczywiście. Lisy przenosiły liczne choroby, któ-

rymi ludzie z łatwością mogli się zarazić, jak choćby bąblowica, 

świerzbowiec czy grzybica… Dlatego zwłaszcza w swoim szczegól-

nym stanie Rozalia powinna trzymać się z daleka od niefortunnego 

zwierzęcia. Nie mogła jednak zmusić się do wyjścia. Czarny lisek 

był dla niej czymś więcej niż tylko ciekawym przedstawicielem 

swojego gatunku, więcej nawet niż starym, dobrym przyjacielem, 

na którego zawsze dobrze się natknąć. Kojarzył się jej z Markiem 

i ze wspólnymi spacerami po lesie, a w trakcie jego choroby stał się 

czymś więcej – symbolem, dobrym duchem puszczy. Nie mogła 

sobie wyobrazić, że tak nagle po stracie Marka, czarny lisek podąży 

za nim do tej następnej, odległej, niewiadomej Niebieskiej Pusz-

czy… Myśl o tym, sprawiła, że Rozalia poczuła się bardzo samotnie. 

Najwyraźniej Adam zrozumiał jej obawy – Adam rozumiał 

zresztą wiele, bo Adam, tak jak i Marek, był zrodzony z odwieczne-

go ducha lasu.  



412 
 

- Leśniczy z Wólki znalazł go we wnykach, wracając z ob-

chodu. Nie mógł go wcześniej przywieźć, bo jeep mu się rozłado-

wał, dopiero jakiś sąsiad mu pomógł, zakopali się w śniegu… 

Wreszcie dotarli po północy. Żyłka rozharatała mu skórę na brzu-

chu, ale otarła się o żebra. Organy wewnętrzne nie zostały uszko-

dzone. To powierzchowna rana, więc jeśli nie wda się zakażenie, 

wygoi się bez problemu. A teraz proszę cię, zaczekaj w lobby, jeśli 

nie możesz spać. Możesz nakarmić Alfiego – karma rozmraża się 

w chłodziarce. 

Skinęła głową. 

- Zrobić ci herbaty? – zapytała.  

- Oddałbym życie za gorącą kawę.  

Nastawiła czajnik w lobby, po czym wyjęła z chłodziarki 

sowią karmę. Puchacz Alfred, który do lecznicy trafił z zoo, przecho-

dził rekonwalescencję po niefortunnym złamaniu skrzydła. Pomy-

ślała, że to bardzo ironiczne, że naturalnym wróg tej największej 

polskiej sowy właśnie podlega zabiegowi szycia rany o kil-

ka pomieszczeń dalej. Szkoda było jej tego pięknego ptaka, który 

swoje życie przeżywał w niewoli, szkoda i lisa. Gdyby tych dwoje 

spotkało się kiedyś na leśnej polanie, może rywalizowaliby 

w bójce. To była naturalna kolej rzeczy. Lis mógł stracić życie 

w wyniku działalności człowieka, a ptak przeżyć swoje zamknięty 

w ciasnej klatce. W tym było coś bardzo nie w porządku. 

Wrzuciła na postawiony w klatce Alfiego pieniek rozmrożo-

nego kurczaka i kawałek zajęczej polędwiczki, na które puchacz nie 

zwrócił najmniejszej uwagi. Patrzył na Rozalię wielkimi żółtymi 

oczami, wydając z siebie przeciągły gardłowy syk: khhh, khhhhh… 

Spędziła kilka minut na wojnie spojrzeń z wielkim ptakiem 

w oczekiwaniu na powrót Adama. 

Wyszedł z zabiegówki po chwili i bez słowa udał się do 

upragnionego ekspresu do kawy. Jego dłonie, białe od szorowania 

chirurgicznym mydłem, zacisnęły się na kubku, jakby to było koło 

ratunkowe. Rozalia niejeden raz wyobrażała sobie, że krew 
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w żyłach doktora Szechyńskiego jest czarna, dymiąca i gęsta od 

kofeiny z nadmiaru spożywanej kawy. 

- Wyjdzie z tego, stary wyga – oznajmił uspokajająco, op-

tymistycznie. – A ty, czemu nie śpisz? 

- Niewygodnie mi.  

- Źle się czujesz? 

- Jak rozbite naczynie – przyznała. – Jak zlepek skorup, który 

jakoś tam trzyma się w całości, ale gdyby nim tak lekko uderzyć, 

znów rozpadnie się na kawałki. 

Może właśnie dlatego tu przyszła. Potrzebowała komuś 

opowiedzieć o swoim żalu. Od śmierci Marka wszyscy dreptali koło 

niej na palcach i przejawiali troskę. Była im wdzięczna za to, że nie 

wciągali jej w rozmowy – nie potrafiła o swojej stracie rozmawiać 

po prostu, z każdym. Rana była zbyt nowa i zbyt głęboka.  

W jej stosunkach z Adamem coś także się zmieniło – krucha, 

nieokreślona nić, która się między nimi rozpostarła w tamtą 

gwieździstą noc na jodłowej polanie, prysła. Rozalia wcale nie była 

już pewna, czy w ogóle kiedykolwiek tam była. Jakby na chwilę 

solidny blok ich przyjaźni oprószył złoty pył, a śmierć Marka była 

podmuchem, który zdmuchnął tą efemeryczną, subtelną próbę 

nadbudowania czegoś więcej na tym fundamencie. Pozostała znów 

tylko życzliwa pokrewność dusz… Była wdzięczna, że Adam 

potrafił powrócić do punktu wyjścia bez okazywania urazy czy 

niezręczności, lecz jakaś część jej duszy – ta zielona, wypełniona 

nadzieją – odczuwała żal za czymś nigdy nie schwytanym, a już 

utraconym. Adam zrobił krok do tyłu, żeby dać jej przestrzeń – taki 

był, wyrozumiały i altruistyczny… Tylko Rozalia wcale nie była 

pewna, że tego właśnie potrzebuje. I nie umiała poprosić, żeby 

znów zaoferował jej więcej. 

- Nie rozpadniesz się – odparł Adam po chwili. – Jestem na-

prawdę pełen podziwu dla twojej siły. Nie znam nikogo, kto 

potrafiłby tak zapanować nad własnymi emocjami, jak ty podczas 

tego doświadczenia. Może jakiś mnich po dekadach medytacji. Na 
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ogół możemy sobie powiedzieć: muszę być silny, bo to albo tamto, 

a i tak smutek zalewa nas jak niepowstrzymana fala. A ty pozosta-

jesz na wierzchu i nie dajesz się pogrążyć. Regulujesz swój umysł 

z taką precyzją. Jak nie-człowiek. 

- …tylko jakaś czarownica – dokończyła, nagle rozbawiona. 

– Wiesz, kieruje mną myśl o Kalince, to jasne. Jakub tak się niepo-

koi, że stres wywoła przedwczesny poród. Ale to nie wszystko. 

Pomaga także wdzięczność. 

- Wdzięczność? – zdziwił się i syknął, kiedy świeża porcja 

kawy z ekspresu poparzyła mu wargę. 

- Skończysz z wypalonymi strunami głosowymi, albo gorzej 

– ostrzegła go. – Wdzięczność za Marka. Gdyby nie on, naprawdę 

nie wiem, gdzie byłabym, kim byłabym teraz… „Lecz próżno 

wzywałem litości, jak inni przede mną wzywali… głos tylko mnie 

doszedł z ciemności, co wołał: „Idź dalej, idź dalej!”17 – zacytowała 

nie zważając na pretensjonalność tego sentymentu. – Myślę, że 

najwyższy czas, żebym poszła jutro na cmentarz. 

- Jesteś pewna?  

Kiwnęła głową. 

Jakub zabronił jej uczestniczyć w pogrzebie. Tak wielki 

emocjonalny wstrząs mógł według lekarza zaszkodzić Rozalii 

i dziecku. 

- Poproszę mamę, żeby poszła z tobą – zaproponował. 

- Chyba wolę iść sama. Wiesz, będzie mi łatwiej z nim wte-

dy jakoś… porozmawiać. Nie musicie się o mnie martwić, napraw-

dę. 

- Wiem. Poradzisz sobie. A teraz chodź, odprowadzę cię do 

domu, póki jeszcze nie muszę cię nieść. Wolałbym uniknąć dźwiga-

nia tego baniaka – wskazał kubkiem kawy na jej brzuch. 

- Ha-ha. A ja muszę – odparła drwiąco. 

                                                                 
17Adam Asnyk, „Idź dalej!”. 
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Rzeczywiście, nagle ogarnęła ją dziwna senność. Ziewnęła 

i przeciągnęła się, a wraz z nią przeciągnęło się dziecko pod jej 

sercem. Śmierć i życie, życie i śmierć… a pomiędzy nimi – sny. 

 

 

 

Ostatnią osobą, którą Rozalia spodziewała się zastać pochy-

loną nad grobem Marka, był Staszek Neledewski. Rozpoznała go 

z daleka – stawiał czoła lekkiemu grudniowemu przymrozkowi bez 

czapki. Zobaczyła go, wchodząc w alejkę, jak na obsypanej śniegiem 

i przystrojonej świeżą gacią mogile ustawiał kolorowy znicz. Miała 

czas, żeby zawrócić i odejść niepostrzeżenie. 

Od czasu śmierci Marka zamiar rozmowy z ojcem zszedł na 

dalszy plan. Rozalia nie była na nią ani mniej, ani więcej przygo-

towana niż poprzednio. Doceniała niezwykły przypadek tej sytua-

cji. Właśnie kiedy odejść miał jej honorowy ojciec, pojawił się ten, 

który powinien był być tym prawdziwym. Tylko czy Neledewski 

był w stanie zapełnić pustkę, którą pozostawił Marek? Czy cokol-

wiek było w stanie ją zapełnić?  

Chwilę wahania przypłaciła odcięciem drogi ucieczki – 

przynajmniej tej z zachowaniem godności. Neledewski odwrócił 

głowę i wiedziony niebywałym instynktem spojrzał w jej stronę. 

Sięgnął do skroni, jakby próbował uchylić z głowy kapelusza, 

którego tam nie było. 

- Dzień dobry – przywitała się Rozalia, powoli posuwając 

się po oblodzonej ścieżce. 

Neledewski skwapliwie pospieszył, żeby podać jej ramię – 

przyjęła je, bo – rodzinne dramaty czy nie – w swoim stanie nie 

mogła sobie pozwolić na wzgardę.  

Stanęli przed świeżo usypanym kopcem ziemi, u szczytu 

którego ktoś postawił prosty krzyż z czarną tabliczką. Neledewski 

milczał, być może z szacunku, być może dlatego, że nie wiedział 

wciąż, co chce powiedzieć tej nieznajomej córce. Jakby nawet bał 
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się poruszyć czy odetchnąć – tak, że po kilku minutach cichej 

modlitwy Rozalia niemal zapomniała, że stoi obok. 

Nekropolię przy niewielkim kościółku w Jeziorkach owie-

wała podniosła, jakby uroczysta atmosfera, która tak bardzo nie 

pasowała do obrazu Marka, jaki uniosła ze sobą Rozalia. Bugaj tak 

cenił sobie prostotę i swobodę… Wkrótce jednak z tej dziwnie 

pompatycznej atmosfery wydobyła pojedyncze składniki – chrzęsz-

czenie śniegu pod stopami, trzask sójek, które obsiadły gałęzie 

przykościelnych jesionów, zapach świeżo ściętych, gęstych świer-

kowych gałęzi. Poczuła się nieco lepiej. 

- Mam nadzieję, że nie masz mi za złe – zaczął po chwili Ne-

ledewski, a Rozalia jakby ze zdziwieniem przypomniała sobie 

o jego obecności. – Melania opowiedziała mi trochę o tym, jak 

ważny był dla ciebie pan Marek. Chciałem… także go uszanować. 

Spojrzała w jego twarz – po raz pierwszy od dawna i zupeł-

nie nieoczekiwanie pomyślała o Igorze. Nie istniało nawet drobne 

fizyczne podobieństwo pomiędzy jej ojcem a ojcem jej dziecka. 

W rysach obu czaiła się jednak jakaś nieokreślona, ponad-

materialna cecha, znamionująca niepokój ducha i poszukiwanie, 

typowa dla ludzi, którzy odnajdują swoje szczęście tylko w drodze. 

Podobieństwo tych bardziej naocznych cech – kolor oczy i włosów, 

kształt ust, łuk brwi – było oczywiste pomiędzy Rozalią a Neledew-

skim. Nawet to nie zdołało wytrącić jej z równowagi. Myśląc 

o spotkaniu z nim, Rozalia wyobrażała sobie, że przebiegnie ono 

w nerwowej atmosferze i zupełnie ją rozstroi. Tymczasem była 

zupełnie spokojna. 

- Oczywiście, że nie mam nic przeciwko. Wiedziałeś, że tu 

dziś będę? 

- Nie. To przypadek… 

- Chciałam z tobą porozmawiać, tylko ten nagły zawał serca 

Marka… 

- Hawartowie wspominali, że nikt się tego nie spodziewał. 

To musiał być duży cios. – W głosie Neledewskiego brzmiała jakaś 
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podwójna, mroczna harmonia. Być może współczesne ciężkie 

przeżycia Rozalii amplifikowały poczucie winy za dawne krzywdy. 

Życie ze świadomością popełnienia tak ogromnych zanie-

dbań musiało być przepełnione wyrzutami sumienia, ale był to 

problem, z którym Neledewski musiał sam sobie poradzić. Rozalia 

nie zamierzała bynajmniej litować cię nad marnotrawnym ojcem. 

- Jego badania nie wykazywały niebezpiecznych objawów 

miażdżycy. Lekarz spekulował, że musiała być to jakaś niewykryta 

wada zastawki aortalnej. Nie zdecydowaliśmy się na sekcję – to 

zresztą na nic. Tak bardzo skupiłam się na walce Marka z ziarnicą… 

Myślałam, że cokolwiek się nie stanie, zawsze będę mieć czas, żeby 

się z tym oswoić. Ludzie chorujący na raka gasną powoli, tymcza-

sem atak serca zdmuchnął jego życie w jednym oddechu.  

- Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że stres nie zaszkodzi 

tobie i twojemu dziecku…? – zapytał, uciekając wzrokiem do 

wyłaniającego się spomiędzy połów kurtki wzgórka brzucha. 

- Bardzo uważam – odparła prosto, pragnąc wierzyć, że było 

to zgodne z prawdą. 

- Powiedziałaś, że jednak zdecydowałaś mnie wysłuchać. 

Wiem, że to nieodpowiednia pora, ale mogę chyba liczyć, że nie 

zmieniłaś zdania? Nie chcę, oczywiście, naciskać, nie w takiej chwili. 

Muszę wkrótce wyjechać do Stanów i zamknąć moje sprawy. 

- Dlaczego teraz? 

- Dlaczego muszę wyjechać? No cóż, sprzedaję tam dom… 

- Nie, dlaczego akurat teraz przypomniałeś sobie o mnie? 

Dlaczego nie przez te wszystkie lata, tylko akurat teraz? 

- Prosiła mnie o to. 

- Kto? Liliana? 

Skinął głową z niejakim poczuciem klęski. Prawdopodobnie 

bał się, że Rozalia zareaguje na niezwykłą historię niedowierza-

niem. Powinien wiedzieć, że tym, co dziwaczne, Rozalia smarowała 

swoje śniadaniowe bułki, a popijała je tym, co nieprawdopodobne. 
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Co nie znaczyło, że bezwzględnie uwierzy w zapewnienia Neledew-

skiego. 

- Kiedy cię o to poprosiła?  

- Tuż przed tym, jak mnie wygnała.  

- Twierdzisz, że to ona cię odprawiła? – zdumiała się Rozalia.  

- Nie widziała innego wyjścia. A raczej – zobaczyła, co się 

stanie, jeśli nie odejdę. 

- Odszedłeś, a ona i tak popełniła samobójstwo. Wiedziałeś, 

że ma taki zamiar? 

- Liliana nigdy nie odebrałaby sobie życia – odparł katego-

rycznie. – Trudno to wszystko wytłumaczyć. Właściwie, jest to 

niemożliwe. 

- Skoro nie umiesz mi niczego wytłumaczyć, dlaczego chcesz 

ze mną rozmawiać? Myślałam, że przynajmniej to możesz mi 

zaoferować. Odpowiedzi. Jakieś. Jakiekolwiek. 

Neledewski pokręcił głową, z trudem powstrzymując jakieś 

słowa, cisnące mu się na usta.  

- Posłuchaj, Rozalio… Nie umiem odkręcić ani wyjaśnić 

dwudziestu trzech lat w kilku słowach.  

- Wcale nie musisz – odburknęła. Czuła narastającą frustra-

cję, jakby prowadzili dwie równoległe rozmowy, których nie umieli 

zlać w jedną. Każde z nich dążyło do innej puenty. – Interesuje 

mnie tylko jeden moment, jedna decyzja. Możesz sobie darować to, 

co działo się potem. 

- Daj mi szansę, a powoli odpowiem na wszystkie twoje py-

tania. Musimy tylko zacząć.  

- Zacznij – poprosiła. 

Neledewski westchnął i rozejrzał się dookoła, jakby chciał 

się upewnić, że nie ma żadnych świadków. Niewielka łączka za 

kościołem najeżona była tylko palisadą krzyży, które o niczym nie 

mogły nikomu opowiedzieć. 

Nagle sięgnął za pazuchę i z wewnętrznej kieszeni wyjął 

niewielki pakunek, zawinięty w gruby brązowy papier. 
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- Pytałaś, dlaczego akurat teraz – zaczął. – Liliana zobowiąza-

ła mnie, żebym przekazał ci to. Potraktuj to jako prezent na twoje 

dwudzieste drugie urodziny i narodziny Kalinki. Ja naprawdę nie 

umiem wytłumaczyć – niczego – póki sama nie zobaczysz – dodał 

mgliście. 

Wyciągnął niezgrabną paczuszkę, a Rozalia ją przyjęła, za-

nim zdążyła się nad tym zastanowić. 

- Co to takiego? – zapytała, lekko ściskając zawiniątko, 

w którym wyczuła jakąś miękką zawartość. 

Wzruszył ramionami. 

- To już tylko wy same możecie wiedzieć – mruknął. – Będę 

czekał. 

Odwrócił się i odszedł, zanim zdążyła go zapytać, kogo miał 

na myśli. 

 

 

 

Niespodziewany upominek, który przybył do niej wprost 

z przeszłości, odłożyła w domu na półkę, nie zaglądając do środka. 

Postanowiła poczekać, aż opadną emocje i do całej sprawy będzie 

mogła podejść z chłodną rezerwą. W końcu zaleceniem doktora 

Wojnickiego miała unikać ekscytacji.  

Nazajutrz rankiem wszystko wskazywało na to, że dzień nie 

przyniesie żadnych podniet. Leniwy, mroźny poranek ściął „Ulanę” 

i park. Nawet stajenni Ulmanów, przygotowujący konie do po-

nownego przetransportowania do odnowionej zagrody, odpuścili 

sobie nieco tego dnia, a same zwierzęta cofały kopyta przed 

wyjściem na dwór. Józefina zaszyła się w swojej sypialni, zajęta 

pakowaniem prezentów bożonarodzeniowych, a Adam parał się 

strącaniem wielkich sopli, które naciekły pod dachem willi 

w przeciągu ostatnich dni i zlodowaciały z nadejściem mrozu. 

Pozbawiona towarzystwa Rozalia pogodziła się z okoliczno-

ściami aury – dzień prosił się wręcz o leniuchowanie. Podłożyła 
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kilka grubych polan pod piecem i sięgnęła po swój tomik poezji. 

Miała kilka zaległych wierszy do wpisania. 

Nie czując się na siłach, by wspinać się po schodach do 

swojej sypialni na pięterku, ostrożnie uchyliła drzwi do przylegają-

cych do kuchni dwóch łączonych pokoików, które stanowiły 

dawniej królestwo Marka. Oczekiwała, że przestrzeń, zastygła tak, 

jak pozostawił ją po sobie Marek, odrzuci ją jak intruza. Ale nie 

taka była natura Marka i nie takie pozostawił po sobie wrażenie. 

Nie wkraczała tu na cudze terytorium. Przeciwnie, porzucone przez 

Bugaja osobiste rzeczy, które panoszyły się tu w kawalerskim 

nieporządku, przyzywały ją kojąco i wlewały otuchę.  

Ułożyła się wygodnie na kanapie w przechodnim saloniku 

i podciągnęła pod brodę szorstki koc, przesiąknięty zapachem 

szarego mydła – jedynego kosmetyku, którego używał Marek. 

Podparła książkę na brzuchu i wzięła głęboki oddech. Bandyta, 

który tu za nią przydreptał, ułożył się wygodnie pod kanapą, 

natomiast Pirat już tutaj był – upodobał sobie te pokoje, bo były 

najcieplejsze w całym domu. Bezceremonialnie ułożył się za książką 

Rozalii, przewiesił swój biały łebek przez jej brzeg i, mrużąc oczy, 

drwił po kociemu z zamiaru czytania czegokolwiek przez swoją 

panią. 

To był właśnie moment, w którym Rozalia poczuła, że 

z ulgą spędzi ten dzień na błogim nic-nie-robieniu, wdzięczna za 

absolutny spokój i marazm. 

Był to też ostatni moment spokoju i marazmu tego dnia, 

a ledwie zapoczątkowany proces rozładowania napięcia odwrócił 

swój bieg wraz z raptownym pukaniem do drzwi. 

Zanim Rozalia zdążyła odpowiedzieć, do środka wparowała 

Edyta, a wraz z nią wraz z całym impetem zawsze towarzysząca jej 

aura dziarskiej przedsiębiorczości i raptownej, niepohamowanej 

energii. 
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- Czyście powariowali z tym śniegiem i mrozem! Na co 

wam to? – wykrzyknęła zamiast powitania, jakby Rozalia miała 

wpływ na warunki pogodowe.  

- Jak to, na co? A białe święta? 

- Mi to by wystarczyło tak symbolicznie, ze dwa płatki i po 

krzyku. Do samego kupra przemokłam, przebijając się przez hałdy – 

narzekała, prezentując mokre plamy na cienkich legginsach tuż nad 

cholewą buta.  

- Trzeba było iść za drogą na Jeziorka, tam jeździ pług. Nad-

łożyłabyś niecały kilometr, a nie zmachałabyś się tak i nożęta 

miałabyś suche. Zresztą i na Jeziorkach nie zaszkodziłyby dzisiaj 

stutputy. 

- Wydawało mi się za daleko – mruknęła Edyta, widząc po-

niewczasie, że to, co sugerowała Rozalia, miało sens. Czasem 

zwyczajnie nadrabiamy drogi, chociaż idziemy na skróty. 

- No już, ściągaj buty i wyłóż je na piec. – Niechętnie, Roza-

lia podniosła się z tapczanu. Pirat spojrzał na nią z wyrzutem, więc 

poszmyrała go pomiędzy uszami przepraszającym gestem. Dzisiaj 

nie poleniuchujemy, koteczku… – Mam rozumieć, że twoja przerwa 

świąteczna się zaczęła? 

- Błogi tydzień leniuchowania! – Edyta opadła na wolne 

krzesło przy zasłanym kordonkowym obrusem stole i zaczęła 

zsuwać z nóg swoje kozaki. – A ty, jak się czujesz? 

- Jak bańka-wstańka – przyznała Rozalia. – Kuba dzwoni do 

mnie codziennie. Namawia, żebym już pojechała do szpitala, ale 

jakoś nie mogę się przemóc. A co, jeśli to zajmie jeszcze tydzień, 

dwa? Chyba bym tam zwariowała. Zresztą, Adam założył łańcuchy 

na koła Hiluxa, w razie czego bez problemu dostaniemy się do 

Woli, nawet gdyby nas porządnie zasypało.  

- Adam to zupełnie przyjął na siebie rolę oczekującego ta-

tuśka – pochylona nad własnymi stopami, Edyta uniosła głowę 

i zastygła, wpatrując się w Rozalię spekulatywnie. 
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- Bytujemy pod jednym dachem, to oczywiste, że istnieją 

między nami wzajemne zależności – odpowiedziała Rozalia, nieco 

zbyt nerwowo. – Trzeba sobie pomagać, nie? – dodała z nieco 

przesadną wesołością. 

- No właśnie… mieszkacie razem, a nie jesteście ze sobą. 

Nie jest to trochę dziwne…? 

- Nie mieszkamy razem. Mieszkamy w jednym domu, 

w dwóch osobnych mieszkaniach. 

-  I co, nigdy nie przeszło ci nawet przez myśl…? 

- Edytko, nie każda z nas traktuje wszystkich napotkanych 

mężczyzn jako potencjalnych kandydatów na parterów.  

- Auć. Wyczuwam przytyk. 

- Nie przyszło ci do głowy, że mężczyzn można po prostu 

lubić? A oni mogą po prostu lubić nas? Bez tej całej podszewki 

z oczekiwań, presji, bez ogłuszającego tykania biologicznego zegara? 

- I co, powiesz mi zaraz, że nigdy nie wyobrażałaś sobie, 

jakby to było, gdyby Adam zajął miejsce tamtego i zastąpił Kalince 

ojca? 

- Może… Może wyobrażałam sobie, jakby to było, gdyby 

Adam b y ł  ojcem Kalinki – przyznała z wahaniem, nagle porzuca-

jąc ostrożność. – Ale nie jest – dodała gorzko, trzeźwiąco. – Jest nim 

nieodpowiedzialny, niedojrzały chłopak, który wolał gonić umyka-

jące cienie, zamiast być obecnym przy narodzinach córki. A ja nie 

umiem go nawet za to winić. Nie umiem też udawać, że go nie ma 

i nie było, ani oczekiwać, że ktokolwiek nie będzie miał zahamo-

wań przed tym, żeby związać się z panną z dzieckiem.  

Edyta zsunęła ze stopy drugi but i otworzyła usta, żeby od-

powiedzieć, ale przeszkodził jej stłumiony ryk silnika i głuche 

trzaśnięcie drzwi samochodu. Bandyta podniósł się i jakby od 

niechcenia podniósł szczekanie – nawet pies dziś nie czuł się skory 

do działania. 

- Spodziewacie się kogoś? – zapytała Edyta, porzucając na 

szczęście dywagacje na temat życia uczuciowego kuzynki. 
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Rozalia pokręciła głową. Wsunęła stopy w bambosze i za-

rzuciła na plecy wielką włóczkową narzutkę. Z Edytą drepcącą na 

bosaka tuż za nią, przeszła do kuchni i wyjrzała przez okno. 

Nieznany samochód zaparkowany był na podjeździe, lecz 

mężczyźni, którzy z niego wysiedli, nie byli do końca nieznajomi. 

Przez grube, nieco zakrzywiające obraz szyby w kwaterowych 

oknach kuchni Rozalia zlustrowała człowieka, który mógł być tylko 

ojcem Adama i towarzyszącego mu młodszego brata. Zaskoczyło ją 

to, jak wiele podobieństw w rysach twarzy i postawie istniało 

pomiędzy Marianem Szechyńskim a jego starszym synem. Adam 

z taką niechęcią wyrażał się o ojcu, że wyobraźnia Rozalii rysowała 

go jako zupełne przeciwieństwo. Przypominał Józefinę z łagodności 

i głębi spojrzenia, ale były to tylko mgliste, pozbawione konkretu 

podobieństwa charakterologiczne, które zresztą rozmywały się 

w miarę, jak rosła zażyłość pomiędzy nią a panią Szechyńską. 

Adam musiał więc przypominać jakąś dawno utraconą praciotkę… 

Tymczasem o ile jego sposób zachowania i obejście odbijało 

w niejakim stopniu Józefinę, o tyle fizjonomiczne cechy powielały 

te, które prezentowała sylwetka i twarz Szechyńskiego – wzrost 

i barczystość ramion, zdecydowany rys szczęki, ciemny łuk brwi 

nad głębokimi brązowymi oczami, nawet sposób, w jaki układały 

się ich włosy. To młodszy z braci Szechyńskich, stojący niby obok, 

ale jakby za swoim ojcem, był tym, który odziedziczył wygląd po 

jakimś mniej imponującym pradziadku – był niższy od ojca i brata, 

szczupły i nieco nerwowy. Okulary w ciemnych, grubych opraw-

kach dominowały jego drobną, wąską twarz. Tylko rys ust znamio-

nował rodzinne podobieństwo, przy czym usta Adama odróżniała 

ta pionowa blizna, którą zyskał, stając w obronie swojego niepo-

zornego brata. 

Adam podszedł do konfrontacji z niespodziewanymi gośćmi 

wciąż trzymając w ręku wielką drewnianą tyczkę, której używał do 

strącania sopli. Obserwując jego uniesione, spięte barki Rozalia 
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wysnuła wniosek, że jest bliski użycia narzędzia w charakterze 

lancy. 

- Interweniujemy – szepnęła konfidencjonalnie do Edyty, 

która, rozejrzawszy się po kuchni, wsunęła stopy w najbliższą parę 

obuwia, jaką spostrzegła: wysokie ocieplane kalosze, które schły 

pod piecem, rozłożone na starej gazecie. 

W sieni natknęły się na niezdecydowaną Józefinę. 

Rozalia złapała jej roztrzęsione i lodowato zimne ręce. 

- Pani Józiu czy pani w ogóle chce rozmawiać z mężem? – 

zapytała Rozalia rzeczowo. – Jeśli nie, to szepniemy Adamowi, żeby 

go spławił. 

- No chyba muszę, skoro tu przyjechał…? – zastanowiła się 

Szechyńska na głos, jakby szukając w twarzach młodych dziewcząt 

jakiejś wskazówki co do tego, jak powinna postąpić. 

- A, to pani mąż? – zrozumiała nagle Edyta. – Nie, wcale nie 

musi pani z nim rozmawiać.  

- Myślę, że on właśnie dostał ten cały pozew rozwodowy – 

odparła Szechyńska niepewnie. – Chyba byłoby nieuczciwie, nie 

dać mu szansy na, cóż, no, wypowiedzenie tego, co chce powie-

dzieć. 

- Nieuczciwie? – oburzyła się Edyta, nagle przełączona na 

tryb srogiej pani prawnik. – Traktowanie pani przez męża przez 

wiele lat było nieuczciwe. Nic nie jest mu pani winna. 

Jeden z partnerów w kancelarii, w której odbywała staż 

Edyta, prowadził sprawę Szechyńskiej, dlatego Hawartówna była 

wtajemniczona w tajemnice małżeńskie rodziców Adama. 

- Myśli pani, że on przyjechał tu przepraszać? – z nieukry-

wanymi wątpliwościami podjęła Rozalia. 

- Nie, wcale tak nie myślę – przyznała Józefina otwarcie. – 

Chcę z nim porozmawiać nie dlatego, że spodziewam się jakiejś 

zmiany w jego zachowaniu. To już dawno mi przeszło… Chodzi 

o to, że muszę się przełamać, dziewczynki. Nie chcę się tego czło-
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wieka bać ani się przed nim chować. Ja potrzebuję tego spotkania – 

dla siebie… 

Edyta potaknęła. 

- No dobrze – zgodziła się młoda afirmantka Temidy. – Ale 

niech pani pamięta, że nie musi pani z nim pozostawać sam na sam. 

Edyta zdjęła z wieszaka swoje palto i zasunęła je pod samą 

szyję, po czym na podobieństwo przywódczyni prowadzącej do 

boju armię Amazonek poprowadziła za sobą panią Szechyńską 

i Rozalię na ganek. 

Spostrzegłszy swoją żonę, Marian Szechyński zamilkł na 

chwilę, a następnie nabrał powietrza w płuca i uniósł w górę rękę 

z plikiem zadrukowanych papierów. 

- Ty mi rozwodem będziesz grozić?! – Wrzasnąwszy gwał-

townie, postąpił kilka kroków na przód. 

Adam zagrodził mu drogę w tym samym czasie, kiedy jego 

brat złapał ojca za ramię. 

- Tato, obiecałeś się zachowywać! 

Szechyński zmitygował się i chrząknął. Nie był przyzwycza-

jony do tego, żeby ktokolwiek dyktował mu, jak ma postępować. 

- Porozmawiać przyjechałem. Jeszcze jesteś moją żoną. Chy-

ba tyle mi wolno? Czy może już tylko chcesz się ze mną widzieć na 

rozprawie? 

Adam odwrócił się nieznacznie w kierunku matki, wciąż 

utrzymując Mariana Szechyńskiego na peryferiach wizji, jakby 

obawiał się, że ten rzuci się na Józefinę z pięściami przy wszystkich 

świadkach. 

- Mamo? 

Szechyńska skinęła głową nieznacznie. Adam nie wyglądał 

na zadowolonego z jej decyzji i najwyraźniej miał ten sam pomysł, 

co Edyta. 

-  Dobrze, ale nie myśl ani przez chwilę, że zostaniesz z nią 

sam na sam – zgodził się niechętnie i oparł swoje narzędzie walki 

o ścianę domu, obok roztrzaskanych bryłek lodu. Zdążył oczyścić 
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wejście i zachodnie skrzydło, ale długie i ostre sople wciąż zwisały 

pod dachem, balkonami i gzymsami po wschodniej stronie „Ulany”. 

- Kamil – warknął Szechyński na młodszego syna. 

- Nie Kamil, tylko ja – zaprzeczył Adam. 

Rozalii ten pomysł nie wydawał się być trafionym. Adam 

wyglądał na mocno zdenerwowanego. Odłożywszy swoje narzę-

dzie, nieświadomie przesuwał palcami po zadawnionej bliźnie nad 

wargą – gest ten wydawał jej się dziwnie groźny. Postanowiła 

zapobiec tym impulsom, które mogłyby pchnąć go do agresji. 

Z pewnością Adam żałowałby, gdyby stracił nad sobą panowanie. 

Zeszła z ganku i położyła rękę na jego ramieniu. 

- Może to ja powinnam z nimi usiąść – zaproponowała deli-

katnie.  

- Mowy nie ma – syknął niemal wrogo. – Nie będziesz się 

narażać!  

- Adam, nie jesteś w stanie być teraz neutralny. Pani Józefi-

na mi ufa. Nie sądzę, żeby twój ojciec był takim potworem, żeby 

wyrządzić krzywdę ciężarnej kobiecie.  

- Nawet jeśli istnieje tylko tysięczna szansa, że wpadnie 

w szał, nie pozwolę narażać ciebie i dziecka na stres.  

- Dajcie spokój oboje – wtrąciła się Edyta. – Ja z nimi usią-

dę, w końcu znam tę sprawę z zawodowej strony… 

Nie czekając na odpowiedź Adama, przekroczyła niewi-

dzialną linię, która rozdzielała dwa obozy. 

- Edyta Hawart, jestem znajomą i pracuję dla kancelarii, któ-

ra wystosowała pozew rozwodowy w imieniu pani Szechyńskiej. – 

Wciąż w trybie zdecydowanej pani prawnik, Edyta wyciągnęła 

rękę do Szechyńskiego, którą ten uścisnął jakby automatycznie. – 

Pani Szechyńska nie wycofa się ze swojego postanowienia, ale jeśli 

ma pan coś do powiedzenia, to zapraszam do środka.  

- To cyrk – stwierdził Szechyński. – Przecież to moja żona, 

tyle lat żyliśmy… Nic jej nie zrobię! Ja przecież po to przyjechałem, 
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żeby jej wytłumaczyć, co to za pośpieszna decyzja… Taki skandal! 

Po co nam to…? 

Marudząc, Szechyński dał się Edycie zaprowadzić do środka. 

- Kancelaria jest otwarta – mruknął do aspirującej pani 

prawnik Adam, nieco naburmuszony. 

Wkrótce wszyscy troje znikli we wnętrzu domu.  

Nawet Rozalia odczuła dyskomfort niezręcznej ciszy, która 

zapadła pomiędzy braćmi. 

- Nie zaprosisz mnie do środka? – zapytał wreszcie Kamil, 

drwiąco. To jakby przełamało jakąś tamę w Adamie. 

- Po co go tu przywiozłeś? Zwariowałeś? Mało przez niego 

wycierpiała? – wyrzucił swoje pytania oskarżycielskim tonem. 

- Po prostu uważam, że podżeganie matki do rozwodu to 

trochę ekstremalny środek. Zawsze byłeś zwyczajnie stronniczy, po 

prostu uprzedzony do ojca – Kamil poprawił okulary na nosie, 

jakby było mu z nimi tak niewygodnie, jak wewnątrz tego spięcia 

z bratem. Widać było, że dokuczał mu mróz, więc zaczął przecha-

dzać się po podwórku w tę i z powrotem. 

- Do niczego jej nie namawiałem. To była jej własna decy-

zja – powiedział Adam po chwili zmęczonym tonem. 

- Jakoś trudno mi w to uwierzyć – prychnął w odpowiedzi 

młodszy brat. – Do tej pory kłócili się i rozstawali, były, owszem, 

separacje i odgrażanie się, ale nigdy dotąd nie powzięła żadnych 

kroków w kierunku rozwodu… 

- Nigdy dotąd jej nie uderzył. 

Odpowiedź Adama odebrała Kamilowi mowę. Przystanął, 

zmieszany. 

- Nie stawaj pod ścianą, bo ci lód rąbnie w głowę – ostrzegł 

go Adam, tym samym potwierdzając, że wciąż dba o dobro swojego 

młodszego brata. 

Kamil odszedł kilka kroków. Znów zapadło niekomfortowe 

milczenie. 
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Rozalia, która tej wymianie przysłuchiwała się do tej pory 

w milczeniu, odetchnęła głęboko – wielki kłąb pary na chwilę 

zamglił się przed nią, uzmysławiając, że istotnie było za zimno na 

to, żeby najgorszego wroga trzymać za drzwiami. 

- Adam, wejdźmy do środka – poprosiła. – Nie wiemy, ile 

potrwa ta rozmowa. 

Spojrzał na nią, jakby nagle przypomniał sobie o jej obec-

ności. 

- Myślałem, że sama weszłaś. Nie przysparzaj mi jeszcze 

i ty… Przecież się zaziębisz. 

- Niczego nikomu nie przysparzam, bo sama potrafię za sie-

bie myśleć i decydować – odpowiedziała równo, czując mimo 

mrozu gorąco rozlewające się po jej policzkach ze złości. – Może i ty 

wykazałbyś trochę rozsądku? Ja jestem zahartowana, a twój brat? – 

wskazała na Kamila, który pomimo solidnej warstwy odzieży 

ochronnej drżał jak osika i przestępował z nogi na nogę. 

- Nie to miałem na myśli – bąknął, jakby nagle otrzeźwiał 

ze swojej zapamiętałości. – Rzeczywiście, wejdźmy na gorącą 

herbatę… 

Nie zdążyli, bo Marian Szechyński z siłą pchnął drzwi wej-

ściowe i wydarł się na zewnątrz, jakby uciekał z płonącego budyn-

ku. 

- Nie przyjechałem tu, żeby mi ubliżała taka… Ty nikim be-

ze mnie byłabyś, w tej zapadłej dziurze mieszkałabyś do dzisiaj. 

W takiej, jak tu! Nic nie miałabyś i nie będziesz, ani grosza nie 

ugrasz w sądzie! – odgrażał się Józefinie, która stanęła w drzwiach 

z założonymi rękami – i dziwnie usatysfakcjonowaną miną.  

Za nią Edyta na pytające spojrzenie Rozalii pokręciła tylko 

głową: „Później” – wyszeptała bezgłośnie. 

- Kamil, jedziemy! 

Młodszy z braci Szechyńskich zawahał się. 
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- Tato, na pewno? Po to tu przyjechałeś, żeby próbować 

rozwiązać wasze problemy. I tak szybko chcesz odjechać, poddać 

się? 

- Problemy? Ojcu swojemu będziesz wytykał problemy? – 

profesor Szechyński zatrzymał się, zapieniony.  

Był zaślepiony furią do tego stopnia, że gotów był negować 

oczywiste. Nie miał dostępu do byłej żony, więc postąpił kilka 

kroków w kierunku Kamila, przenosząc swoją frustrację i agresję. 

Adam i tym razem zagrodził mu drogę. 

- A ty, nie wtrącaj się. Nie jesteś już moim synem! – wypluł 

z siebie Szechyński z całym jadem i nienawiścią. – Ludzie mi się 

pytają, gdzie jesteś i co robisz, i co mam im powiedzieć? Że mój syn 

doprowadził do rozpadu swojego małżeństwa, karierę sobie 

zrujnował, a teraz na tym zadupiu przyhołubił sobie jakąś puszczal-

ską małolatę i cudzego bachora będzie wychowywał?! Myślisz, że 

chcę znosić te plotki, które o tobie wszyscy wymieniają, że zdzierżę, 

jak twoje wybryki niszczą moje dobre imię? 

Ręce Rozalii jakby bez udziału jej woli ułożyły się protek-

cyjnie na szczycie brzucha. Słowa profesora Szechyńskiego nie 

dotknęłyby jej, gdyby zaadresował je do niej. To, że swoje oszczer-

stwa rzucił w kierunku Adama, dziwnie spotęgowało ich siłę 

rażenia. 

Szechyński sapnął, utraciwszy oddech, ale Adam nie wyko-

rzystał pauzy na odpowiedź. Znikły wszelkie ślady emocji, którym 

jeszcze przed chwilą się poddał. Pozornie obojętna, neutralna 

maska, którą tak dobrze operował, powróciła na swoje miejsce. 

Rozalia zrozumiała dopiero teraz, że ten iluzoryczny spokój 

i opanowanie, które dotąd brała za umiejętność samoregulacji, jest 

w równym stopniu mechanizmem obronnym co bronią ofensywną. 

Za kurtyną chłodu skrywał swoje działa Adam, na niej rozbijały się 

wszelkie ataki. 

- Myślę, że powinieneś już odejść – powiedział równo, spo-

kojnie. 
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- Nie będziesz mi dyktował, co mam robić – zaperzył się 

Szechyński nieco słabiej, chociaż przed chwilą sam gorączkował się 

do odjazdu. Jego choleryczny atak słabł. 

- Dość już tej sceny – uciął Adam głosem, którego absolutny 

spokój przywodził poczucie groźby. – Zakłóciłeś spokój mamy, 

a także rodziny, z którą dzielimy ten dom. Spotkamy się na rozpra-

wie.  

Nie czekając na odpowiedź ojca, odwrócił się i wszedł po 

schodkach na ganek, pociągając za sobą Rozalię. 

- Chodź, Kamil – burknął Szechyński niecierpliwie.  

- Ja… Myślę, że tutaj zostanę – odparł niepewnie młodszy 

brat Adama, a kiedy jego ojciec zachowywał się, jakby nie zrozu-

miał, dodał nieco głośniej: Zostanę z mamą na święta. 

- I ty też uważasz, że ta, że ona… ma rację? 

- Nie powiedziałeś mi, że uderzyłeś mamę. Jesteś zwykłym 

bydlakiem – odpowiedział tylko Kamil, drapiąc się po wzgórku 

nosa, gdzie wbijały się oprawki okularów. Rozalia pomyślała, że 

dopiero teraz młody mecenas Szechyński wykazał się posiadaniem 

kręgosłupa. 

Niestety, ta zmiana w zachowaniu syna nie spodobała się 

profesorowi Szechyńskiemu. Szał znów rozognił jego oczy i zanim 

ktokolwiek zdążył zareagować, natarł na młodszego syna i pchnął 

go z całą siłą, jaką w jego mięśnie wtłoczyła wściekłość. 

Wypadki runęły w sekwencji domina: odepchnięty przez 

ojca Kamil zrobił krok w tył i wyciągnął instynktownie rękę, 

szukając punktu oparcia. Jego dłoń natrafiła na drewniany drąg, 

który osunął się, strącając z gzymsu pod oknem kilka grubych sopli. 

Wielki odłamek lodu spadł wprost na głowę Kamila. Nogi ugięły 

się pod nim jak dwie złamane gałęzie i runął nieprzytomny na 

ziemię.  
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- I jak tam? – zapytała Rozalia, gdy Edyta wyłoniła się z sy-

pialni Józefiny, gdzie wraz z Adamem i jego matką opatrywali 

Kamila. 

- Guz jak pięść, ale nie ma otwartej rany – odparła Edyta 

obrazowo. – Bryła lodu musiała byś tępa. Wygląda na to, że nic mu 

nie jest, nawet żadnych oznak wstrząśnienia, ale i tak zawiozę go 

do szpitala. Trzeba było ich widzieć: Kamil upiera się, że nie chce, 

Adam grozi, że wsadzi go pod swój rentgen w lecznicy, bo i tak ma 

barani łeb… Przypominają mi Romka i Tomka za ich najlepszych 

lat. 

Rozalia jedynie mgliście pamiętała braterskie utarczki po-

między kuzynami. Hawartowie szybko dorośli i stali się zgodnymi 

braćmi, a raczej – nauczyli się nie stawać sobie wzajemnie na 

drodze. 

Edyta zaczęła ubierać się do drogi. Usiadła i rozpoczęła 

żmudny proces wsuwania nogi w wąskie kozaki, które w między-

czasie wyschły na zapiecku. 

- No, a jak w ogóle przebiegło spotkanie pani Józefiny 

z mężem? Zakończyło się szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał. 

Co on jej powiedział? 

- On jej – nic. To ona go usadziła, mówię ci, jak jakaś sroga 

pani belfer. Powiedziała mu, że decyzję o rozwodzie podejmuje dla 

własnego dobra, że on nie może oferować niczego, co zmieniłoby 

jej zdanie, że dla dobra synów prosi, aby ten jeden raz zachował się 

jak cywilizowany człowiek, którego przez te wszystkie lata uda-

wał… Na co on zezłościł się i wygarnął jej, że chodzi jej tylko 

o majątek z podziału, który – choć nie mogę zdradzać szczegółów – 

jest dość znaczny. Czym się, jak myślę, zdradził. Rozwód dla niego 

to fraszka, tylko nie chce utracić połowy swojego dobytku. Nie 

mają intercyzy, ona ma dokumentację z obdukcji. Nie wystąpiła 

o orzeczenie o winie, ale zawsze ma ten argument… Chciałbym 
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prowadzić tę sprawę – wyznała nagle, szczerze, zasuwając dziarsko 

suwak swojego buta. 

Za Edytą zjawił się Adam wraz z Kamilem. Jego głowa była 

fachowo owinięta bandażem, spod którego wyzierały rogi kompre-

su. 

- Jesteś gotowa? – zwrócił się do Edyty, która potwierdziła 

skinieniem głowy. 

Wyszli do sieni. Rozalia, która została odsunięta od wszel-

kich czynności sanitarnych ze względu na swój „delikatny” stan, 

podrapała nad ogonem Bandytę, który łasił się u jej stóp. Nie 

podejrzewała nigdy, że słowo „delikatny”, którym tak wszyscy 

z upodobaniem operowali w odniesieniu do niej samej, stanie się 

synonimiczne z: niewygodny, niekomfortowy, męczący… 

Echo z hallu przyniosło ze sobą po chwili stłumiony głos 

Adama. 

- Nie wiem, jak ci dziękować, Edytko. Za to, że byłaś przy 

mamie, no, i za to… Wiesz, nie chcę teraz zostawiać jej samej… 

Nie wiedziała, kogo miał na myśli: Józefinę czy nią samą. 

Pożegnali się. Przez okno Rozalia obserwowała, jak Kamil i Edyta 

wędrują powoli w kierunku samochodu. Hawartówna ujęła 

młodego prawnika pod rękę. Coś podszepnęło Rozalii, że ten gest 

nie miał nic wspólnego z troską o jego kondycję. 

Adam wsunął jedną nogę do kuchni, drugą zatrzymał 

w sionce, jakby nie był pewien, czy może wejść. 

- Chciałem cię przeprosić – powiedział. Wzrokiem wodził po 

kątach kuchni, skrzętnie omijając postać Rozalii. 

- Za co konkretnie? – dopomniała się Rozalia. 

- Nie torturuj mnie. Naskoczyłem na ciebie.  

- No, nie wiem – pociągnęła nosem w udawanym rozstro-

jeniu, chcąc mu dokuczyć. 

- I za to, co powiedział o tobie mój ojciec. 



433 
 

- Przecież nie jesteś jego synem, sam słyszałeś – odparła żar-

tobliwie, ale uśmiech, który Adam odwzajemnił, nie sięgał jego 

oczu.  

- Nie chcę być, tylko niestety… 

- Jesteś do niego podobny, to prawda – przyznała Rozalia. – 

Nie tylko fizycznie. Masz w sobie pewien rodzaj determinacji i siłę 

woli, której – z całym szacunkiem – brakuje Józefinie. Można by się 

ciebie bać. Ale nie musisz się obawiać. Zrobiłeś z tych cech całkiem 

inny użytek niż twój ojciec. 

- Jestem na siebie zły o to, że nie potrafiłem do tej sytuacji 

podejść na chłodno. Nie rozegrałem jej tak, jak powinienem. Tak 

zachowuje się on, nie ja. Dałem się ponieść emocjom. I to przed 

tobą… To znaczy, chciałem powiedzieć, że nie chcę przysparzać ci 

stresów.  

Rozalia domyśliła się innego powodu, którego nie chciał 

zdradzić. 

- Jeśli boisz się, że straciłeś w moich oczach, to uspokoję cię: 

moja opinia o tobie jedynie urosła. Miło widzieć, że jednak masz 

w sobie odrobinę człowieczeństwa, jesteś mężczyzną z krwi i kości, 

a nie gipsu. 

Nierozbawiony wcale jej łagodna drwiną, spojrzał jej 

w oczy.  

- Nie miej co do tego żadnych wątpliwości – odparł i znik-

nął, a ton jego pozostawił w Rozalii jakieś złowieszcze wrażenie. 

Otrząsnęła się z niego dopiero, gdy Edyta ponownie wpa-

dła do kuchni. 

- Kluczyków do Hiluxa zapomniałam – oznajmiła. – Gdzie 

są, bo on tam marznie na mrozie…? 

- Na wieszaku w kancelarii. Powinno być wciąż otwarte. 

- Dobra, to lecę – pożegnała się, ale drzwi, które już, już mia-

ły się za nią zamknąć, rozwarły się na powrót. – Ale ten Kamil 

fajny, no nie? 

Pewne nawyki trudno jest zmienić.  
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Rozdział 22 

Wracając w wigilijny poranek z przychodni ginekologicznej, Rozalia 

była pod wrażeniem ciszy, która otuliła „Ulanę” niczym szczelny 

kokon. Nie tylko podniosły, pełen oczekiwania charakter tego dnia 

złożył się na to odczucie: poprzedniego ranka z „Ulany” znikły 

wszystkie konie, których stajnie nareszcie udało się doprowadzić do 

porządku po pożarze. Nie kręcili się wokół stajenni ani sam Kostek, 

bardziej jeszcze zabiegany niż zwykle, wprowadzający swoją 

impulsywnością przyjemny chaos w ciągu ostatnich kilku tygodni. 

Kamil, któremu na szczęście nic poważnego się nie stało, skorzystał 

z zaproszenia Edyty na nocleg do gospodarstwa „Nad Ruczajem”. 

W willi przebywali tylko jej domownicy, przyzwyczajeni do swojej 

obecności – i nieobecności, bo obszerne domostwo z jego zakamar-

kami oferowało możliwość odosobnienia tym, którzy go potrzebo-

wali. 

Rankiem stawiła się na badania, do których namówił ją Ja-

kub. Doktor Wojnicki chciał upewnić się, że nie ma przeciwwskazań 

do tego, by Rozalia spędziła święta w domu. Sama zresztą skrzętnie 

obserwowała własne ciało w poszukiwaniu oznak zbliżającego się 

porodu. Oprócz tego, że znacznie obniżył się jej brzuch i wreszcie 

miała z powrotem do dyspozycji własną przeponę, żadne z opisy-

wanych w podręcznikach objawów nie następowały. W ramach 

kompromisu obiecała Jakubowi stawić się z przygotowaną torbą 

rankiem po dniu Świętego Szczepana. 

- Brzuch ci się obniża – potwierdził Jakub. – Przy pierwszej 

ciąży dzieje się to dość wcześnie. Przy kolejnych będzie to znacznie 

później, nawet w ostatnim tygodniu. 

Spojrzała na niego spode łba, zirytowana tymi śmiałymi 

przypuszczeniami, jakoby planowała kolejne ciąże. 
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- Gdyby jednak coś cię niepokoiło, nie próbuj udawać, że 

nic się nie dzieje – kontynuował Kuba, niewzruszony. – Zapowiada-

ją obfite opady śniegu, więc drogi mogą być nieprzejezdne… 

- Na pewno będą jeździć pługi – uspokoiła go, ucieszona 

wynegocjowanym kompromisem. To były pierwsze święta 

w miejscu, które uważała teraz za swój dom, pierwsze święta bez 

Marka, święta oczekiwania na przyjście na świat córki – nie chciała 

spędzać ich w szpitalu. 

- Aha, i jeszcze jedno – zatrzymał ją na odchodnym tuż przy 

drzwiach. – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 

 

 

 

Do „Ulany” podwiózł ją Tomek Hawart. Tutaj umówił się 

ze swoją matką. Rozalię zaskoczyła niespodziewana wizyta cioci 

w bodajże najpracowitszy dla niej dzień w roku. 

Kuzyn miał jednak rację. Rozalia usłyszała głos Hawartowej 

już na ganku. 

- No, jesteś nareszcie, dziecko – przywitała się z właściwą 

sobie szorstkością, po czym wróciła do przerwanej rozmowy 

z Józefiną. – Tak ci to tak, pani Józefino, człowiek jednego dnia 

gada, a drugiego… w trymiga posprzątało. Nawet takiego mocarza 

jak Bugaj, choć niby i zdrowo żył, i nie pił, i nie palił. Tak już się 

życie plecie, jedno umiera, drugie się rodzi – tu spojrzała wcale nie 

dyskretnie w kierunku pękatego brzucha swojej wychowanki. – 

Może to i lepiej się stało i Bozia tak zrządziła, bo by się dziewczyna 

zaharowała, chorego pielęgnując i dziecko… 

Rozalii zrobiło się mdło na skutek sposobu, w jaki ciotka 

opisywała odejście Marka. Ta czasem obcesowa, niesentymentalna 

rzeczowość pomagała prostym ludziom oswoić się ze stratą, więc 

trudno było Hawartową winić za obrazowość, dla Rozalii jednak 

strata była zbyt świeża, zbyt dojmująca, by tak drastycznie ją 

upraszczać. 
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Zdjęła płaszcz i usiadła za stołem, czekając, aż ciotka Mela-

nia wyłuszczy, jaka to pilna sprawa spowodowała, że zaniechała 

osobistego doglądania karpia, pierogów i kapusty z grzybami. 

Wiedziała, że nie będzie musiała długo czekać. Sama zresztą 

musiała się przygotować – a w jej stanie prosta zmiana stroju na 

odświętny wymagała sporych akrobacji. Zauważyła, że i Józefina 

rozpoczęła już swoją toaletę. W jednym uchu Szechyńskiej błyszczał 

już złoty kolczyk z rubinowym oczkiem, drugi obracała w palcach – 

Hawartowa dosłownie przerwała jej toaletę i nawet tego nie 

zauważyła. Za dwie godziny wszyscy mieszkańcy „Ulany” mieli już 

być w drodze na kolację wigilijną w gospodarstwie Hawartów. 

Tomek stanął w drzwiach, czekając na matkę.  

- Może wody, ciociu? Albo herbaty – zapytała, dając ciotce 

furtkę do odmowy i wyjawienia powodu swojej wizyty. 

- Nie, dziecko, wiesz, że mi się śpieszy. Pomyślałam tylko… 

Niestety, Hawartowa nie zdążyła niczego wyjaśnić, bo do 

kuchni wszedł Adam – uścisnął po męsku doń Tomka, a z damami 

przywitał się ściągając służbową czapkę. 

- Śnieg nie odpuszcza. Macie dobre łańcuchy? – zwrócił się 

do kuzyna Rozalii.  

- Jasne. bez tego ani rusz – przyznał młody Hawart. 

Adam ruszył do zlewu i zaczął szorować ręce gorącą wodą 

z szarym mydłem. Jego twarz ubrudzona była sadzą, z czego Rozalia 

wywnioskowała, że podczas porannego wigilijnego obchodu 

musiał wstąpić do starej budy zrywkowej. Wyobraziła sobie ten 

zdezelowany relikt, z jego sklejkowym stołem, z ceramicznym 

kubkiem i wiekową żeliwną kozą. Spędziła tam kilka szczęśliwych 

biwaków… 

Zauważyła, że ciotka Melania z namysłem przygląda się jak 

Adam wyciera ręce, odnajduje w szafce szklankę i wyjmuje 

z lodówki dzbanek z filtrem. Doskonale wiedział, gdzie w kuchni 

Rozalii wszystko się znajduje. Rozalia aż czuła wibracje w powie-

trzu, spowodowane kalkulacjami Melanii. Pragnęła w jakiś sposób 
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wyjaśnić ciotce, że zarówno Adam, jak Józefina przebywają często 

w tej części domu na prawach gości i przyjaciół, ale nie miała do 

tego sposobności. 

Wciąż śledząc swobodne poczynania Adama, ciotka konty-

nuowała swoją myśl. 

- …Pomyślałam, dziecko, że święta to dobra okazja, żebyś 

wreszcie wróciła do domu. Tomek by prędziutko zwiózł twoje 

najpotrzebniejsze rzeczy – w dwie godziny uwinie się, a i mnie pod 

nogami plątał nie będzie się. Wiadomo, chłop w domu w wigilię to 

tylko zawadza w robocie. Do stołu siądziemy siedemnastej, tak 

ustaliłam z gośćmi. No, a już na pewno dziadkowi twojemu byś 

zrobiła prezent, bo już cię wygląda. Staszka nie obawiaj się, bo on 

już zapowiedział, że na święta wyjeżdża do Krakowa. 

Już na samym początku tej przemowy Adam zastygł ze 

szklanką przy ustach i wbił w Rozalię skonsternowane, trochę 

przerażone spojrzenie. Poza Józefiny była jakby lustrzanym odbi-

ciem figury syna, przy czym zamiast szklanki, przytuliła do ust 

zaciśniętą pięść. 

Nawet Rozalia nie spodziewała się takiego obrotu sprawy. 

- Ciociu – zaczęła najdelikatniej, jak umiała. – Ale ja nie wra-

cam do domu. To znaczy, tutaj jest teraz mój dom. Zostaję 

w Cembrzastem, w „Ulanie”.  

Oczy Melanii Hawart zrobiły się okrągłe jak monety. 

- Dziecko, no co ty opowiadasz? Tu, sama? Samiuteńka? – jej 

pełen spekulacji wzrok znów wystrzelił w kierunku Adama. 

- Jak sama zauważyłaś, Marek odszedł, a z opieką nad 

dzieckiem sobie poradzę. Dzięki jego hojności mamy nie tylko dom, 

ale też skromne środki do życia… W Ruczaju zresztą nie ma miejsca 

dla dwóch dodatkowych osób. A moja sypialnia przyda się, cho-

ciażby w charakterze dodatkowego pokoju gościnnego…? – podsu-

nęła nieśmiało, wiedząc, że prospekt dodatkowego zarobku prze-

mówi do ciotki lepiej niż inne argumenty. 
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- No, ale… No, ale… – zacukała się Hawartowa – Ale co lu-

dzie powiedzą?  

- Tego się nie dowiemy, bo zapewne będą to mówić za na-

szymi plecami – sarknął Adam. 

Rozalia naprawdę wolałaby, żeby zachował tę uszczypli-

wość dla siebie. Jego uwaga ostatecznie przekonała ciotkę do 

niesłusznych wniosków. 

- A to będą gadali, że ja siostrzenicę z domu wyrzuciłam 

z nieślubnym dzieckiem, a ona poszła i na kocią łapę żyje z kochan-

kiem! – wyrzuciła z siebie Hawartowa, po czym przestraszywszy się 

własnych słów, klapnęła dłonią o usta. 

Nagła cisza zawibrowała o ściany. Rozalii wydawało się, że 

wraz z każdą głuchą sekundą rośnie i pęcznieje w niej poirytowa-

nie, którego przyczyny nie umiała sprecyzować. To, że ciotka 

Melania często bywała obcesowa i gruboskórna, nie robiło na niej 

wrażenia. Nauczyła się używać opanowania jako techniki konfron-

tacyjnej i zazwyczaj nie dopuszczała do tego, by uwagi ciotki ją 

dotknęły. Nie tym razem. Teraz miała ochotę wykrzyczeć Hawar-

towej w twarz impertynencką ripostę lub co najmniej wylać 

duszone przez wiele lat żale. Nie zdążyła, bo z odpowiedzią ubiegła 

ją Józefina. 

- Pani Melanio, myślę, że Rozalii nie należy teraz denerwo-

wać… A co do tego, to przecież dobrze pani wie, że ja i mój syn, my 

oboje wspieramy Rozalię z czystej ludzkiej życzliwości. Nie ma tu 

nic zdrożnego… 

- A, tak palnie się człowiekowi… I to jeszcze w Wigilię, 

i w Twoje, dziecko, urodziny… No! Nie gniewaj się, Rozasia… Ty 

wiesz, że u nas dobre słowo ludzkie to najlepsza reklama…  

- Urodziny? Rozalia ma dzisiaj urodziny? – zdziwiła się pani 

Józefina, a jej policzki nagle jakby obwisły. Rozalia zrozumiała, że 

wyrządziła Szechyńskiej przykrość, nie wspominając o tej okolicz-

ności. 
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- To nic… Tyle się dzieje, nie miałam nawet czasu o tym 

myśleć. 

- A tak, tak. Dwadzieścia dwa lata kończy, panna. 

- Ależ oczywiście – jakby nagle uświadomił sobie Adam. – 

Pamiętam, jak panią Lilianę karetka odwoziła do szpitala, tamtej 

zimy, kiedy rozwinęły się niespodziewanie pąki róż… 

- Jak to? – zdumiała się Hawartowa. 

- Bo my z mamą tamtego roku, dwadzieścia dwa lata temu 

spędzaliśmy święta w państwa pensjonacie. To była taka łagodna 

zima, która na ówczesne czasy była ewenementem pogodowym.  

- No, za to teraz anomalią jest zima tak śnieżna i mroźna – 

Józefina z nagłą troską wyjrzała za okno. – A dojedziemy aby 

bezpiecznie do Ruczaju? 

Chwilowy wybuch emocji został zażegnany. Szechyńska 

i Hawartowa uznały, że chmury, które przyniosły tak obfite opady 

śniegu, zaczynają znacznie się przecierać.  Wkrótce gospodyni „Nad 

Ruczajem” pożegnała się, udobruchana, jak gdyby nic nie zaszło, 

wyrażając zadowolenie, że wszystkich mieszkańców „Ulany” 

wkrótce ujrzy przy własnym wigilijnym stole.  

Po jej wyjściu Szechyńska podniosła się, żeby wreszcie do-

kończyć toaletę. Rozalia zrozumiała, że musi pójść jej śladem. 

Ponieważ do pokojów Marka przeniosła tylko praktyczną część 

garderoby, musiała wdrapać się po schodach na swoje pięterko, 

gdzie wciąż zalegały rzadko używane stroje eleganckie. Kiedy 

mijała w drzwiach Adama, ten ruchem tak szybkim, że nawet tego 

nie spostrzegła, złapał ją za nadgarstek i przytrzymał. W miejscu, 

gdzie dotknął palcami grzbietu jej dłoni poczuła ukłucie przeskaku-

jącej iskry, jakby ktoś przyłożył jej do skóry szpikulec lodu. 

- Nie pozwalaj się im tak traktować. Z miejsca powinnaś 

ucinać takie komentarze. Jesteś dorosła i samodzielna. 

Był pozornie spokojny, ale Rozalia przestudiowała dokład-

nie wszystkie subtelne wariacje jego niby-neutralnej maski. Był 

zniesmaczony zachowaniem ciotki Melanii. Poczuła ponownie 
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podskórną irytację, której źródła nie potrafiła wyjaśnić. Wiedziała, 

że Adam skłonny jest do przesadnej troski o dobro jej i dziecka. 

Znała przecież jego smutną historię. Zazwyczaj wykazywała empatię 

i potrafiła taktownie zignorować jego zaangażowanie, wykraczające 

poza ich wzajemne stosunki. Tym razem zwyczajnie działały jej na 

nerwy. Nie czuła się dzisiaj sobą… 

- Dlaczego uważasz, że masz prawo do krytykowania i ko-

mentowania moich relacji rodzinnych? – zapytała chłodno, wyry-

wając rękę. 

Ta reakcja zbiła go z tropu. 

- Jak to…? Przecież nie wmówisz mi, że twoim zdaniem 

Hawartowie traktują cię w porządku? Po prostu źle znoszę, jak tobą 

poniewierają. A jak już mają jakieś ludzkie odruchy, to tylko 

dlatego, że czują na karku oddech wiejskich kumoszek, szukających 

okazji do obmowy… Hawartowa przejmuje się twoim losem tylko 

ze strachu. Byłem naprawdę dumny, kiedy jej oznajmiłaś, że 

będziesz żyła na swoim, chociaż wiesz, że pewnie łatwiej byłoby 

tam wrócić. Tylko ten jej wybuch, jeszcze w twoim stanie. Nie 

umiem na to biernie patrzeć… 

- Ale dlaczego? Czy jest jakiś powód, dla którego powinie-

neś moje relacje rodzinne traktować jako własną sprawę? Nie 

jestem zranioną sarną, tylko człowiekiem, Adam. Nie możesz mnie 

po prostu położyć na stole i leczyć. Czy ja próbuję regulować twoje 

stosunki z ojcem? Czy tobie też jak ciotce Melanii muszę tłumaczyć, 

że mieszkamy w dwóch osobnych mieszkaniach? Jesteśmy tylko 

sąsiadami, Adam, czy nie tak…? 

- Myślałem, że przyjaciółmi. Po prostu staram się być życz-

liwy. 

Gdyby chociaż ta jego opanowana, zrównoważona powłoka 

drgnęła… Rozalia pragnęła dramatycznie wyjść, zostawiając go bez 

odpowiedzi. Na satysfakcjonujący efekt nie mogła liczyć w swoim 

stanie, więc tylko wgramoliła się na próg, dysząc z irytacji i zmę-
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czenia. Minęła Józefinę, która z zatroskaną miną przysłuchiwała się 

wymianie słów pomiędzy nimi.  

Sama już nie wiedziała, czy źródłem jej frustracji i rozdraż-

nienia jest to, że Adam zachowuje się jak jej partner, czy to, że nim 

nie jest. 

 

 

 

Nazajutrz rano obudziła ją głucha cisza. Uświadomiwszy 

sobie, że została wybita brutalnie z wypełnionego chaotycznymi 

obrazami własnego snu wprost w trzeźwość, sięgnęła dookoła, 

szukając marzeń sennych. Ich nici plątały się dookoła czasem jako 

drobne, ledwie wyczuwalne wstęgi, czasem jako solidne, niemal 

namacalne szarfy… Tym razem natknęła się na nicość. Spanikowa-

na, podniosła się na łokciu.  

Cisza i pustka.  

Przyzwyczaiła się do kojącej obecności, dostępności tych 

wpółotwartych okiennic, zapraszających ją co noc do wnętrza 

ludzkich dusz… Potrafiła je już wzmacniać i prząść, potrafiła też 

ignorować, zwłaszcza w te męczące dni, kiedy ledwie starczało jej 

sił i wyobraźni, by snuć własne złudy i rojenia… Zawsze jednak 

grały gdzieś z tyłu jej głowy. Polegała na nich jak na pasach 

bezpieczeństwa, przypinających ją do świadomości własnego ja. 

Cisza i pustka.  

I mdłości. 

Poprzedniego wieczoru z obfitej kolacji wigilijnej nie tknęła 

prawie niczego. Swój brak apetytu przypisała utarczkom, wpierw 

z ciocią Melanią, później z Adamem… Skosztowała odrobinę karpia 

i barszczu i nie sądziła, żeby ilość, którą zdołała w siebie wmusić, 

mogła jej zaszkodzić. Wrócili zresztą wcześnie z obawy, że z powo-

du śniegu utkną w Ruczaju. Zapowiadane przez Szechyńską 

i Hawartową przejaśnienie nie nadchodziło, śnieg wciąż sypał 

z nisko zawieszonych chmur jak pierze z rozprutych jaśków. 
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Kolejna fala nudności sprzęgła się z nagłym wspomnieniem 

rozwianego snu. Przypomniała sobie mglistą, niewyraźną kobiecą 

postać, odchodzącą od niej wolnym krokiem. Kobieta niosła 

naręcze rzadkich purpurowych lilii i co kilka kroków odwracała 

głowę, jakby zachęcała Rozalię, by ta podążyła w ślad za nią. 

Wysunęła się z pościeli i przeszła do kuchni, żeby napić się 

wody. Miała nadzieję, że to pomoże jej rozegnać nieprzyjemne 

dolegliwości. Po drodze strąciła ze stołka niewielką paczkę, którą 

wręczył jej Staszek Neledewski. Niewiele myśląc, schyliła się, by 

podnieść pakunek z podłogi. Ostry ból w krzyżu zmienił powrót do 

pozycji pionowej w iście alpinistyczne wyzwanie. Nie odczuła 

spodziewanej ulgi, nawet gdy stanęła z powrotem na nogach. 

Wcisnęła zawiniątko pod pachę i powlokła się do kuchni, szurając 

stopami po podłodze. 

Zapaliła światło i nalała chłodnej wody do wysokiej 

szklanki. Niewiele myśląc, rozerwała brunatny papier i sięgnęła po 

jego zawartość. 

Pożółkła lniana poszewka na poduszkę była wyszyta mi-

sternie cienkimi nićmi w roślinny wzór. Rozalia przyjrzała się im 

dokładniej. W rogach poszewki pyszniły się nakrapiane leliwy, 

wydziergane z taką pieczołowitością, że niemal czuła ich intensyw-

ny zapach. Pąsową róża w centralnej części osadzona była na łożu 

baldaszków kwitnącej kaliny… 

Mnąc w dłoniach przystarzały, lecz wciąż piękny i ozdobny 

materiał, powędrowała myślami ku matce. Czuła, jak ból i wątpli-

wości, które odsuwała od siebie z maniakalnym uporem, znów 

stają się tak namacalne i realne, jak wyszyta ręką matki misterna 

robótka. Tym razem czuła jednak, że poczucie straty i żalu nie 

należy do niej samej. Zupełnie, jakby odczuwała emocje Liliany, 

zaklęte w ten przedziwny wehikuł czasu, myśli i troski, z którymi 

matka borykała się, wkładając wysiłek w pracę swoich palców. 

Wraz z siłą, która popychała igłę i wplatała delikatną nić pomiędzy 

sploty materiału, wprzędła w kanwę swoją wizję. 
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Czy możliwym było to, że ponad dwie dekady temu jej 

matka utkała sen, który miał się wyśnić dopiero teraz?  

Łatwo mogła się o tym przekonać. Wystarczyło przytulić 

głowę do tej poszewki – i zasnąć. Znaleźć odpowiedź na dręczące 

pytania i uspokoić duszę… 

Gdyby nie obawy, że nadmierne emocje mogą zaszkodzić 

zdrowiu Kalinki, spróbowałaby w tej samej chwili. Na początku 

ścieżki, kiedy decydowała się zasięgnąć informacji o matce, nie 

podejrzewała, że zamiast odpowiedzi znajdzie tylko więcej niewia-

domych. Historia Liliany była wtedy taka prosta. Wszystko w niej 

było bolesne, tragiczne, niesprawiedliwe… Ale miało sens. Przed 

narodzinami Rozalii porzucił Lilianę mąż. Już pewnie wtedy ciążąca 

na niej klątwa, to odmienne oko, otrzymane w dziedzictwie od 

Oksany, mąciło jej w głowie. Po narodzinach córki zupełnie straciła 

rozum i odebrała sobie życie, zostawiając pożegnalny list… A może 

wcale tak nie było? Neledewski twierdził, że Liliana nie popełniła 

samobójstwa. Jak zmarła? Jeśli nie targnęła się na własne życie, 

dlaczego napisała przedśmiertną wiadomość dla bliskich? Dlaczego 

zabroniła Neledewskiemu kontaktować się z córką? 

Rozalia rozłożyła poszewkę na kolanach i gładziła wypukłe 

kontury naszytych wzorów, zagubiona w gąszczu domniemywań 

i układanek z hipotez, które pomimo wysiłków nie układały się 

w logiczny obraz. 

Nie wiedziała, jak długo siedziała przy oknie, sącząc powoli 

chłodną wodę. W zamyśleniu skubała nagie gałązki sośniny, które 

przyniósł z lasu Adam. Nieprzystrojone odrośle wyglądały swojsko 

i naturalnie obok szklanych słojów wypełnionych piernikami 

i białego serwisu do herbaty, ułożonego na starej srebrnej tacy. Na 

podścielonym pod dekoracjami białym lnianym obrusiku leżała 

wiązka siana, którego zapach zdawał się także koić niespokojny 

żołądek Rozalii. Jeśli opady śniegu nie ustaną, może i Kalince 

przyjdzie narodzić się – nie w stajence na sianie, lecz na chłodnym 

stole operacyjnym w lecznicy dzikich zwierząt. Ta myśl wydała się 
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Rozalii świetnym żartem, dopóki przedziwne ukłucie w dole 

brzucha nie zasiało w jej sercu niepokoju. Wyjrzała przez okno. 

Ogień w piecu żarzył się jeszcze, ale temperatura w kuchni 

znacznie spadła. Mróz wymalował na oknach cudne pióropusze, 

których gęste lodowe zarośla przeobrażały krajobraz za oknem. 

Śnieg wciąż spadał jednostajnie, lecz jego płachty zdawały się 

lżejsze, powolniejsze, mniej opresyjne. Nad linią parkowych drzew 

niebo różowiało i jaśniało. Rozalia odetchnęła z ulgą. Za dwa, trzy 

dni drogi zostaną przetarte przez pługi, a pozostały śnieg ubije się 

w zwartą warstwę i nic nie stanie na przeszkodzie, żeby bezpiecznie 

dotarła do szpitala, kiedy przyjdzie czas. 

Wtem jej uwagę przykuł ruch za oknem. W przykulonej, 

zamotanej w koc postaci ze zdziwieniem rozpoznała Józefinę. Po 

chwili Szechyńska weszła do kuchni, strząsając ze swojego prowizo-

rycznego okrycia śnieg. 

- Byłam sprawdzić, czy też nasza sarna nie przemówi ludz-

kim głosem – oznajmiła. – Spać nie mogłam. Przedziwna dzisiaj noc. 

Rozalia nie mogła się nie zgodzić. 

- Herbaty, kochanie? 

- Mięta byłaby wybawieniem – przyznała Rozalia. 

Józefina zakrzątnęła się wokół czajnika, przygotowując po-

trzebne zioła. 

- Mam nadzieję, że nie pogniewaliście się z Adamem.  

Nie nazwałaby tego gniewem. Podczas kolacji wigilijnej 

wymienili się życzeniami bez żalu. Tylko to dawniejsze porozumie-

nie dusz, które między nimi istniało, jakby się zachwiało. A może to 

Rozalia była przewrażliwiona. Wciąż dokuczało jej zmęczenie i ból 

rozwijający się w dole pleców od dźwigania brzucha. Tylko kiedy 

Adam nachylił się, żeby pocałować delikatnie, niezgrabnie jej 

policzek przypomniała sobie, co właściwie w jego zachowaniu 

zrodziło złudzenie, że ich przyjaźń przerodziła się w coś więcej. 

- To dobry chłopak. Taki wrażliwy – ciągnęła Szechyńska, 

gdy Rozalia nie wiedziała, co odpowiedzieć. – Lubi kobiety, co 
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u mężczyzn jest zawsze cechą pożądaną. Zawsze był inny niż mój 

Kamil. Taki bardziej do pogadania od serca. Rozumiem, że jego 

zajęcie twoimi sprawami może wydawać się obciążające. 

- Wcale nie jest – zaprzeczyła Rozalia. – Przecież wiem, że 

jego zaangażowanie wynika z utraty własnych dzieci. To, czego 

dopuściła się jego żona jest nikczemnym, egoistycznym postęp-

kiem… 

Szechyńska usiadła ciężko na najbliższym krześle, jakie zna-

lazła. Przez jej twarz przeszedł grymas bólu i niedowierzania, który 

uświadomił Rozalii, że zdradziła niechcący nie swoją tajemnicę. 

- Nie przyszło mi do głowy, że nic pani o tym nie powie-

dział… 

Józefina milczała przez chwilę, uderzając pięścią w piersi, 

jakby chciała zmusić serce do dalszego bicia, płuca do wciągania 

powietrza. 

- Ja się wcale nie dziwię – powiedziała po chwili. – To jest 

coś tak bolesnego, że nie mówi się o tym nawet matce, tak jak 

może i o sekretnym zakochaniu… A może po tym wszystkim wciąż 

chce chronić Kaśkę, chociażby przed moją złą opinią. Adam na 

siebie wziąłby wszystkie cierpienia, a wcale nie wygląda na 

męczennika. Zawsze przejdzie krzyżową drogę nie pisnąwszy ani 

słowa. Taki jest uparty i hardy. Tak samo, jak Kamil zawsze pójdzie 

po najmniejszej linii oporu… 

- Wczorajszego wieczoru nie wyglądał na przygnębionego 

kłótnią z ojcem – skomentowała Rozalia z nieskrywaną ironią. 

- Zasługa naszej drogiej Edytki – Józefina uśmiechnęła się 

słabo. 

- Nie obawia się pani o serce syna? Drapieżna pani prawnik 

ma renomę pożeraczki tych smakołyków… 

Szechyńska, wciąż rozstrojona i blada z przejęcia, pokręciła 

przecząco głową. 

- Raczej obawiam się, że to Edzia w końcu zacznie wyciągać 

wnioski z jałowości takiego przemarszu po trupach porzuconych 
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kochanków. Może gdy w końcu zrozumie, że wcale nie potrzebuje 

mężczyzny u boku, zacznie bardziej ich doceniać…? Oby jej otrzeź-

wienie nie przyszło tak późno, jak moje, kiedy już zmarnuje sobie 

kawał życia… 

- Pani Józiu! – wyszeptała Rozalia, przejęta. – Pani życie nie 

jest wcale zmarnowane. Ma pani wspaniałych synów, cudowny 

talent, jest pani taką ciepłą, serdeczną osobą. Umie pani przylegać 

sercem do ludzi bezwarunkowo, a to w dzisiejszych czasach niespo-

tykana rzadkość. 

Szechyńska uśmiechnęła się, pokrzepiona i zarazem smutna. 

- Każda prawdziwa miłość jest bezwarunkowa, inaczej nie 

jest prawdziwa – powiedziała, kładąc rękę na kolanie Rozalii. Jej 

dłoń natknęła się na wybrzuszenie haftu. Uniosła w górę brwi, lecz 

o nic nie zapytała. 

- Wiesz, żal mi czasem, że moja młodość nie przypadła na 

takie oświecone w kwestii związków czasy, jak wasza… Ale i ja nie 

byłam bez swoich uniesień. Poznałam Mańka, będąc młodziutką 

dziewczyną. Miałam skończone te osiemnaście lat, więc wydawało 

mi się, że o życiu wiem wszystko. Usłyszał moją grę, kiedy prze-

chadzał się pod oknami mojej stancji. Tak się mu spodobało, że 

zapukał do środka, by zapytać… Jak zaczęliśmy się spotykać, 

imponował mi swoim obyciem, ogładą, dobrymi manierami. Czy 

nie zauważyłam, że zupełnie nie interesuje go to, jakim ja jestem 

człowiekiem? Chyba tak. Myślałam, że będę miała czas na to, by 

pokazać mu, kim jestem… A kiedy zdawał się nie zauważać, 

wmawiałam sobie, że wcale nie musi mnie znać. Że wystarczy, żeby 

mnie akceptował, pozwalał mi być, kim jestem. Może niektórym to 

wystarcza, ale nie takim, jak my. 

Rozalia poczuła się połechtana, że ta artystyczna, uducho-

wiona kobieta stawia ją w tym samym ze sobą rzędzie. Czasem 

wydawało jej się, że jej oddanie naturze i bliskość z praktycznym, 

brutalnym światem przyrody, w którym panują proste zależności, 

sprawiało przed obcymi ludźmi wrażenie, że daleko jej do spraw 
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transcendentalnych. Józefina rozumiała, że istnieje wręcz przeciwna 

tendencja. Im więcej Rozalia przebywała wśród tętniącego zwykłą, 

biologiczną egzystencją serca puszczy, tym lepiej rozumiała własną 

duszę i jej potrzeby. 

- Nie bez powodu mówię o tym braku porozumienia – pod-

jęła Szechyńska ostrożnie. – Wiem, że znalezienie osoby, którą 

interesuje nasza dusza, jest rzadkością. Pozorne przeciwności nic 

wówczas nie znaczą. Niezmiernie łatwo jest skupić się na drobnych 

nieporozumieniach, które znaczą życie jak płytkie rysy na szkle 

i zapomnieć o tym, co jest w głębi, w podstawie… Tak swoje serce 

oszukuje Edyta. Twój wuj także, bo chociaż Melania jest dobrą 

gospodynią, to na głębokich wodach, po jakich pływa rozmarzony 

pan Tadeusz, traci zupełnie orientację… Tak postępuje nawet mój 

biedny Kamil. Zapełniają swoje życie płytkimi, pozbawionymi 

fundamentów związkami. Nie trzeba wstydzić się tego, że się nie 

kocha, tak jak i tego, że się kocha…  

- Pani Józefino… – Rozalia poczuła, że czerwienieje aż pod 

nasadę włosów.  

Nim zdołała wydukać jakąkolwiek odpowiedź, w spokojną, 

intymną, poufną rozmowę kobiet wdarł się brutalny hałas, który 

dobiegł z dawnej sypialni Marka – a obecnie Rozalii. Nagły dźwięk 

poderwał obie kobiety. Szechyńska wyprostowała się i stanęła 

szybko na nogi. U Rozalii nieoczekiwany ruch spowodował 

przeszywający skurcz w podbrzuszu, jakby ktoś solidnie uderzył ją 

pięścią. Nie mogła się podnieść.  

Józefina otworzyła przymknięte drzwi, prowadzące do przy-

tulnej garsoniery, chcąc zbadać źródło niepokoju. Zimny powiew 

wiatru ucałował rozpalone i sperlone rosą potu czoło Rozalii, 

przynosząc niespodziewaną ulgę.  

- O Jezu! – zawołała Szechyńska, zupełnie wytrącona z rów-

nowagi. – Ktoś wrzucił cegłę przez okno! 

Rozalia zajrzała przez szparę w uchylonych drzwiach. Celny 

rzut stłukł jedną z kwadratowych szybek. Niewielka brunatna 
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cegłówka, wciąż oblepiona pozostałościami zaprawy, wylądowała 

wprost na łóżku, gdzie jeszcze przed dwoma kwadransami spała 

Rozalia. 

- Pójdę po Adama, niech no zobaczy na zewnątrz – posta-

nowiła nagle Józefina. 

- Chyba nie ma na to czasu – odpowiedziała Rozalia cichut-

ko. Była już zupełnie pewna.  

- Co ty mówisz, dziecko? Nie można pozwolić, żeby zbój tak 

bezkarnie… O Jezu, jak pomyślę, co się mogło stać… Adam…! – 

zawołała, ale jej okrzyk skurczył się jak balon, z którego uszło 

powietrze, gdy tylko zobaczyła twarz Rozalii. – Zaczyna się? 

W tej samej chwili zjawił się Adam, który najwyraźniej nie 

spał, tylko czuwał, wciąż jeszcze ubrany w elegancki garnitur, 

w jakim wystąpił na wigilijnej kolacji. Jego także zaniepokoił hałas. 

- Syneczku! – Józefina nagle odzyskała głos. – Auto. Odpalaj 

auto! 

Przez kolejne piętnaście minut wokół Rozalii rozpętała się 

krzątanina, którą ona sama śledziła jedynie cząstką świadomości. 

Szechyńska znalazła jej spakowaną szpitalną torbę i pomogła ubrać 

buty. Czekając na Adama, który znikł na zewnątrz, by przygotować 

samochód do jazdy w trudnych warunkach, zalepiła grubą warstwą 

czasopism dziurę w oknie i zgarnęła okruchy szkła, które posypały 

się na pościel.  

Na tym, co dzieje się wokół, Rozalia nie umiała się skupić. 

Powracający skurcz przykuwał jej uwagę do faktu, że dziecko, 

poczęte przypadkowo, którego z wysiłkiem nauczyła się pragnąć 

i kochać, już niedługo nie będzie należało tylko do niej. Wyjdzie na 

świat, gdzie już dłużej Rozalia nie będzie czuła, jakby było częścią 

niej samej… Zalała ją fala żalu, pomieszanego z paniką 

i obezwładniającą bezsilnością. Adam wrócił wkrótce, z wyrazem 

zaniepokojenia tak niecharakterystycznym dla jego opanowanej, 

poważnej twarzy. Był wręcz posiniały, jakby krew zupełnie 

odpłynęła spod jego skóry. 
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- Hilux nie zapali. Zadzwoniłem na pogotowie, ale karetka 

ugrzęzła na krzyżówce pod Jeziorkami. Zaspa na dwa metry… 

Wezwali pług, ale nie wiadomo, ile to potrwa. 

Telefon, który ściskał w dłoni, rozbił w drobny mak ciszę, 

która zapadła po jego słowach. 

- To Jakub – oznajmił i przyłożył do ucha słuchawkę. 

Rozalia próbowała zrozumieć cokolwiek z ich rozmowy, ale 

słowa docierały do jej świadomości z wielkim trudem, jakby 

przemielone przez jakąś maszynkę, która kawałkowała je na śrut… 

Trudno było je zlepić w sensowną całość. Zatroskana Józefina 

przyłożyła do jej czoła chłodny kompres – dotyk wilgotnej tetrowej 

ściereczki przyniósł niejaką ulgę tuż przed kolejnym skurczem.  

Rozalia wstała i oparła się o parapet. Była ledwie świadoma 

tego, że niezgrabnym ruchem strąciła z dekoracyjnej wystawki 

grubą świecę z pszczelego wosku. Pionowa pozycja wydawała się 

pomagać w uśmierzeniu bólu. 

- To nic, to nic… – głos Józefiny dobiegł ją jak z głębi stud-

ni, głuchy i zwielokrotniony. Zaaferowana podniosła świeczkę 

i w roztargnieniu odłożyła ją do zlewu. Spojrzała na zegarek. – 

Pomiędzy siedem a osiem minut… Jeszcze czas… 

- Kuba postara się tutaj dotrzeć – oznajmił Adam, wyraźnie 

podniesiony na duchu po rozmowie z doktorem Wojnickim. – Jego 

znajomy ma skuter śnieżny, ale mieszka aż pod Leskiem. Spróbuje 

go sprowadzić jak najszybciej… Tymczasem musimy się przygoto-

wać. 

- Nie tam! – konspiracyjnie szepnęła Józefina, gdy Adam 

uchylił drzwi do pokojów. Jednym bystrym spojrzeniem ocenił 

sytuację. Jego zmieszanie i przestrach przerodziły się w gniew, 

a następnie w determinację.  

- W naszym mieszkaniu… W mojej sypialni jest napalone. 

Leć, mamo, poszukaj… czyste koce, ręczniki… Moja torba lekarska 

jest w gabinecie, w lecznicy. Wszystko sterylne. 

Mimo bólu Rozalia zaniosła się histerycznym śmiechem. 
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Dobrze, że w tej kluczowej chwili mogła liczyć przynajmniej 

na kompetentną pomoc weterynarza dzikich zwierząt… 

Poczuła na policzkach szorstkie, chłodne, silne dłonie Ada-

ma, który w ten sposób próbował lepiej skupić jej uwagę. 

- Słuchaj, musisz teraz przejść na drugą stronę domu. Najle-

piej, żebyś zjadła coś energetycznego, musisz mieć siłę. Myślisz, że 

dasz radę przełknąć? – kiedy pokiwała głową, kontynuował tonem, 

który już bardziej przypominał fachowca-lekarza. – Mama zaraz ci 

coś przygotuje. Kuba i karetka mogą nie dotrzeć na czas. Wiesz, co 

to oznacza? Musimy się przygotować. Rozumiesz? 

Kiwnęła głową.  

- Dzielna dziewczyna – pochwalił. – Chodź, oprzyj się na 

mnie.  

Nie była dzielna. Znajdowała się tylko w sytuacji, która mu-

siała się rozwinąć, której nie dało się powstrzymać, odwrócić ani 

cofnąć. Z którą można się tylko zmierzyć. 

To przerażające uczucie utraty kontroli było echem tego, co 

czuła, trzymając w ramionach umierającego Marka. Minęło szybko. 

Nie mogła powstrzymać ani śmierci, ani życia. 
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Rozdział 23 

Kalinka przyszła na świat rankiem w Boże Narodzenie w okrytej 

kołdrą śniegu, pogrążonej w mistycznej ciszy samotnej „Ulanie” na 

skraju pradawnej puszczy wprost na ręce Adama, któremu nigdy 

nie dane było wziąć w ramiona własnych dzieci. 

Około południa do zasypanej śniegiem willi dotarła karet-

ka, która zabrała Rozalię wraz Kalinką do szpitala. Towarzyszyła im 

przejęta pani Józefina, która została z nimi do wieczora, wspierając 

Rozalię tak, jak uczyniłaby to jej prawdziwa matka. 

Jakub uprzedzał Rozalię, że czas po porodzie może być trud-

ny, ale jego rzeczowe, kompetentne wyjaśnienia nie przygotowały 

jej na kocioł emocji, który się w niej rozpętał. 

Kalinka była cudem. Chyba. Rozalia nie była pewna, co na-

prawdę czuje, a co jest tylko efektem chwiejnych emocji, zmian 

hormonalnych, wyczerpania i bólu.  

Była szczęśliwa. Była smutna. Czuła jednocześnie ulgę 

i przerażenie. Patrzyła w pomarszczoną, opuchniętą, czerwoną 

twarzyczkę swojej nowonarodzonej córeczki. W jednej chwili 

kochała ją najmocniej na świecie, w kolejnej wydawało się jej, że 

zupełnie jej nie poznaje, że Kalinka jest zupełnie obcym dzieckiem. 

Czuła wobec Adama wdzięczność. Czuła złość, że to właśnie on 

musiał towarzyszyć jej w tym momencie życia, który w jakimś 

sensie był najgorszym. Kiedy wydawało jej się, że jej nastrój się 

poprawia, nagle zaczynała łkać bez powodu. Jakub winą za tę 

emocjonalność obarczał zmiany hormonalne, występujące natural-

nie po porodzie. Rozalia nie miała pewności. Może wyidealizowała 

sobie macierzyństwo? Może za bardzo starała się zrekompensować 

dziecku, którego nie planowała, te nieidealne okoliczności poczęcia 

jeszcze przed jego przyjściem na świat? Teraz ta miłość wydawała 
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się trudnym do wypełnienia obowiązkiem. Chłodne, kalkulujące 

podejście, o które nigdy wcześniej by się nie podejrzewała, napa-

wało ją wstrętem do siebie samej. A co, jeśli nigdy tak naprawdę 

nie pokocha dziecka narodzonego tak, jak kochała to, które było 

w jej łonie…? 

Tęskniła za byciem w ciąży. Wtedy wiedziała, co robi. Teraz 

czuła się bezradna. Patrzyła w przyszłość jak w ziejącą czarną 

dziurę, w której furgotały mętne wiry niepewności, odpowiedzial-

ności, uwiązania, zależności. Z niepokojem wyczekiwała momentu, 

gdy stanie się coś, z czym nie będzie mogła sobie poradzić, jakby do 

zupełnego załamania potrzebowała tylko pretekstu. 

Ta chwila nie nadchodziła. Za każdym razem, kiedy miała 

wziąć w ramiona Kalinkę, wydawało jej się, że zupełnie nie będzie 

wiedziała, co począć, a gdy miała ją już na rękach, czuła, jakby tylko 

to robiła od lat. Tuż przed porą karmienia umierała z przerażenia, 

lecz gdy opiekunka laktacyjna przykładała Kalinkę do jej piersi, 

karmienie jej wydawało się łatwiejsze niż spożywanie własnego 

posiłku. Bała się przyznać przed sobą samą to, co próbowała 

udowodnić wszystkim dookoła – że poradzi sobie z opieką nad 

córką. 

Pierwszej nocy spędzonej w szpitalu znów zakołatały do jej 

głowy cudze sny, lecz rozgoniła je z łatwością. Nie chciała pozwolić, 

by cokolwiek rozpraszało jej uwagę. Z takim trudem przecież 

skupiała się na córce, walcząc z bólem, wyczerpaniem i nerwowym 

lękiem, który jej nie opuszczał. Nawet w tych chwilach, gdy nie 

zajmowała się Kalinką, była zbyt zmęczona, by przekroczyć próg 

cudzej wyobraźni. Senne wizje snujące się w szpitalu były zresztą 

bledsze i bardziej mętne od tych, które zobaczyła pół roku temu. To 

właśnie tu w snach ojca ujrzała przecież Lilianę.  

Gdy tylko Kalinka otwierała oczy, Rozalia zaglądała w nie 

z obawą, próbując wybadać najmniejsze zmiany koloru. Tęczówki 

Kalinki były jednak głęboko granatowe, niewidzące ani świata 

realnego, ani nierealnego. Wiedziała, że dopiero po kilku tygo-
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dniach wypełnią się kolorem, była jednak niecierpliwa. We 

własnych snach przewidziała płeć dziecka, zanim jeszcze Kuba 

potwierdził ją na ultrasonografie. Sen, który potwierdziłby, że 

Kalinkę dotknie dziwaczna rodzinna klątwa, nigdy nie nadszedł. 

Musiała uzbroić się w cierpliwość. 

 

 

 

Na trzeci dzień po narodzinach Kalinki późnym popołu-

dniem ze szpitala do domu świeżo upieczoną mamę wraz z jej 

pociechą odwiózł Jakub. Wracał właśnie z dyżuru i uparł się, że 

jako honorowy wujek oferuje swoje usługi nie tylko medyczne, ale 

i szoferskie. Rozalia przystała na jego propozycję, bo to oznaczało, 

że do domu może wrócić o dzień wcześniej. Jej planowany wypis 

miał nastąpić następnego dnia rano. Czuła tylko mgliste rozczaro-

wanie, że to nie Adam odbierze ze szpitala podopieczną, której 

pomógł bezpiecznie przyjść na świat – ku zasłużonym pochwałom 

Jakuba, a także jego kolegi pediatry, który przejął pieczę nad 

Kalinką. Zadzwoniła nawet do „Ulany” w nadziei, że uda mu się 

wyrwać, ale Józefina, która odebrała, konspiracyjnie oznajmiła, że 

Adaś niestety nie może porzucić ważnych obowiązków. Wydawało 

jej się, że w szumie dobiegającym ze słuchawki słyszała głos Edyty 

– a może to były tylko omamy? Wciąż nie wiedziała, gdzie jest 

granica pomiędzy tym, co realne, a tym, co podsuwa jej wyobraź-

nia.  

Jej przypuszczenia potwierdziły się już w chwili, gdy Kuba 

wprowadził je do domu.  

- Niespodzianka! – huknęła gromko Edyta, niepomna na 

fakt, że Kalinka spała w najlepsze w nosidełku. Przypadła do nowej 

siostrzenicy i delikatnie odgięła kołderkę, żeby podziwiać i oceniać 

nowego członka rodziny. – Jaka cudna! O jejku, chcę taką! Ale ma 

pysie słodziuchne, a jakie ciemne loczki – zachwycała się bez 

zahamowań. 
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Rozalia nie potrafiła nawet powiedzieć, czy Kalinka jest 

dzieckiem raczej ładnym czy brzydkim. Była po prostu córką, która 

jeszcze mgnienie oka temu rosła pod jej sercem, a teraz należała już 

do świata, i samo to było dziwnie piękne i bezgranicznie przygnę-

biające.  

Zaraz za Edytą zjawił się Adam, na którego widok Rozalia 

wpadła w zdumienie. Stare dżinsy i kraciasta koszula, które miał na 

sobie, strzaskane były bryzgami bladoróżowej farby. W ręku 

trzymał zbitą kulę szkockiej taśmy, upstrzonej w podobny sposób.  

- Ściągnąłem do ostatka – oznajmił, uśmiechając się jakoś 

nieśmiało.  

Rozalia uniosła pytająco brwi. 

- To nasza wspólna niespodzianka – wyjaśniła Edyta, z wła-

ściwą sobie impulsywnością tracąc nagle zainteresowanie siostrze-

nicą, a przerzucając uwagę na Szechyńskiego. – Adam malował 

i odnawiał, a ja wyposażyłam. 

- No idź, zobacz – zachęciła pani Józefina, wyciągając rękę 

po nosidełko. 

Nie chciała urazić Edyty, ale wciąż nie otrząsnęła się jeszcze 

po porodzie i nie była gotowa na niespodzianki. 

Niechętnie, z uczuciem narastającego niepokoju Rozalia od-

dała pod jej opiekę Kalinkę i pozwoliła Edycie przeprowadzić się 

przez kuchnię i sypialnię Marka do przylegającego do niej gabineci-

ku.  

Nie było to już niczyje prywatne biuro, tylko przytulny po-

koik dziecięcy. 

Miękki, ciepły dywan okrywał deski podłogi. Jego wesoły, 

kolorowy wzór komplementował delikatny pudrowy róż świeżo 

odmalowanych ścian. Białe mebelki dziecięcego rozmiaru, zdobione 

subtelnymi kwiatowymi malunkami, nadawały sypialence wraże-

nie domku dla lalek. Tylko wiklinowy bujany fotel standardowej 

wielkości ustawiony pod oknem wytrącał z proporcji ten miniatu-

rowy światek. Była tu nawet niewielka skrzynia, a na wieku tuliły 
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się w gromadzie misie i lalki z dzieciństwa Rozalii, ściągnięte przez 

Edytę ze strychu. Dostrzegła też mnóstwo nowych zabawek: 

puchatą owieczkę, większą od aktualnych rozmiarów samej Kalinki, 

uroczego patchworkowego niedźwiadka z oczami z guzików, 

drewnianą kostkę edukacyjną z labiryntem, zagadkami i zegarem. 

Nad łóżeczkiem, które obiecywała sobie znieść z dawnej sypialni 

tuż po świętach, kołysała się kolorowa karuzela zwierzątek. 

W oknie wisiał pocieszny pajacyk na drewnianej huśtawce. Nie 

mogąc się oprzeć, podeszła i lekko zabujała urokliwą zabawką. 

- To od pani Józefiny – wyjaśniła Edyta. – A ten bujany ko-

nik, to oczywiście od Kostka. Dziadek Dziunek przyniósł stos 

kocyków, a moi rodzice kilka kompletów pościeli. Adam oczywiście 

kupił i złożył mebelki.  

Rozalia odwróciła się w kierunku drzwi, jakby dopiero 

przypomniała sobie, że nie jest tu sama. Edyta stała tam z dłońmi 

złożonymi jak do modlitwy, wyraźnie oczekując na reakcję Rozalii. 

Adam obok opierał się o framugę z założonymi rękami, jakby czuł 

się skrępowany, patrzył jednak wprost w twarz Rozalii, oczekując 

na jej werdykt. 

Powinna się ucieszyć. Powinna czuć zachwyt nad tym hoj-

nym zbiorowym prezentem i wdzięczność za cały wysiłek włożony 

przez jej bliskich w stworzenie tego sanktuarium. Tymczasem 

wielka gula, która nagle zablokowała jej gardło i utrudniła oddech, 

była spowodowana nie tylko wzruszeniem, ale i żalem. Nie dziwiło 

jej wcale, że Edyta nie miała skrupułów w przemeblowanie 

gabinetu Marka, nie myśląc o tym, że dla Rozalii może być jeszcze 

za wcześnie na zmiany. Była to kolejna potężna fala w rwącej rzece 

życia, która unosiła Rozalię nieubłaganie ze sobą coraz dalej od 

żałoby, której kurczowo starała się trzymać, bo wydawało jej się, że 

opłakiwanie Marka było równoznaczne z pamiętaniem go. Jej 

kuzynka nie była sentymentalna, a gdy przedsięwzięła jakiś 

projekt, często ignorowała okoliczności, zdeterminowana, by go 

zrealizować. Jej gest wypływał przecież z miłości. Siostrzanej 
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miłości, bo chociaż reszta rodziny nigdy nie pozwalała jej zapo-

mnieć, że dla Hawartów jest tylko wychowanką, Edyta nigdy nie 

traktowała jej inaczej jak siostry. Rozalia nie chciała jej urazić 

brakiem wdzięczności, a w głębi duszy czuła, że sama nigdy nie 

zdobyłaby się na ten krok, który potrzebny był do wyzwolenia 

smutku. Zniknięcie materialnej cząstki świata Marka nie oznaczało 

przecież, że Rozalia o nim zapomni. Gdyby chodziło tylko o to, 

z łatwością powstrzymałaby napływające do oczu łzy.  

Istniał i inny, mało szlachetny powód nagłego wezbrania 

emocji – niespodziewana komitywa, która zawiązała się pomiędzy 

Adamem a Edytą. Tych dwoje bardzo długo szukało wspólnego 

rytmu. Teraz wyglądało na to, że wreszcie znaleźli nić porozumie-

nia. I chociaż Adam jeszcze zeszłego lata zapewniał Rozalię, że nie 

jest zainteresowany Edytą, to od tego czasu wiele mogło się 

przecież zmienić. Sama Edyta zresztą nigdy nie ukrywała swojego 

zainteresowania Szechyńskim. I chociaż trzeźwa, racjonalna strona 

umysłu Rozalii wiedziała, że najprawdopodobniej była to tylko 

czysta przyjaźń, to ta druga, emocjonalna i rozchwiana osobowość, 

którą Rozalia jakby urodziła wraz z Kalinką, szeptała zazdrośnie 

wprost do jej serca. Przecież Edyta nie przyjaźniła się z żadnym 

mężczyzną bez żadnego podtekstu.  

A Adam? Jeszcze kilka tygodni temu, tamtego wieczora, gdy 

podziwiali wirujący kocioł gwiazd, była niemal pewna… Szczodry 

gest, na który się zdobył, dowodził tylko jednej rzeczy. Adam był 

zakochany. Zakochany nie w Rozalii, ale w Kalince.  

Niekontrolowana myśl, że gdyby nie pojawienie się na 

świecie przeszkody w postaci dziecka, Rozalia miałaby szansę 

zawalczyć o jego uczucia, przemknęła przez jej umysł. W kolejnej 

chwili zalała ją fala wstydu i pogardy dla swojej własnej małost-

kowości, która wypchnęła z jej oczu wzbierające łzy. 

Na całe szczęście Edyta odebrała ten wybuch jako zwyczaj-

ne wzruszenie. 
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- Cieszę się, że ci się podoba! Ten pokój jest stworzony na 

dziecięcą sypialnię, Kalinka będzie tu miała cudowne wprost 

światło każdego popołudnia… Tylko zaczekaj dzień-dwa, żeby 

dobrze wywietrzało! 

Dumna i zadowolona z siebie, uścisnęła Rozalię i pocałowa-

ła jej mokry policzek, zanim zdołała zaprotestować. Nie miała 

najmniejszej ochoty na kontakt fizyczny. Będąc w ciąży postrzegała 

zmiany w swoim ciele jako coś mistycznego, cudownego. Niemal 

z dnia na dzień zaczęła się czuć niezgrabna i pokraczna, a w pocią-

żowych kilogramach nie było ani grama magii i transcendencji.  

Z kuchni dobiegło ciche kwilenie.  

- Ja muszę iść, zobaczyć – bąknęła Rozalia, speszona swoją 

emocjonalną reakcją. 

- Ja, ja, ja! – Edyta błagalnym tonem zgłosiła swoją goto-

wość do pomocy. – Ciocia Edzia nadciąga z pomocą! 

I już jej nie było. 

W pierwszym odruchu Rozalia chciała ruszyć za nią. Pomi-

mo tego, że chwilami ogarniały ją wątpliwości, wrażenie, że coś 

cokolwiek może zagrażać jej dziecku, sprawiało jej niemal fizyczny 

ból. Powstrzymała się jednak. Chociaż entuzjazm Edyty wydawał 

się sam w sobie pewnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Kalinki, 

to obecna była przecież Józefina, która wychowała dwóch synów. 

Pod jej czujnym okiem Kalince nic nie zagrażało. Powinna być 

wdzięczna, że ma tyle życzliwych, chętnych do pomocy par rąk. 

- Wszystko w porządku? – zapytał Adam, podchodząc bliżej. 

Jego instynkt niełatwo dawał się zwieść.  

Kiwnęła głową, co naturalnie nie było przekonującą odpo-

wiedzą. Najwyraźniej jednak Adam postanowił nie drążyć tematu. 

- Jest jeszcze jedna niespodzianka – oznajmił, podchodząc 

bliżej. 

Zesztywniała, kiedy położył dłonie na jej ramionach i lekko 

pchnął ją w kierunku okna. Pomimo poczucia, jakoby jej ciało 
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przypominało nieforemną kolubrynę, poddała się perswazji jego 

ramion bez protestu.  

Wyjrzała za okno, szukając wskazówek. W pierwszej chwili 

zauważyła tylko, że ścięta została stara wyrodzona grusza. Na jej 

gałęziach, złożonych w schludny stos, przysiadła para upierzonych 

szpaków, których muśnięte tęczą skrzydła lśniły w ostatnich igłach 

promieni gasnących za horyzontem. 

- Pomyślałem, że w ten sposób wpadnie tu więcej światła. 

Na wiosnę zasadzę krzew kaliny, obiecali mi najzdrowszą sadzonkę 

w szkółce w Woli – odpowiedział nieco niecierpliwie na jej pytają-

ce spojrzenie. – To nie to. Patrz, tam. 

Wskazał ręką na przeciwległy kraniec parku. Dostrzegła go 

wtedy – ciemna plama na szarzejącym w zmierzchu śniegu. Zmruży-

ła oczy, by lepiej mu się przyjrzeć. 

Czarny lisek opuścił łebek, czujnie i płochliwe. Posunął no-

sem przy ziemi. Odwrócił długi nos w stronę rosnącej za nim ściany 

lasu, a później wprost w okno „Ulany”, z którego obserwowała go 

Rozalia. Postawił uszy, jakby tym gestem się z nią witał, a później 

czmychnął zwinnym skokiem w zarośla. 

- Wylizał się, dziadyga – postawił swoją profesjonalną dia-

gnozę doktor weterynarii Adam Szechyński. 

To niezwykłe zwierzę Rozalia przywykła traktować jak sta-

rego znajomka, na którego od czasu wpada się, będąc w okolicy. 

Spotkanie, które potwierdzało powrót drapieżnika do formy po 

niefortunnym zaplątaniu się we wnyki, spowodowało, że na serce 

Rozalii spadła ożywcza kropla otuchy. Jakby nagle złapała na nowo 

nić, która łączyła ją ze sobą samą. Pojawienie się na świecie Kalinki 

spowodowało, że tożsamość i= świadomość Rozalii uniosły się 

gdzieś poza jej własne ciało. Nie mogła namacać ani namierzyć 

tego, kim teraz jest. Teraz poczuła, że powraca w samą siebie, krok 

po kroku, uczepiona za właśnie za tę delikatną przędzę, która łączy 

jej życie PRZED z życiem PO. Znów była nie tylko kobietą, która 



459 
 

urodziła, nie tylko matką, ale też sobą, Rozalią z Bukowieckiej 

Puszczy. Wróciła do domu. Nie. Wróciły obie. Rozalia – i Kalina. 

- A to? Jak się tutaj zaplątało? – zapytała, zdziwiona, widząc, 

że wśród dziecięcych przyborów, przewijaków, butelek i zabawek 

zaplątał się jej prywatny almanach poezji. 

Jedyną odpowiedzią było nieznaczne drgnięcie kącika ust, 

wstrzymany, odłożony na później uśmiech. 

Ciche kwilenie Kalinki znów poderwało Rozalię.  

- Odpocznij jeszcze pięć minut – nie poradził, ale poprosił 

Adam, wobec czego się poddała. 

Pozostawiona sama w dziecięcym pokoiku pogłaskała swo-

je stare misie, witając się z nimi po przyjacielsku, usiadła w buja-

nym fotelu, który zakołysał się lekko, zajrzała do szuflad, w których 

przytulały się do siebie poskładane w równe, schludne stosiki 

pachnące łagodnie dziecięcym proszkiem do prania śpioszki, 

rajtuzki i kaftaniki. 

Wyjrzała przez okno, chcąc przekonać się, czy czarny lisek 

nie powrócił, ale nawet gdyby wciąż przebywał u krańców parku, 

zapadający zmierzch ukryłby go skutecznie. 

To było pierwsze pięć minut spędzone w rozłące z Kalinką 

i Rozalia już zaczynała za nią tęsknić. 

Wróciła do kuchni, gdzie po kilku nieudanych próbach to 

Adamowi udało się wreszcie utulić Kalinkę. Trzymał ją w ramio-

nach z naturalną swobodą, delikatnie i pewnie, jakby była jednym 

z jego ocalonych zwierząt. Patrzył w jej czerwoną, pomarszczoną 

twarzyczkę z nieskrywanym zachwytem, odrzucając swoją po-

wściągliwą maskę. Była to sztuka nieodkryta przed zwykłymi 

śmiertelnikami, a tylko przed Kalinką, która skradła jego serce przez 

sam fakt, że urodziła się taka malutka, bezbronna, krucha, że po 

prostu się urodziła.  

Rozalia mogła być tylko wdzięczna za to, że jej córeczkę ota-

cza tyle życzliwych, kochających dusz, nawet jeśli zawiodły inne 
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nadzieje. Dawało jej to poczucie spokoju na wypadek, gdyby jej 

samej coś się przydarzyło.  

Nie wiedziała, skąd przyszła do niej ta myśl. Czy matka 

przypuszczała kiedykolwiek, że opuści Rozalię, kiedy ta była tylko 

takim arcydelikatnym, drobniuchnym okruszkiem człowieka, jakim 

była teraz Kalinka? Chyba nie. Nie można kochać – i odejść. 

- Chyba głodna. Albo trzeba ją przebrać? – zastanowił się na 

głos Adam, wyciągając w stronę Rozalii ramiona. Wydawało jej się, 

że odruchowo chciał ucałować pokrytą ciemnym meszkiem główkę, 

ale w ostatniej chwili się powstrzymał.  

- Albo jedno i drugie – odparła Rozalia, przyjmując córeczkę 

w ramiona. Już zaczęła zdawać sobie sprawę, że dwa wysunięte 

przez Adama postulaty będą od tej pory odmierzać dla niej czas 

zamiast zegarów. 

 

 

 

Dopiero kilka dni później zrozumiała tajemnicę przeniesie-

nia jej poetyckiego kompendium do pokoju dziecięcego. 

Przebrana i nakarmiona, Kalinka zapadła w drzemkę. I cho-

ciaż wszystkie nowoczesne poradniki macierzyńskie głoszą, że 

matka powinna spać zawsze wtedy, kiedy śpi dziecko, Rozalia była 

zbyt podekscytowana i, paradoksalnie, zbyt zmęczona, żeby zasnąć. 

Miała napady przedziwnego, gorączkowego uczucia strachu. Nie 

wiedziała, czy kiedykolwiek jeszcze zdoła zmrużyć oczy. Bała się, że 

odda wtedy kontrolę nad Kalinką, przegapi jakiś ważny moment 

albo nie obudzi się, gdy maleńka córeczka będzie jej potrzebowała 

albo co gorsza, zakrztusi się albo przestanie oddychać. Czuła się 

winna każdej minuty snu. 

Wydawało jej się, że może bez końca przyglądać się na deli-

katnej pajęczynie z włosków, okrywającej maleńką główkę, 

rozchylającym się skrzydełkom nozdrzy, cienkim nitkom żył na 

powiekach… Ale syta i zadowolona Kalinka drzemała w najlepsze. 
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Oswobodziwszy lewą rękę sięgnęła po pierwszą z brzegu książkę, 

którą mogła dosięgnąć. 

Przekartkowała wysztywnione wklejonymi urywkami kart-

ki zeszytu. Kompilacja ulubionych wierszy była jak chronologiczny 

zapis zmian charakteru pisma Rozalii – od pulchnych, okrągłych 

literek, osiadłych na linijkach jak tłuste ptaszyska na telefonicznych 

kablach, które stawiała czarnym cienkopisem jako nastolatka, przez 

bardziej rozmyślne, gęstsze, smuklejsze znaki z fazy rozmiłowania 

w długopisach żelowych, aż do atramentowej kursywy, którą lubiła 

się ostatnio posługiwać. Najnowsze wpisy zakreśliła pewna siebie, 

zdecydowana, stanowcza ręka. Z pewnością ktoś, kto panuje w ten 

sposób nad literą, potrafi też zapanować nad własnym życiem? 

Z zaskoczeniem odkryła na ostatniej karcie kolażu wiersz za-

pisany ręką, która nie należała do żadnej z przeszłych Rozalii. Ręka 

ta zazwyczaj prowadziła się mało czytelnie, płaskim, pozbawionym 

detali nieprzerwanym szlaczkiem. Tym razem wyjątkowo się 

postarała, w skupieniu akcentując każdą literkę z osobna.  

Moje szczęście głupiutkie! To ono 

Z białymi oknami w ogrodzie! 

Zachód łabędziem czerwonym 

Cicho przepływa po wodzie. 

Witaj mi, złote zacisze 

Z cieniem brzozowym na stawie! 

Stado kawet skrzydłami kołysze 

I gwiazda nieszpór odprawia. 

Gdzieś za ogrodem nieśmiało, 

Tam, gdzie zakwita Kalina, 

Dzieweczka ubrana biało 

Piosenkę śpiewać zaczyna. 

Od pola niebieską rzęsą 

Chłód nocny ściele się nisko… 
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Głupiutkie, milutkie szczęście, 

Świeża różowość policzków.18 

Przesunęła palcami po literkach wbitych kulką długopisu 

w stronę tak mocno, że aż wyczuwała w papierze delikatne rowki. 

Zatrzymała się na trzeciej zwrotce. Zazwyczaj starała się przepisywać 

wybrane wiersze jak najwierniej, kropka w kropkę, ale zupełnie nie 

miała Adamowi za złe „Kaliny”, którą, w odróżnieniu od Broniew-

skiego, zapisał z dużej litery. 

 

 

 

Kolejnym powiewem normalności w nowym życiu Rozalii 

i Kalinki była wizyta Kostka. 

Podczas kiedy wszyscy chodzili wokół niej na palcach, nad-

skakiwali i traktowali z nabożną wręcz z czcią, jakby jej głowę 

otaczała widzialna macierzyńska aureola, Kostek pozostawał 

bezpośredni, szczery i zwyczajnie przyjacielski. Ponieważ w pokoiku 

Kalinki nie było dla niego dostatecznie dużego mebla do siedzenia, 

rozparł się wygodnie na dywanie, opierając plecy o szczebelki 

łóżeczka. Wyglądał jak Guliwer w krainie Liliputów, ale wcale się 

tym nie przejmował. Kostek zawsze był na miejscu i u siebie.  

Jego swoboda zachwiała się tylko, gdy zmierzył się z trzy-

maniem noworodka na rękach. Był nieporadny i lekko przerażony. 

Kalinka w jego silnych, niedźwiedziowatych ramionach 

wydawała się Rozalii maciupka jak laleczka. Zlitowawszy się, 

Rozalia przejęła ją z ramion honorowego wujka i umieściła 

w łóżeczku. Była wdzięczna za niewprawne Kostkowe lulanie, jak 

i za profesjonalne bujanie Józefiny, czułe kołysanie Adama 

i energiczne hopki Edyty. Jej ciało wciąż buntowało się przeciwko 

gwałtownym ruchom. 

                                                                 
18Władysław Broniewski, „Moje szczęście głupiutkie”. 
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Nie udało jej się powstrzymać wybuchu wesołości na wi-

dok zrywu, jakiego doznał Kostek, gdy Kalinka wyrzuciła swoje 

rączki z zaciśniętymi piąstkami ponad głowę. 

- To tylko odruch Moro – uspokoiła nowicjusza z aurą wta-

jemniczonej mamuśki. – Chyba zestresowała się tą jazdą na wujko-

wej kolejce. Damy jej troszkę odpocząć od tak silnych bodźców.  

Stękając, usiadła na podłodze obok Kostka.  

- To opowiadaj, jak tam w stadninie? Twój ojciec doszedł 

już do zdrowia? – zapytała z zainteresowaniem. Łaknęła jakichkol-

wiek wiadomości, które nie dotyczyły karmienia, przewijania, 

pielęgnacji, łagodzenia kolki, a także koloru, konsystencji i często-

tliwości zawartości pampersów… Na jej głowie mogłaby gniazdo-

wać czapla, rękawy swetra upaprane były kremem pielęgnacyjnym, 

a zarzucona przez ramię pielucha cuchnęła zwróconym mlekiem, ale 

Kostkowi jakoś nie przeszkadzało to wciąż dostrzegać w niej po 

prostu dawnej przyjaciółki – Rozalii. 

- Lepiej – odpowiedział po chwili wahania, jakby go to zu-

pełnie nie cieszyło. – Do sanatorium pojechał, wyobraź sobie. 

Chwała Bogu, bo robiło się gęsto. Jasne, na początku, jak pojechał 

do szpitala, a tu stajnia nie do użycia, zwierzęta na mrozie, inspek-

torzy, ekspertyzy, odszkodowania, remonty… To było totalne 

bezhołowie. Ale jakoś żeśmy się pozbierali, a jak już wszystko 

zaczynało jako-tako cieptać… Nie wiem? Jak go nie było, to do 

wszystkiego ze spokojem potrafiłem podejść, a jak tylko wrócił, to 

już mnie nerwa trzęsie. Rozaśko, przysięgam, on jest dla mnie jak, 

ten, katalizator. Wszystko, co we mnie najgorsze, ten cholerny 

żywioł, przy nim to tylko frrruuu – i jużem gotowy.  

- Wątpię, żeby celowo prowokował cię swoją obecnością – 

mruknęła Rozalia sceptycznie. Kostek lubił się zapędzać w swojej 

zapalczywej niechęci do ojca. 

- Celowo nie, ale czy to mi co pomaga? Nie umiem sobie 

poradzić. 
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- Musisz umieć. Jak długo pociągniesz, dyndając lontem 

nad ogniskiem? Nie pozwól się prowokować. Koegzystuj. Jego 

rehabilitacja nie potrwa wiecznie. Kiedyś wróci na pewno łatwo 

nie da się przekonać do emerytury. Jak długo go nie będzie? 

- Osiem tygodni. Taka to rehabilitacja… na fajfy pojechał do 

wód, tańcować z babami, które nie są moją matką, na wieczorkach 

w „Magdalence”. Dla mnie to przynajmniej jakaś furtka, żeby 

zaprowadzić porządek. No, co? – zaczepił ją, bo pozwoliła, żeby jej 

wątpliwości odbiły się na twarzy w postaci kwaśnej miny. Była 

sceptyczna wobec zapalczywości Kostka. Chociaż nie chciała 

udzielać niechcianych rad tam, gdzie to on był ekspertem, powołała 

się na kartę wieloletniej zażyłości. 

- Na twoim miejscu, nie przeprowadzałabym żadnej rewo-

lucji pod jego nieobecność. Kiedy wróci, wścieknie się, nawet jeśli 

zmiany będą na lepsze. Dlaczego nie możesz mu po prostu przed-

stawić propozycji zmian i korzyści, jakie będą z nich wynikać…? 

- Nigdy mnie nie posłucha. Tak już ma. Nie przyzna, że ktoś 

może być mądrzejszy od niego samego. 

Nie wiedziała, co jeszcze może mu poradzić. Na podstawie 

kilku spotkań z Ludwikiem Ulmanem sama wyrobiła sobie o nim 

podobną opinię. Był człowiekiem charyzmatycznym i imponują-

cym, ale także skłonnym do kalkulowania na zimno. Światu 

pokazywał trochę snobistyczną, zdystansowaną twarz. Na swoich 

włościach i w stadninie był panem i władcą. Chciał kontrolować 

nie tylko biznes, ale też wybory i poczynania członków swojej 

rodziny. Może to właśnie podobieństwo rodzinnych stosunków 

zbliżało do siebie Adama i Kostka, którzy w krótkim czasie stali się 

oddanymi przyjaciółmi. 

Przyglądali się przez chwilę, jak Kalinka bezskutecznie wal-

czy z opadającymi powiekami. 

- Pierwszy raz zasypia w łóżeczku – zdziwiła się Rozalia. – 

Do tej pory tylko na rękach. 
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- Kojąca obecność wujaszka Kostka działa takie cuda – 

mruknął jej przyjaciel. Starał się mówić jak najciszej, lecz jego 

tubalny bas poderwał płatki powiek niemowlęcia. 

- Lepiej przejdźmy do drugiego pokoju – zasugerowała Ro-

zalia. 

Przymknęła za sobą i Kostkiem drzwi. Elektryczną nianię 

wsunęła w głęboką kieszeń rozciągniętego swetra, chociaż bez 

trudu mogła usłyszeć dobiegające z dziecięcej sypialni najlżejsze 

westchnienie córeczki. 

O głównej sypialni Rozalia wciąż myślała jako o pokoju 

Marka. W wystroju nie zmieniło się tutaj wiele. Była już gotowa 

urządzić tę część mieszkania po swojemu i na dobre się tu zadomo-

wić – nie miała tylko czasu. 

- To powiedz mi może o tych planach? – zagaiła. 

Kostek wzruszył swoimi szerokimi ramionami. Założył ręce 

na piersi, stanął przy oknie i wyjrzał w głąb parku. „Góra chłopa” – 

mawiała o nim ciocia Melania. Z tej perspektywy rzeczywiście 

wyglądał jak potężna skała. 

- Wspominałem ci już – powiedział, nie odrywając wzroku 

od krajobrazu za oknem. – Chcę otworzyć ośrodek zajęć hipotera-

peutycznych dla niepełnosprawnych dzieci. Miałem nadzieję, że 

dasz się przekonać do współpracy. Od strony organizacyjnej 

mówimy przynajmniej o roku albo nawet dwóch, więc miałabyś 

czas przynajmniej rozpocząć kurs albo podyplomówkę… Naturalnie, 

stadnina sfinansowałaby twoje studia. 

- Kostuszku, ale jak? – zdumiała się Rozalia, mimowolnie 

rzucając okiem na białe drzwi, oddzielające ją od jej nowonarodzo-

nej córeczki. – A Kalinką, kto się zajmie? Chyba będziesz musiał 

poszukać innego kandydata. 

- No, a pani Szechyńska? – zapytał Kostek bez wyraźnej na-

dziei w głosie. 

- Nie sądzę, żeby Józefina nagle zapragnęła się przekwalifi-

kować – zadrwiła Rozalia. 
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- Wiesz, mamuśka, o co mi chodzi – Kostek nie dał się zbić 

z tropu.  

- Pani Józia i tak ogromnie pomaga, nie mogę jej bardziej 

obarczać – powiedziała Rozalia, tym razem rozważając w głowie 

wszystkie opcje. – Nawet żłobek odpada, bo ani w Jeziorkach, ani 

w Ruczaju, ani tym bardziej w Cembrzastem nie ma gdzie posłać 

dzieci przed wiekiem przedszkolnym, a do Woli – za daleko. Na 

nianię mnie stać. To beznadziejna sytuacja. 

- Wcale nie taka beznadziejna, jak myślisz. Zobaczysz, za kil-

ka miesięcy wszystko stanie się dla ciebie bardziej prawdopodobne. 

Nie w tym problem. 

- Nie w tym? – zapytała, zaintrygowana. – A w czym?  

- No, w Szechyńskim – odparł Kostek, jakby to była nie-

podważalna oczywistość. – Jak mu o tym wspomniałem, to zagroził, 

że mi łapy pourywa, jeśli się do ciebie zbliżę. Ma wobec ciebie 

plany. 

- Że co, proszę? – dopomniała się Rozalia, próbując ukryć za-

żenowanie pod przesadnym zdziwieniem. 

- Nie patrz tak na mnie. Zawodowe plany ma – wyjaśnił 

Kostek z, musiała to przyznać, paskudnie bezczelnym uśmieszkiem. 

- O tak? – sucho zadrwiła Rozalia. Irytacja wzięła górę nad 

innymi emocjami. 

- Szczegółów nie zdradził, ale jak go znam, to jakoś cię po-

dejdzie. Ja tam weterynarzynie dobrze życzę, bo czemu nie…? Ale 

jeśli chodzi o mój dobry interes versus jego, to wybiorę swój. 

I dlatego postanowiłem chlapnąć farbą, w nadziei, że go ubiegnę.  

- Podejdzie mnie, mówisz? – pozorne pytanie było w na-

brzmiałe stanowczą odmową. 

- Manipulant pierwszej wody. A nie wydaje się, nie? Taki 

niby grzeczniutki i pokorny. Już on w zastawianiu zasadzek to 

wprawę ma – oznajmił Kostek, rozbawiony niezwykłą skuteczno-

ścią swoich niby-niewinnych komentarzy.  
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Przez chwilę udawał, że ocenia fachowość wykonania na-

prawy stłuczonej szybki w oknie. Swoimi silnymi palcami, opierzo-

nymi w ciemne kłaczki nad kłykciami, przesunął po świeżej 

uszczelce. Jaśniejszy, świeższy kolor gumy odcinał się wyraźnie tam, 

gdzie dokonano naprawy. To zwróciło uwagę Rozalii na fakt, że tak 

naprawdę w oknie zostały wymienione dwie sąsiadujące szybki.  

- Nieźle Adaś cisnął. Cela ma, zwinna bestyja. 

Spojrzał na Rozalię spod swojej krzaczastej brwi w kalkulu-

jący sposób, co dało Rozalii do zrozumienia, że w jego słowach czai 

się jakaś przynęta.  

- Co masz na myśli? – wydukała Rozalia posłusznie, myśląc 

jednocześnie, że oskarżenia, jakimi Kostek szafował wobec Adama, 

równie dobrze mogły się odnosić do niego samego.  

Manipulant pierwszej wody. 

- Jak to, co? – teatralne zdziwił się brodacz. – Przecież to Ad-

am stłukł szybę cegłą… 

- Adam. Tutaj. Wrzucił cegłę? – wycedziła, zszokowana nie 

informacją, ale rozmachem – jak podejrzewała – zupełnej blagi 

Kostka. 

- Nie wrzucił, tylko wyrzucił – wyklarował Kostek spokoj-

nie. Najwyraźniej konfuzja, która odbiła się na twarzy Rozalii, 

spowodowała, że postanowił przestać ją prowokować. – W Boże 

Narodzenie rano odwoziłem mamę do kościoła, bo wiesz, ona 

zawsze na pierwszą mszę. Jej samochód nie odpalił. Po drodze 

przed Jeziorkami minąłem się z karetką, ale wtedy nie myślałem 

o tym nic. Zajechaliśmy na parking, a tam Grodzka trajkocze 

z kumoszkami, jak widać, mróz siarczysty i zwały śniegu dobrej 

plotce nigdy nie staną na przeszkodzie. I nie omieszkały nas miłe 

sąsiadki poinformować, że ta karetka, to aż z końca Cembrzastego 

wyjechała, wiadomo, tam drogi najgorzej zawsze zasypane i trudno 

się dostać. To niewiele myśląc, wysadziłem szanowną mamę pod 

wrotami świętego przybytku i w te potki sunę do was. Pukałem, 

stukałem, nikt nie odpowiadał. Wszedłem. Pani Józi nie było, to 
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łażę po domu, wołam, szukam, aż zajrzałem tutaj. Adam na środku 

pokoju stał i tę cegłę w ręku trzymał. Taką jakąś chęć mordu miał 

na mordzie, że jużem cały strachem oblazł, co się stało. „Adam”, 

mówię, a on nic, ani drgnie. „Adam”, powtarzam, a ten jak nie 

zamachnie się! Myślałem, że na mnie, ale nie. Cisnął tę cegłę przez 

okno, prosto przez szybkę. A tak, nie dość, że manipulant, to jeszcze 

furiat jak miło. Popapraniec. Ty się dobrze zastanów, zanim wej-

dziesz z nim w jakiekolwiek spółki. 

Mrugnął na Rozalię okiem, podkreślając niejednoznaczność 

tej sugestii. Rozalia udawała, że nie dostrzega przytyku. 

- Adam rzucił cegłą w złości… Nasz Adam? – zdumiała się, 

próbując sobie wyobrazić poważnego, opanowanego doktora 

Szechyńskiego w napadzie furii. 

- Jak mi opowiedział, co się wydarzyło, to nawet nie mo-

głem się dziwić. Na tego durnia tak wściekł się, że teraz nie odpusz-

cza. Rozstawia fotopułapki z nocną wizją, prawie że śpi w tej starej 

budzie zrębowej co noc. Przysiągł sobie, że go złapie, a jak go 

złapie, to pewnie zadusi… Albo ja na męskim ego nie znam się. 

Żeby mi pod moim dachem jakiś cham życiu matki z dzieckiem 

zagrażał… 

W Rozalii te rewelacje wzbudziły mieszane uczucia. Przyło-

żyła pięść do piersi, w której serce tłukło się jak przestraszony 

wróbel. Rozumiała, że schwytanie prześladowcy jest dla Adama 

sprawą honoru i usilnie próbowała wmówić sobie, że to jedyna 

przyczyna jego zawziętości. Była ostatnio tak zaabsorbowana 

Kalinką, że nie zauważyła, dokąd i kiedy wychodził… Teraz 

wydawało jej się to oczywiste, że zachowywał się nieswojo. Oprócz 

codziennych wizyt, które składał raczej Kalince niż Rozalii, rzadko 

widywała go w domu. Właściwie nigdy wieczorami. Dotychczas 

nienagannie ogolony, przez ostatni tydzień prezentował szorstki 

zarost. Zauważyła tylko dlatego, że ostre włoski, ciemniejące 

z każdym dniem, uwydatniały jasne spoiwo blizny. Adam… Adam 
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pracował nad schwytaniem tajemniczego złoczyńcy z zapamięta-

niem, które jego misję upodobniało do prawdziwej vendetty.  

Uświadomiła sobie, że w ferworze wydarzeń nie wspo-

mniała mu o przedziwnej, nadnaturalnej interwencji siły wyższej, 

opatrzności, a może Liliany, która tamtej nocy nie pozwoliła, by jej 

i Kalince stała się krzywda. Nie miała także zamiaru częstować 

Kostka opowieścią o nadprzyrodzonych zjawiskach. 

- No, nie zawieszaj się tak, panna. – Kostek trącił ją łokciem 

przyjacielsko. – Widzę, że za dużo puściłem pary z gęby. Przykro ci, 

że ci sam nie powiedział?  

Nie było – do tej pory. Uświadomiła sobie, że brak zaufania 

Adama jeszcze bardziej podminowuje wiarę w ich wyjątkowe 

porozumienie. 

- Nie mówił ci, bo dobrze wie, że sama masz problemów po 

warkoczyki… Jezu, tylko mu nie mów, że się wygadałem! – zreflek-

tował się nagle Kostek. – Bo wtedy to już niechybnie znajdę się po 

drugiej stronie toru lotu tej cegły. 

- Nawet gdybym chciała, jak sam zauważyłeś, trudno go 

spotkać – uspokoiła przyjaciela, święcie przekonana, że nawet cegła 

nie mogłaby wyrządzić krzywdy takiemu mocarzowi, jakim był 

Kostek. – Nie rozumiem tylko, dlaczego sam prowadzi tę krucjatę. 

Gdyby poprosił o pomoc… 

- To byś jeszcze dzisiaj namiot rozbijała pod Dworzyskiem – 

zarechotał Kostek. 

- …Poprosił nie mnie, tylko ciebie, Kubę, nawet moich ku-

zynów albo leśnictwo. Ja to wiesz, pffft… Za krucha jestem, żeby mi 

nawet słowem wspomnieć. Jeszcze się rozlecę na kawałki. – Zacisnę-

ła wargi, na nowo poirytowana. 

- To nie to – zaprzeczył Kostek. – Durniem by chyba był, 

gdyby nie widział, że jesteś zuch dziewczyna. No, prawdziwa córka 

Marka. Tylko masz teraz taki specjalny czas. Chce, żeby się nim 

nacieszyła, zanim będziesz musiała zrobić jakiś krok dalej – mam 

nadzieję, w kierunku mojej oferty. Zresztą, musisz go zrozumieć, jest 
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tu w puszczy gospodarzem, czuje się odpowiedzialny. Nie chce, 

żebyś odczuła, że Kalince cokolwiek grozi. Nie chce cię martwić. No, 

ja z moim długim jęzorem wszystko wypaplałem. Ale to dlatego, że 

ja ciebie znam dłużej i wiem, że ty się niczego nie boisz.  

- Tylko nadziei – odparła bezgłośnie. 

Poczuła na barkach ciężar masywnego ramienia Kostka. 

Przyciągnął ją blisko do siebie. Owionęło ją ciepło jego masywne-

go ciała – Kostek nie marzł nawet w środku zimy. Jego niebieskie 

oczy umiały patrzeć z drapieżnością i dzikością prawdziwego 

niedźwiedzia, ale dla Rozalii zawsze stawały się roześmianymi 

oczami pluszowego misia.  

- Cała twoja nadzieja śpi w pokoju obok – powiedział cicho 

i pacnął ją w skroń mokrym pocałunkiem. Jej najlepszy przyjaciel. 

Nie, nie przyjaciel. Jej brat.   

 

 

 

Rozalia zdecydowała, że pozostawi tajną misję Adama jemu 

samemu. Uznała, że skoro Szechyński nie podzielił się z nią szczegó-

łami, jej ingerencja nie byłaby mile przyjęta. Tym bardziej, że jej 

doba była wypełniona po brzegi. Z ulgą przyjęłaby kilka dodatko-

wych godzin – chociażby na sen.  

Zapomniała, że los lubił pokpić sobie z jej solennych posta-

nowień w nieoczekiwany sposób – i w nieoczekiwanych miejscach, 

jak chociażby Poradnia Laktacyjna przy Przychodni Ginekologicznej 

w Woli. 

Czekały spokojnie z Kalinką i panią Józefiną na swoją kolej. 

Szechyńska okazała się niespodziewanym darem od niebios, jeśli 

chodziło o pomoc przy opiece nad noworodkiem. Rozalia musiała 

przyznać, że bez jej obecności pierwsze tygodnie macierzyństwa 

byłyby o wiele trudniejsze. Matka Adama zawsze chętnie służyła 

pomocą. Pilnowała Kalinki, gdy Rozalia chciała wziąć prysznic. 

Była obecna przy wszystkich kąpielach. Przygotowywała herbatkę 
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z kopru o trzeciej nad ranem, gdy Kalinka dostawała kolki. Prała, 

suszyła, prasowała i składała niekończące się śpioszki, poszewki, 

pieluchy. Załatwiała sprawunki i pomagała w zakupach wszystkich 

tych drobnych rzeczy, ułatwiających opiekę nad dzieckiem, 

z których użyteczności minimalistyczna i trzeźwo nastawiona do 

swojej nowej roli Rozalia wcześniej nie zdawała sobie sprawy. Przy 

tym wszystkim nie narzucała się, nie oferowała natrętnie przejęcia 

obowiązków w opiece, ale zwyczajnie była obecna: przy pielęgna-

cji, przewijaniu, karmieniu. Dawało to Rozalii poczucie komfortu 

i wsparcia. Przede wszystkim Szechyńska oferowała swoją pomoc 

nie z poczucia obowiązku czy litości. Była, podobnie jak wszyscy 

dookoła, oczarowana Kalinką i czerpała przyjemność z samego 

przebywania przy niej. Może myślała o swoich nienarodzonych 

wnukach? Nieopatrzne wyznanie Rozalii wstrząsnęło nią nie tylko 

ze względu na troskę o syna, ale też w sposób osobisty. 

W rozmowach z Rozalią nie wracała do tego tematu, ale łatwo dało 

się odczytać, że ta strata dotknęła ją bardzo żywo, chociaż dowie-

działa się o niej po czasie. Tym bardziej doceniała maleńkie życie, 

nad którym mogła roztoczyć opiekę. 

Józefina była także zawołanym szoferem. Pod choinkę – 

a musiała to być ogromna choinka, by ukryć taki prezent – dostała 

od swoich synów używanego Jeepa Grand Cherokee. Szczodrość 

i swoboda, z jaką Szechyńscy wydawali niewyobrażalne dla Rozalii 

sumy, wpędziła ją w poczucie nieprzystawania… na krótką chwilę. 

Niemal natychmiast dostrzegła korzyści płynące z posiadania 

chętnej do pomocy pani szofer z samochodem, któremu niestraszne 

były wymagające warunki drogowe.  

Czas oczekiwania w poczekalni Rozalia wypełniła podzi-

wianiem własnej córeczki, która wierciła się w swoim nosidełku, 

kopiąc nóżkami powietrze. Była tak zaabsorbowana tą niesłychanie 

rzadką chwilą rozbrykania zazwyczaj pokojowo nastawionej 

Kalinki, że złowrogie ksykanie z końca kolejkowej ławeczki zareje-

strowała ze sporym opóźnieniem. Wychyliła się ze swojego 
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siedzenia dyskretnie i spojrzała w stronę starszej paniusi, okazującej 

swoje niezadowolenie w głośny sposób. Nie rozpoznała jej, nato-

miast z głębi jej pamięci wypłynęła twarzyczka zołzowatej, pyska-

tej Moniki z oddziału przedszkolnego „be”, którą dopasowała do 

trzymającej w ramionach tłustego noworodka dziewczyny, towa-

rzyszącej antypatycznej damie. 

Paniusia złapała wzrok Rozalii, co naturalnie było przyczy-

ną nowej fali głośnych cmoknięć i westchnięć, produkowanych 

z taką intensywnością od kilkunastu minut. 

- Kto to widział! Na koniec kolejki z takimi! – mruknęła 

w ogólnym kierunku młodych mam, zgromadzonych w kolejce 

w tym samym celu. 

- Co proszę? – zdziwiła się Józefina, która doskonale zrozu-

miała, kto jest celem tego ataku. 

- Na koniec kolejki, mówię! W ogóle, że to się rozmnaża, ta-

kie coś, i pomiędzy normalnymi ludźmi chodzi… Wszyscy wiedzą, 

że matka była wiedźmą, a ta nie lepsza. Pewnie urok na jakiego 

rzuciła, żeby tylko zaciążyć… A teraz i drugiego bałamuci! 

- Pani, stul pani pysk – syknęła jakaś młoda mama z końca 

kolejki, nie w obronie Rozalii, ale spokoju. 

- To co, w wolnym kraju już nic powiedzieć nie można? 

Niech ludzie wiedzą, niech się strzegą. A najbardziej to ten wetery-

narz, bo jeszcze go wrobi w wychowanie nie swojego bachora, 

czarciego pomiotu. Zamroczyła go czym, nie inaczej. To córka 

wiedźmy! 

- Droga pani, po pierwsze mówi pani o moim synu, a po 

drugie, tu, w przychodni, gdzie zdobycze rozsądku i medycyny 

zapewniają nam oświeconą opiekę, takie zabobony opowiadać, to 

doprawdy paradne – Józefina uniosła się ze swojego siedzenia. 

- Jakie zabobony? Wszyscy wiedzą – wtrąciła się Monika, 

rzucając Rozalii nienawistne spojrzenie, które nie zmieniło się od 

przedszkola, co więcej, mocno podkreślony i wyciągnięty kredką 
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łuk brwi nadawał mu dodatkowego dramatyzmu. – Ja przynajmniej 

rzetelnie wpadłam, a to, czy to wiadomo, czy nie sam diabeł zasiał?  

- Cicho być! – syknęła jej matka, która najwyraźniej miała 

upodobania do prania jedynie cudzych brudów. 

Przeżuwając głośno gumę do żucia, Monika wzruszyła ra-

mionami, aż pulchny bobas w beciku wyprężył się niespokojnie. 

- Proszę pań, niech panie obie przestaną robić z siebie po-

śmiewisko – zaapelowała Józefina. – I wtrącać się w nie swoje 

sprawy.  

- Jakie nie swoje, jakie nie swoje?! – wrzasnęła paniusia już 

bez żadnych zahamowań, aż pacjenci zgromadzeni w kolejkach 

przed gabinetami wzdłuż korytarza skierowali ciekawskie spojrzenia 

w jej stronę. – A ten czarci pomiot, ten bachor nieprawy będzie 

z moim wnusiem kiedy do szkoły chodził. Wytrzebić to w pień, 

wysterylizować! 

Józefina już, już otwierała usta, żeby odpowiedzieć, ale Ro-

zalia pociągnęła ją za rękaw.  

W tej samej chwili wyłoniła się zza drzwi pielęgniarka 

i stanowczym głosem poprosiła o spokój. Po jej zniknięciu podniósł 

się szmer ludzkich głosów, a nie całkiem ukradkowe spojrzenia 

ostrzelały Rozalię i Józefinę. 

Szechyńska nachyliła się do Rozalii 

- Chcesz wyjść? – zapytała szeptem. 

Rozalia pokręciła głową. Była dziwnie spokojna, jakby 

piętno, które kiedyś tak bardzo ją paliło, dziś pozostawało tylko 

dekoracyjną blizną, którą z dumą pokazuje się przyjaciołom. 

- Ależ ci ludzie ograniczeni – Józefina przyłożyła dłoń do 

ust. – Że matka, to jeszcze uwierzę, ale córka… Młoda dziewczyna, 

a młodzież przecież teraz taka oświecona…  

- Niech pani da spokój, pani Józiu. Właściwie to głupota tej 

całej Moniki zaprowadziła mnie do Marka.  
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- Ale jak to? – zdziwiła się Józefina, rzucając ukradkowe 

spojrzenie w stronę przedszkolnej koleżanki Rozalii, teraz pogrążo-

nej w przeglądaniu kobiecego czasopisma.  

- „Twoja mama była wiedźmą. Zabiła się, bo nie mogła cię 

kochać” – zacytowała Rozalia spokojnie. – Monisia lubiła prześla-

dować słabsze dzieci. Ja o swojej mamie nie wiedziałam nic, tylko 

tyle, że jej nie mam. Proszę sobie wyobrazić, jak mogło to zadziałać 

na wyobraźnię dziecka, które ma tylko pięć lat i nie rozumie, że 

ktoś może być po prostu podły. Teraz to już wiem, że jad wypiła 

z mlekiem matki – uśmiechnęła się smutno. – Wtedy, cóż, wtedy 

uciekłam z przedszkola. Funkcjonowało jeszcze przedszkole 

w Jeziorkach. Potem dzieci rodziło się mniej, a tę garstkę, która 

została, zaczęto dowozić do Woli. Chciałam wrócić na piechotę do 

domu, ale źle wybrałam drogę. Tak bardzo bolały mnie nogi 

i byłam głodna. Doszłam do polnej ścieżki, która wydawała mi się 

skrótem. Zamiast tego prowadziła coraz głębiej w las. Zgubiłam się 

w puszczy. Zrobiło się ciemno i nie mogłam dalej iść, więc usiadłam 

przy powalonej sośnie. Niewiele pamiętam z tamtej nocy – było mi 

zimno, byłam zmęczona, ale chyba się nie bałam. Płakałam nie 

z powodu zagubienia, tylko właśnie tamtych słów. Wtedy znalazł 

mnie Marek.  

- O dobry Boże… Jak to wszystko się plecie – westchnęła 

Józefina. 

- No i co tam już nagadujecie? Jakbyście miały choć odrobi-

nę wstydu, zwolniłybyście kolejkę porządnym, normalnym lu-

dziom! – odezwała się ponownie paniusia, najwyraźniej nieusatys-

fakcjonowana poprzednią sceną. 

- Powiedziałam, będzie cisza albo pani doktor wszystkich 

przełoży! – pielęgniarka wychyliła się z gabinetu w tej samej chwili, 

gdy po drugiej stronie korytarza z oddziału ginekologicznego 

wyłoniła się znajoma twarz. 

Gdy tylko pani Jadzia spostrzegła Rozalię w centrum kolek-

tywnej uwagi kolejkowiczek i ich pociech, jej twarz jakby opadła, 
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po czym położna wybuchła gwałtownym płaczem, zasłoniła usta 

ręką i pobiegła do pokoju socjalnego personelu. Rozalia zupełnie 

nie pojmowała tej reakcji. Rzuciła proszące spojrzenie w kierunku 

Józefiny. 

- No leć, leć! – ponagliła Szechyńska. 

Szczęśliwie, w niewielkim pokoju socjalnym pielęgniarek 

nie było nikogo oprócz pani Jadzi. Przy świadkach znacznie trudniej 

byłoby Rozalii wydobyć z niej powód tego nagłego załamania. 

Przez dobre pięć minut położna nie mogła wydukać z siebie 

żadnego koherentnego komunikatu. Rozalia bezsilnie obejmowała 

jej spazmatycznie drgające ramiona, wycierając chusteczkami 

czerwony nos i moknący od łez kitel. 

- Pani Jadziu – przemówiła łagodnie, gdy wydawało jej się, 

że płacz znajomej nieco ucichł. – Proszę powiedzieć, co się stało. 

- To Kaaaziuch! – zajęczała pani Jadzia i zaniosła się na no-

wo płaczem. 

- Mąż pani zrobił jakąś krzywdę? Uderzył? 

- Nie, nie – zaprzeczyła gwałtownie położna, energicznie 

kręcąc głową. Podniosłą na Rozalię zmęczone, zaczerwienione oczy. 

– To Kaziuch wrzucił cegłę przez okno! 

 

 

 

Dwie filiżanki mocnej kawy i czekoladowa babeczka przy-

wróciły panią Jadzię do równowagi. Świadoma tego, że traktuje 

położną trochę jak rozhisteryzowane dziecko, Rozalia na spokojnie 

starała się wyciągnąć od niej ważne informacje. 

Według pani Jadzi, to Kaziuch dopuszczał się kłusownictwa 

i nękania zwierząt w puszczy oraz różnych aktów wandalizmu, 

które tak dokuczyły jej zarządcy. Wiedziała o jego występkach od 

dawna, ale tak skutecznie ją zastraszył, że nie miała odwagi mu się 

przeciwstawić. Dopiero wiadomość o zagrożeniu życiu Rozalii 

i Kalinki spowodowała, że tama pękła.  
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- Co innego mnie krzywdę zrobić, a co innego pani Rozasi 

i, mimochodem, dzieciątku niewinnemu… – łkała pielęgniarka. 

- No, a motyw? – zastanowiła się Rozalia głośno. – Dlaczego 

to robi? Jaką ma z tego korzyść? 

- Sarny podkradzione do domów weselnych sprzedawał… 

Teraz w „Dworku Leśnym” i w „Bajaderze” wesela w stylu myśliw-

skim organizowane, taka moda. To chodził, kłusował… Na wódkę 

żeby mieć. To moja wina, bom przed nim pieniądze chowała… 

- Pani Jadziu, proszę tak nie mówić! Nie jest pani odpowie-

dzialna za to, co robi pani mąż.  

- Chciałam, żeby przestał pić. Wódka go tak ogłupiła, że już 

niepomny na nic. 

- No dobrze, kłusował, ale po co te wszystkie… złośliwości? 

- Żeby uwagę odwrócić, ja wiem? A może, żeby pan Adam 

przestraszył się i mu spokój dał… 

- No, to nie zna on Adama – mruknęła Rozalia, niepocieszo-

na. – Pani Jadziu, pytanie tylko, czy jest pani gotowa wystąpić 

przeciwko mężowi? Złożyć zeznania?  

Pani Jadzia spojrzała na Rozalię oczami przerażonej sarny 

i samo to było wymowną odpowiedzią. Rozalia nie mogła jej winić 

za brak odwagi. 

Polityka nieangażowania stanęła pod znakiem zapytania, 

gdy w głowie Rozalii uformowała się machiaweliczna intryga.  

Doktor Szechyński by nie pochwalił – pomyślała. Doktor 

Szechyński wolałby sam wszystko załatwić i z całą pewnością 

będzie miał jej mnóstwo do powiedzenia o odpowiedzialności, 

niebezpieczeństwie i takich tam, gdy tylko dowie się o jej postępku. 

Przypomniała sobie jednak rozmowę z Kostkiem. Manipulant 

pierwszej wody… To wystarczyło, by rozwiały się wszelkie wąt-

pliwości. 

- Pani Jadziu, jeśli mamy powstrzymać pani męża, musimy 

znaleźć dowody. Nikt pani nie zmusza do podejmowania żadnych 
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działań, ale tak sobie myślę… Może zdolna by pani była do 

prowokacji? 

- Pro-wokacji? – powtórzyła położna, jakby pierwszy raz 

słyszała to słowo. 

- Wystarczy, że zasieje pani ziarno. Proszę posłuchać uważ-

nie. Niech pani rzuci w obecności męża… mimochodem… informa-

cję, że rudla saren zapuszcza się w okolicę dawnego terenu zryw-

kowego. Może, nie wiem, ktoś znalazł na starej drodze do 

Dworzyska potrąconą sarnę? Tylko tyle. Tyle wystarczy. Może pani 

to zrobić? 

- Ale co to da? 

- Dowody, pani Jadziu. Dowody. 

Położna pociągnęła nosem i nieznacznie skinęła głową. 

- Spróbować mogę. 

- Dzisiaj? 

- Dzisiaj – zgodziła się pani Jadzia, a w jej oczach zatliła się 

tryumfalna iskierka. Trudna sytuacja nie zdołała stłamsić w niej 

walecznego ducha. 

Rozalia sięgnęła po telefon i wybrała numer.  

- Kuba? Kuba, potrzebuję twojej pomocy. 

 

 

 

Kostek zjawił się bez zbędnych pytań już po pierwszej wia-

domości. Rozalia wtajemniczyła go w niuanse sytuacji. Nie mogła, 

niestety, dodzwonić się do Adama, na którego udziale cała sytuacja 

się opierała. Jego telefon często gubił zasięg w głębszych partiach 

puszczy. 

Kuba, który co prawda do udziału w akcji terenowej nie 

miał smykałki, również stanął na wysokości zadania i obiecał 

zaopiekować się panią Jadzią.  
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- Już i tak zbyt długo zwlekałem z jakąkolwiek konkretną 

pomocą. Szczerze mówiąc, wstyd – przyznał, kiedy rozmawiali przez 

telefon. 

Z niecierpliwością Rozalia wyczekiwała w towarzystwie 

Kostka i pani Józefiny na powrót Adama z – skądkolwiek, gdzie się 

znajdował.  

Wparował do willi „Ulany” dopiero około siódmej wieczo-

rem, od razu kierując się do zlewu, żeby porządnie umyć ręce przed 

przywitaniem się z Kalinką. Za każdym razem, kiedy się pojawiał, 

jego wewnętrzny radar kierował go wprost do kołyski. Niemowlę 

dysponowało niesamowitą siłą przyciągania, co Rozalia uznawała 

za dziwne, zważywszy, że zakres aktywności maleńkiej córeczki 

ograniczał się do podstawowych potrzeb fizjologicznych. Dorośli 

nie mieli już tak łatwo, jeśli chodziło o nawiązywanie więzi. 

- Padł pod Dudniaczem jeleń – wyrzucił z siebie Adam bez 

ceremonialnych powitań. – Założyłem fotopułapkę, zobaczymy, kto 

przyjdzie na ucztę. Pobrałem też próbki do badań genetycznych i na 

obecność prątka gruźlicy. Przypomnij mi mamo, żebym się tym 

rano zajął, bo teraz muszę… 

Wytarł porządnie ręce w czystą ścierkę i wyciągnął ręce po 

Kalinkę, która właśnie odpoczywała w ramionach Józefiny. Dopie-

ro wtedy jego uwagę przykuły pełne napięcia spojrzenia skierowa-

ne w jego stronę. 

- Co się stało? 

- Nic, nic, syneczku – uspokoiła go natychmiast Józefina. – 

A to czemu tymi próbkami nie możesz się zająć dzisiaj? 

- No, bo muszę… Bo muszę… – zacukał się Adam. 

- Koczować w lesie w nadziei schwytania Kaziucha na gorą-

cym uczynku? – podpowiedziała Rozalia nie bez złośliwości. 

Spojrzał w jej stronę, jakby dopiero zauważył jej obecność. Pożało-

wała swojego tonu na widok pionowej zmarszczki, która łatwo 

ostatnio zagnieżdżała się pomiędzy jego brwiami, znamionując 

przedłużającą się frustrację i fizyczne wyczerpanie. 
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- Jak to, Kaziucha? Skąd wiesz? 

- Od pani Jadzi – szybko wyjaśniła Rozalia. – Wszystko 

sprowadza się do tego: jeżeli naprawdę chcesz go dorwać, jak by to 

Edzia ujęła, in flagrante delicto, to nie będzie po temu lepszej okazji 

niż dzisiaj. 

 

 

 

Nie wściekł się. Nawet nie zadawał zbyt wielu pytań. 

Oczywiście, Rozalia nie miała wątpliwości, że na jedno i drugie 

przyjdzie czas – po wszystkim. Rzeczowy, konkretny Adam wziął 

górę. Tylko skinął głową, gdy oznajmiła, że Kostek będzie mu 

towarzyszył. Wiedział, że to rozsądne wyjście.  

Natychmiast udali się do warsztatu, żeby przygotować po-

trzebny sprzęt. Przynajmniej pogoda zdawała im się sprzyjać. Nagły 

wyż przyniósł czyste, bezchmurne niebo i lekki mróz, ułatwiający 

poruszanie się zimą po lesie. Nie zwlekając, ubrali się w stroje 

termalne, ciepłe filcowe kurtki, zapakowali sprzęt obozowy 

i kamery na podczerwień do Hiluxa i ruszyli. 

Uważaj na siebie – chciała mu powiedzieć, ale jakby za-

wstydziła się tego sentymentu. Zresztą, opanowany, silny, rozsądny 

Adam zawsze zachowa ostrożność.  

- Uważaj na Kostka – powiedziała zamiast tego. Oboje wie-

dzieli, że porywczy przyjaciel może napytać obojgu biedy w tej 

delikatnej misji. 

- Włos mu z brody nie spadnie – zapewnił ją solennie. 

Nakarmiona i utulona Kalinka już dawno spała w swoim 

łóżeczku, ale Rozalia nie mogła pójść za jej przykładem. Leżała na 

wznak, obserwując jak szrama srebrzystego światła wpadającego 

przez szczelinę w zasłonie pełznie po powale. Czuwała, wyłapując 

w cichym nocnym szemraniu „Ulany” każdy podejrzany dźwięk, 

trzask i skrzypnięcie. 
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Z krążących wokół snów i strzępów wyobraźni plotły się 

przed jej niewidzącymi oczami pozbawione logiki sekwencje 

obrazów. Rozpoznawała barwę i formę snów poszczególnych 

członków rodziny, które nawoływały do niej z daleka. Były 

bezdźwięczne i niewyraźnie, jak pozrywane taśmy starych filmów 

niemego kina. Pogrążony w szczęśliwszej, pełniejszej przeszłości sen 

dziadka Dziunka niczym nostalgiczny film obyczajowy, pełen 

napięcia i frustracji sen Edyty jak erotyczny thriller, przewidywalne, 

schematyczne sny kuzynów niczym nudny serial.  

To znów jej myśli uciekały w kierunku lasu. Te obrazy były 

o wiele bliższe, wyraźniejsze. Widziała dokładnie leśną polanę, 

rozciągającą się za starą zrębową budą, skąpaną w mlecznym 

blasku księżyca, który sunął po hałdach śniegu i oblodzonych 

gałęziach. Sylwetki Adama i Kostka, przyczajonych w obniżonym 

rowie, pozostałości po koleinach wydrążonych przez ryjące ziemię 

potężne pnie wleczonych drzew. Trzepot skrzydeł sowy, która 

poderwała się nagle do lotu… Próbowała zatrzymać tę wizję, ale 

znów wzywały ją sny. Skupiła uwagę na najwyrazistszym śnie 

ciotki Melanii. 

 

Leży na niewielkim sienniku w swoim rodzinnym domu. 

Jest do niego przywiązana jakąś niepojętą mocą, nie może się 

podnieść, nie może się poruszyć, chociaż drewnianą skrzynię 

i wypchany słomą materac liżą języki ognia. Jej ciało płonie. 

Ramiona, dłonie, palce zaczynają przypominać zwęglone polana, 

nadpalone gałązki. Stado ptaków wpada przez wąskie, nisko 

osadzone okno z hurgotem i trzepotaniem skrzydeł. Porywają ją ze 

sobą, a ona wyciąga ręce i chwyta się kurczowo szponiastych łap. 

Ptaki unoszą ją jednak zbyt szybko. Uciekła z objęć płomienia, lecz 

teraz znajduje się niebezpiecznie wysoko nad ziemią. Miniaturowy 

świat pod jej ciałem oddala się coraz bardziej, ziemia zastyga, jakby 

stawała się coraz twardsza, domy i drzewa zmieniają się w ostre 

szpikulce, drogi i wstęgi rzek – w błyszczące ostrza. 
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Otwiera rękę i wypuszcza z niej jednego ptaka, najmniejsze-

go z nich, niepozornego rudzika z jego pękatym brzuszkiem, który 

pikuje w górę, bijąc szybko skrzydełkami. Jego skrzydła rozrastają 

się, sięgają coraz dalej, wachlują coraz wolniej, maleńki korpusik 

wydłuża się i już nie jest to mały, śpiewny ptaszek, a zwinny, 

majestatycznie szybujący sokół. 

Skrzydła, gotowe do lotu… – szepce głos, a Rozalia nie wie, 

czy pochodzi on z wyobraźni ciotki Melanii czy jej własnej. 

Obraz wywraca się w burą otchłań, z której wyłania się 

uniesiona wysoko ręka. Palce zaciskają się na wyszczerzonych 

zębach żelaznej pułapki. Ręka spada gwałtownie, słychać, jak jęczy 

ziemia uderzona upadającym ciałem. Zrywają się spłoszone zwie-

rzęta w ostoi. Otwarta misa księżyca błyszczy, sącząc srebrzyste 

strugi światła pomiędzy czarne gałęzie drzew… Zapada się puszcza, 

zapada ciemność, zapada sen. 

 

 

 

Nie wiedziała, czy o świcie obudził ją głuchy warkot silnika 

czy płacz Kalinki. Nieprzyjemny sen ciotki Melanii powrócił jak 

bumerang, ale szybko wypchnęła go ze świadomości. Musiała 

zablokować echa, jakie wywołały sączące się z niego uczucia, jak 

terapeuta, który problemy swoich pacjentów pozostawia za 

drzwiami gabinetu. 

Ciekawość i niepokój otrzeźwiły ją gwałtownie, ale priory-

tetem była Kalina. Nawet kiedy usłyszała przed domem tubalny 

śmiech Kostka, pomieszany z głosami Józefiny i Adama, skupiła 

uwagę na wykonywaniu porannej rutyny. Wyjęła córeczkę 

z łóżeczka i przystąpiła do karmienia, którego swojski już rytuał 

ukoił jej nerwy. Poczuła się odstawiona na bok wydarzeń tylko na 

chwilę. Cokolwiek się wydarzyło tej nocy, miała w tym swój 

udział.  
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Kalinka chwytała pokarm łapczywymi łykami, co uświa-

domiło Rozalii, że była to pierwsza noc, kiedy jej córeczka przespała 

pięć godzin bez wybudzania się. Źrenice, które straciły już ciemno-

granatową barwę i stawały się z każdym dniem coraz jaśniejsze, 

śledziły ciekawie ruch głowy Rozalii, kiedy ta ni to nuciła, ni to 

mruczała słodkie bzdury do tego stworzenia, ucząc je głosu matki.  

Oczy Kalinki jaśniały równomiernie, co napawało Rozalią 

jednocześnie ulgą i smutkiem. 

Pukanie do drzwi, przypominające równe staccato dzięcioła, 

wyrwało ją z zamyślenia. Adam wszedł, nie czekając na odpowiedź, 

po czym natychmiast się wycofał. 

- O Jezu, przepraszam – mruknął zza drzwi, zmieszany.  

- Nie wygłupiaj się, wchodź – odpowiedziała, sięgając po 

pieluchę, którą okryła siebie i Kalinkę. – No i? – zapytała, kiedy 

wsunął się z powrotem do bawialni. 

Skinął głową, ze wzrokiem wbitym w bielejący za oknem 

park.  

- Pomyślałem, że będziesz chciała wiedzieć – powiedział po 

chwili. – Nie obyło się bez kłopotów, ale, mówiąc ogólnie, mamy 

nagranie, które może stanowić dowód. Od razu zadzwoniliśmy na 

policję, zjawił się patrol. Już rozmawiałem z Izą, to znaczy z proku-

rator Gąską. Wydała od ręki nakaz aresztu na trzy miesiące. Kuba 

poinformował panią Jadzię. To jej dodało animuszu, jeszcze się 

waha, ale Wojnicki jest przekonany, że będzie zeznawać.  

- Tylko dlaczego…? – zapytała Rozalia w przestrzeń, bo to 

pytanie nie dawało jej spokoju. – Nie mogę się jakoś przekonać do 

jego pobudek. Chciał kłusować sarny, lepiej by mu to poszło, 

gdyby był dyskretny. Tymczasem wyczyniał wszystkie te zwyczaj-

nie perfidne i niebezpieczne złośliwości, zwracając na siebie uwagę. 

Rzucił jej spojrzenie, w którym znalazła aprobatę, a także 

coś na kształt dumy. 
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- Też się nad tym zastawiam. Jakby mnie ktoś pytał, powie-

działbym, że nie działał sam. A natknąłem się jednego dnia na 

Kaziucha w towarzystwie Pokrotnego. 

- Ale przeciwko Pokrotnemu nie mamy ani dowodów, ani 

świadków. I jaki związek między nimi? Pokrotny, dawny biznes-

men, choć teraz tylko ze strzępami swojego statusu. Ludzie tego 

typu na Kaziuchów tego świata spluwają z pogardą.  

- Albo ich wykorzystują… – mruknął Adam. Znów niezręcz-

nie odwrócił się do okna, bo Kalina skończyła właśnie posiłek 

i Rozalia odstawiła ją od piersi. 

- W każdym razie nie będziemy tracić czujności ani spoczy-

wać na laurach. Musimy uważnie kontrolować cały obszar, mieć się 

na baczności i wyłapywać każdą podejrzaną aktywność. 

- My? To nie będzie żadnego: „zwariowałaś, po się narażasz, 

to nie twoja sprawa?” – zapytała, układając Kalinkę do odbeknięcia.  

Uśmiechnął we właściwy sobie powściągliwy i oszczędny 

sposób. Podniósł czystą pieluszkę i przełożył przez jej ramię.  

- Oczywiście, że nie. To również twoja puszcza, więc i twoja 

sprawa. Zachowałaś bardzo trzeźwy umysł, kierując panią Jadzią. 

Wykorzystałaś szansę. Jak mógłbym mieć pretensje? Jeśli już, to 

Kostek. 

- Co, Kostek?  

- Co, ja? – przyjaciel stanął w drzwiach, a Rozalia z trudem 

powstrzymała okrzyk. Na skroni Konstantego widniała czerwona 

szrama, połapana białymi klamerkami chirurgicznymi. 

- To pierwszy raz, jak mnie weterynarz zszywał – oznajmił 

z nieskrywaną dumą, wskazując na swoje czoło. – Daje mi dobre 

rokowania, chociaż już nie będę taki piękny, jak kiedyś. Za to 

możemy założyć klub czy braterstwo… poszarpanej mordy, na 

przykład. Ty, Adam, będziemy bliźnianymi braćmi. Rozumiesz? 

Bliźnianymi braćmi! – Kostek, wspomagany przez końską dawkę 

środków przeciwbólowych zaaplikowanych mu przez Adama, 

zarechotał, rozbawiony własnym żartem. 
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Nogi Rozalii oblepiła warstwa ołowiu. Z trudem usiadła 

w bujanym fotelu. Ogarnęło ją nagłe przerażenie, które tylko 

częściowo było odbiciem strachu o zdrowie przyjaciela. 

Nie musiała pytać, co się wydarzyło. Cios i rękę, która go 

zadała, widziała przecież w swoim śnie. 
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Rozdział 24 

Przed upływem pierwszego miesiąca życia Kalinki Rozalia przeszła 

przemianę od odczuwania paraliżującego strachu na myśl o samo-

dzielnej opiece nad noworodkiem do tęsknoty za chwilami spędza-

nymi samotnie z córeczką. Nie wiedziała, że obecność noworodka 

w domu zadziała jak całodobowe, wieczyście aktualne zaproszenie 

do odwiedzin dla przyjaciół, rodziny i sąsiadów. Była zmęczona 

niezapowiedzianymi wizytami, ale nie chciała urazić życzliwych 

gości, których procesje przewijały się przez „Ulanę”. 

Tego wieczora iskierka nadziei na spędzenie kilku godzin 

w zaciszu domowym rozbłysła niespodziewanie. Kalinka spała, 

ukołysana świstaniem wiatru za oknem. W otulonym śniegową 

kołdrą leśnym azylu zapadła ta specjalna nie-cisza, przypominająca 

wielogodzinne nagrania taśm medytacyjnych. Kojące trzaskanie 

ognia pod kuchnią, skrzypienie desek podłogowych, obijanie gałęzi 

o szyby okien, skrobanie pazurów Bandyty po posadzce – to była 

błoga domowa symfonia.  

Pogoda zdecydowanie nie zachęcała do odwiedzin. Zimne 

porywy wiatru szargały nagimi gałęziami drzew i krzewów 

w parku, podkurzały śniegowy brokat na ścieżki i podjazd, obijały 

się z jękiem i gwizdem o ściany domu. Po ciemniejącym niebie 

sunęły chmury niby białe płachty prześcieradeł zerwane ze sznura. 

Nawet Kruk Łobuz zrezygnował z wojaży po parku i skulony 

schronił się od mroźnego wiatru w niszy werandy. 

Kto o zdrowych zmysłach wybierałby się z wizytą? – pomy-

ślała Rozalia, wyglądając zza zasłony herbacianych oparów na 

świat za oknem. 

W chwilę po nieopatrznym wymknięciu się tej prowoka-

cyjnej myśl w bramę u krańca parku wjechał czarny, elegancki 
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samochód, którego sylwetki nie rozpoznała. Obserwowała, jak 

kierowca pruje przez zaśnieżony podjazd, a następnie z impetem 

wbija się w zaspę, której nisko zawieszone auto nie miało szans 

pokonać. 

Rozalia z rezygnacją odstawiła gorący kubek i płonne na-

dzieje na odrobinę spokoju. Zmieniła szybko nastawienie, gdy 

spostrzegła, że z auta wysiada ciotka Mela w towarzystwie Edyty 

i Kamila. Hawartowa była jedyną osobą, która jeszcze nie odwie-

dziła Kalinki. Rozalii wydawało się, że ich nieporozumienie zostało 

zażegnane, ale przedłużające się milczenie z jej strony oznaczało, że 

jej dawna opiekunka wciąż żywi urazę.  

- Kamil miał pomysł, żebyśmy wpadli na weekend do Ru-

czaju – oznajmiła Edyta od progu, ciągnąc młodszego z braci 

Szechyńskich za rękę. – To z kolei ja podrzuciłam pomysł, żebyśmy 

odwiedzili też jego mamę… 

- Pani Józia wróci z lekcji dopiero za czterdzieści pięć minut 

– oznajmiła Rozalia. – Adam robi inwentaryzację. 

- Że co, drzewa liczy? – zainteresował się Kamil, chociaż 

dziedzina działalności brata była mu zupełnie obca. 

- Sarny raczej. Jelenie, łosie, lisy, dziki, kuny… 

- A kto będzie w tym czasie zszywał łapki rannym królicz-

kom? – zadrwił młodszy z braci Szechyńskich dobrodusznie. 

Od ostatniego spotkania zaszła w jego zachowaniu zmiana. 

Zgubił gdzieś nerwową, sztywną manierę, która upodobniała go do 

zdalnie sterowanego manekina. Jego ruchy stały się miększe, 

luźniejsze, a wyraz twarzy bardziej przystępny. Wyglądał jak 

człowiek, który przez długi okres czasu pozostaje w dobrym 

humorze. Rozalia nie miała wątpliwości co do przyczyny tej 

zmiany. Edyta wydawała się tą samym, nieodmiennie naładowa-

nym karabinem energii. Nawet w środku zimy epatowała ożywczą, 

świeżą urodą. 

Ciotka Melania nadeszła po chwili. Głośno tupiąc, strzepnę-

ła śnieg z butów na macie w sieni i zapukała we framugę. 
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- Proszę, ciociu – powiedziała Rozalia najserdeczniejszym 

tonem. 

- Młodzi zabierali się, to pomyślałam, że wsiądę. W takie 

zimy na piechotę nijak człowiekowi się wybrać. To już nie te lata – 

gderała dobrotliwe Hawartowa, oswobadzając się z wełnianego 

płaszcza i włóczkowej czapy. Wtargała ze sobą wielki wiklinowy 

kosz wypełniony słoikami, które pobrzękiwały cicho, obijając się 

o siebie.  

- Przy dziecku to i zjeść nie ma czasu, a co dopiero ugotować 

– wyjaśniła, dźwigając wałówkę na stół. – Pamiętam, jak się 

chłopcy urodzili. Herbatę robiłam rano, a wypijałam wieczorem. 

Nie wiedziałam, w co ręce włożyć. No, pokażże mi… 

Pochyliła się nad wózkiem, rozchylając poły becika. 

- Udana – przyznała ciotka Melania. – Udana, że ho ho.  

- Ale urosła! – zachwyciła się Hawartówna tym wyjątko-

wym tonem pomiędzy szeptem a okrzykiem, który ludzie przybie-

rają w pobliżu dziecięcego wózka. – Śliczna, mamo, prawda? 

Rozalia zaproponowała gościom herbatę i poczęstunek zło-

żony z owsianych ciastek z cynamonem. Z niejaką dumą zauważyła, 

że ciotka rozgląda się po jej małym gospodarstwie, kiwając aprobu-

jąco głową. Z powodu ciągłych odwiedzin Rozalia wyrobiła sobie 

nawyk utrzymywania porządku, czasem także Józefina pod pretek-

stem nudy składała dziecięce śpioszki w szafach w równe rzadki, 

wyparzała naczynia i porządkowała zabawki. W mieszkaniu 

panował miły dla oka ład i porządek. 

Edyta wraz z Kamilem postanowili zabrać się za wydobycie 

samochodu z zaspy, zanim zapadnie zmrok. Rozalia pokierowała ich 

do warsztatu, gdzie znajdowała się bogata kolekcja szpadli i szufli.   

- No radzisz, radzisz, Rozasiu – przyznała ciotka z ociąga-

niem, kiedy zostały same. Westchnęła przy tym melancholijnie, 

jakby wolała, żeby Rozalia poniosła porażkę i spanikowana, 

niekompetentna, niedołężna, zjawiła się w progu „Nad Ruczajem” 

z pokornie opuszczoną głową. 
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A może zwyczajnie na swój sposób przeżywała emancypację 

swojej wychowanki? Może Rozalia była tym ptakiem, którego 

ciotka Mela wypuściła z garści w swoim śnie? Jej własne pociechy 

ociągały się z rozpostarciem skrzydeł. Romek i Tomek przekroczyli 

trzydziestkę, lecz wciąż mieszkali pod dachem rodziców i nie 

założyli rodzin, nad czym ciotka ubolewała. Wielokrotne próby 

wyswatania córki kończyły się fiaskiem, bo zmienne i niepokorne 

serce Edyty wciąż wyrywało się dalej i dalej. To najmłodsza, 

niepozorna Rozalia opuściła gniazdo jako pierwsza. Nie sądziła, że 

ciotka tak przeżyje jej odejście. Była przywiązana do siostrzenicy 

bardziej, niż dawała to po sobie poznać. 

Na zewnątrz Edyta z Kamilem, porzuciwszy ciężkie szufle, 

rozgrywali bitwę na ścieżki. Pisk córki i śmiech jej absztyfikanta 

były jak muzyka dla uszu ciotki Melanii, która, obserwując dys-

kretnie ich flirt, złożyła dłonie na piersi jak do modlitwy.  

- To taki dobry kawaler. I z samochodem, i z domem. Praw-

nik, z takiej porządnej rodziny. Co, że nie taki najładniejszy… 

Ładnych miała i nic nie wyszło, rozleciało się. Dobrze by było, żeby 

tym razem… 

Rozalia nie skomentowała tych pobożnych życzeń ciotki ani 

jej fałszywych przeświadczeń. Edyta wyglądała na autentycznie 

zaangażowaną, ale tak zachowywała się względem wszystkich 

poprzednich potencjalnych partnerów. Nikt nie mógł jej zarzucić 

braku szczerości w uczuciach, przy czym bywały to uczucia krótko-

trwałe. 

- A dużo gości macie w zimie? – zagaiła Rozalia, chcąc od-

wrócić uwagę ciotki od ponurych myśli. 

Temat rodzinnego biznesu był jak żyzna gleba, wystarczyło 

zasiać ziarno. 

- Dzięki Bogu, dosyć. Śnieg w tym roku dopisał, to i na sto-

kach tłumno. Jawa z Łatką obie ocieliły się, już jest kupiec na 

byczka, to będzie na wiosnę na remont tego po tobie pokoju. Już 

i zawiadomienie przyszło o budowie nowej drogi, coś to się 
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wystarała. Laskoś ostro haruje przy powalaniu drzew. Da Bóg, za 

rok-dwa w zimie jeszcze lepszy utarg będzie, jak dojazd poprawi się. 

Ale narzekać nie mogę. Myślę nająć jakie dziewczynisko do pomo-

cy na lato. 

- Może młodą Bożelównę? – podsunęła Rozalia. – To pra-

cowita dziewczyna, a u nich każdy grosz się przyda.  

- Może i? Póki co, to jednego gościa za niedługo stracimy, 

bo to Staszek Neledewski wymówił pokój. A pół roku cięgiem 

przecież siedział… 

Rozalia zastygła, zaskoczona. Ciotka Melania sięgnęła po 

ciasteczko, które umoczyła w herbacie. W jej twarzy odbijało się 

zadowolenie z wrażenia, jakie wywołała ta wiadomość. 

Przebudzenie Kalinki zyskało Rozalii nieco czasu na zasta-

nowienie się i opanowanie kotłujących się emocji. Przygotowała 

się do karmienia i pozbierała myśli. Neledewski wspominał o tym, 

że wróci do Stanów, jednak nie sądziła, że stanie się to tak szybko. 

- Kiedy wyjeżdża? 

- Za cztery tygodnie. Ty się, dziecko, spiesz, jeśli chcesz się 

z nim rozmówić. Widzę, że wam tu niczego nie brakuje, ale potrze-

by rosną razem z dzieckiem. A czy to źle, że chce ci przyszłość 

zabezpieczyć, wynagrodzić? 

- Nie mówił, czy wróci jeszcze do Polski?  

- Nie, tyle, że do Stanów wraca, ale czy na stałe, tego nie 

wiem. Szkoda, bo to mało kiedy zdarza się, żeby gościa mieć tak 

stale. Grosz pewny był – westchnęła z nostalgią i wyjrzała przez 

okno. – No, co za głuptaki dwa – westchnęła rubasznie, śledząc 

gonitwę Edyty i Kamila parkowej ścieżce. Młody prawnik wreszcie 

dogonił ściganą dziewczynę – a może to ona pozwoliła się złapać – 

i oboje ze śmiechem runęli w hałdę śniegu. 
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Neledewski wyjeżdżał. Czy miała mu cokolwiek do powie-

dzenia? Czy było coś, co chciała usłyszeć od niego? Może powinna 

zaprosić go, żeby poznał wnuczkę? Czy w ogóle byłby tym zaintere-

sowany? Najpierw szukała odpowiedzi na wszystkie swoje pytanie 

dotyczące tego, co w historii matki i ojca wydawało jej się niejasne, 

niespójne. Później doszła do wniosku, że liczy się tu i teraz, 

a dawne sprawy nie odgrywają roli. Postrzegała rozwiązywanie 

rodzinnych zagadek w kategorii konieczności lub niekonieczności, 

tymczasem to ciotka Melania zwróciła jej uwagę na fakt, że powrót 

ojca to nie okoliczność, z którą trzeba się zmierzyć, a szansa, która 

może przeminąć. 

Intuicja, której głosu Rozalia starała się zawsze słuchać, 

w tej sprawie milczała zawzięcie w kolaboracji z równie bezstron-

nym sercem i duszą. Na rozsądek także nie mogła liczyć: czuła się 

skołowana i niezdecydowana. 

Od czego jednak jest wiedźmą od snów… i to w trzecim 

pokoleniu? Rzeczywistość była najeżona znakami od opatrzności, 

kosmicznymi sugestiami i nadnaturalnymi omenami – wystarczyło 

wiedzieć, gdzie ich szukać.  

Dopiero po chwili zorientowała się, że zamiast sięgnąć po 

tetrową ściereczkę, odruchowo obtarła koszulę swojej piżamy 

z ulanego mleka Kalinki ostatnią czystą poszewką, przygotowaną 

do przebrania przed snem. Z płonną nadzieją, że uda jej się znaleźć 

zapomniany gdzieś czysty komplet pościeli, udała się do swojej 

dawnej sypialni.  

Poszewka Liliany leżała porzucona na opróżnionej otoma-

nie. Rozalia podniosła do ręki lnianą powłoczkę i strzepnęła, żeby 

wydobyć kurz, który osiadł pomiędzy splotami.  

Nie była to wymarzona czysta i świeża pościel, ale na niej 

właśnie postanowiła ułożyć głowę do snu. 

Do Snu. 
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Stoi pośrodku wielkiej, napęczniałej zapachem leśnych fioł-

ków i ziół łące. Powietrze drga i migocze od gorących fal słońca. 

Kolorowe łebki dziko rosnących kwiatów i bylin tworzą tęczowe 

kompozycje. Ziemia jest brzemienna w życie, eksploduje pokarmem, 

który sączy się w każdy korzeń i źdźbło trawy, w strzelające ku 

słońcu łodygi, w sieci żył liści, w satynowe skrzydełka płatków. 

Oddech Liliany jest jednak lodowaty i rozbija upalne po-

wietrze kłębami skroplonej pary. Jej powolny krok zmienia pióro-

pusze traw, baldaszki ziół i pączki kwiatów w kryształowe figurki, 

niczym misterne lodowe rzeźby.  

Na jej rękach śpi dziecko, otulone przedziwną kołdrą 

z mchu, piór i strzępów zwierzęcych futer. 

Nagle stopę Liliany przenika ukąszenie bólu. Upada pomię-

dzy zastygnięte lodowe skorupy roślin. Spomiędzy ich gąszczu 

wyłania się skorpion, wielki jak drapieżny kot. Jego wyprężone 

żądło wisi nad głową Liliany jak katorżniczy miecz. 

Matka kopie przed sobą na oślep, z furią, próbując zdeptać 

jadowitego pajęczaka. Udaje się jej odegnać groźnego przeciwnika, 

ale na jego miejsce z gęstwiny traw wyłania się żmija. Jej wijące 

ruchy wprawiają ścięte lodem zielsko w cichutkie dzwonienie. 

W powolnych, sinoidalnych ruchach kryje się ukryta groźba. 

Rozwartą szczękę podpierają ociekające jadem kły. 

Liliana chwyta kamień i rzuca wprost w morderczą paszczę. 

Żmija drga i rozpada się w pył jak przedziwny, poskręcany lodowy 

sopel uderzony młotem. 

Nagle wszystko nieruchomieje: łąka, niebo, Liliana. Jej ra-

miona oplatają długie liany trującego bluszczu. Słyszy płacz 

dziecka, które jeszcze przed chwilą miała w ramionach, ale nie może 

się poruszyć. Ostre cięciwy pnączy ranią jej skórę i sączą w płytkie 

rany żrący kwas, który pali ją od środka.  
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Wysoki, przystojny mężczyzna podnosi zawiniątko z nie-

mowlęciem. Na niebie zaczynają kołować wielkie, drapieżne ptaki, 

które atakują jego głowę potężnymi szponami. 

Liliana szarpie się i wyrywa pnączom rozharatane, krwa-

wiące ramie. Wskazuje palcem. Wskazuje Rozalię, która staje nagle 

u boku ojca. Staszek oddaje jej leśne dzieciątko. Rozalia patrzy 

w oczy maleństwa, idealnie symetryczne szmaragdowe źrenice, 

czyste jak płachty mchu po deszczu. 

- Kalina – szepce Liliana.  

Jej wyciągnięta ręka zakreśla łuk wzdłuż ściany ciemnego 

boru, który wyrósł nagle za ich plecami. Mroczny, wilgotny chłód, 

który sączy się spod gęstej korony drzew, nęci i woła Rozalię. Zew 

jest zbyt silny, Rozalia nie umie, nie chce zatrzymać swoich stóp. Za 

jej plecami rozlega się hurgot niczym bliskie uderzenie gromu: to 

ziemia rozpada się i wstrząsa, pochłaniając łąkę i wszystko, co na 

niej żyło, pochłaniając – Lilianę.  

Na skraju lasu czeka czarny lisek z umoczonym na biało 

pędzlem kity. Błyska ciemnobursztynowymi, niemal czerwonymi 

oczami, prowadząc Rozalię w głąb swojego królestwa.  

Kroczy coraz głębiej pod jego przewodnictwem. Jest 

w puszczy, która chroni i daje poczucie bezpieczeństwa. Wraz z nią 

podążają w głąb boru niewidzialne postaci – rozpoznaje ruch 

paproci i ostrężyn, rozchylanych krokami nieobecnych towarzy-

szy… Jest i nie jest sama. Nie boi się. Ufa swojemu przewodnikowi. 

Puszcza pochłania i absorbuje rozdzierający skowyt rozpada-

jącego się za nią świata, a dalekie echo cichnie i blednie z każdym 

krokiem, z którym Rozalia unosi swoją córkę w bezpieczne schro-

nienie jej odwiecznego serca. 
 

 

 

- Wiem, pewnie nie mieści ci się to wszystko w głowie? – 

Zapytał Neledewski, biorąc milczenie Rozalii za niedowierzanie. 
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Przeciwnie, była dziwnie przekonana do jego wersji wyda-

rzeń. Historia, którą jej przedstawił, odbijała się w śnie Liliany 

sprzed lat. Naturalnie, sen mógł być tylko przypadkiem albo 

majakami zmęczonego umysłu Rozalii… Ale z wydarzeń poprzed-

nich miesięcy wyciągnęła ważną lekcję.  

Nie powinno się lekceważyć snów. 

Liliana przewidziała swoje zatrucie. Wiedziała, że żaden wy-

siłek nie pomoże jej uniknąć zagrożenia. Dlatego pozostawiła 

pożegnalny list, który z kolei przekonał wszystkich, że jej śmierć 

była samobójstwem. Wiedziała też, że jeśli Rozalia zostanie z ojcem, 

Neledewski, pogrążony w bólu i żałobie, wywiezie ją ze sobą do 

Stanów i wówczas na zawsze zostanie odcięta od puszczy, od 

swojego prawdziwego domu.  

Nie mogła winić Neledewskiego za to, że dał się przekonać 

perswazji Liliany. Podczas gdy Rozalia prześlizgiwała się pomiędzy 

ludzkimi snami, zabarwiając je jakby przypadkiem, Liliana kontro-

lowała swój dar z precyzją wirtuoza. 

Według słów Neledewskiego była wyjątkową kobietą. Po-

trafiła oczarować – zaczarować – omamić. Przekonać. 

Spotkała go w drodze powrotnej z cmentarza. To Józefina 

zaproponowała Rozalii, że zaopiekuje się Kalinką po to, by mogła 

odwiedzić grób Marka. Zetknięcie się z Neledewskim na drodze nie 

było zresztą przypadkowe. Wiedziała, że musi z nim porozmawiać. 

Nie musiała telefonować ani umawiać się na spotkanie. Wystarczy-

ło, że zawołała go we śnie. 

- Nie chciała cię zostawić. Ja też nie chciałem. 

- Przez całe życie wydawało mi się, że odszedłeś, bo w jakiś 

sposób rozczarowałam cię jako dziecko – odpowiedziała, tonem 

pozbawionym wyrzutów.  

Przechadzali się po parku wokół „Ulany” spokojnym, nie-

spiesznym krokiem.  
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- Nie mógłbym być bardziej dumny z ciebie, z tego, kim się 

stałaś. Wiem, że nie mogę ci niczego wynagrodzić, ani liczyć na to, 

że zostanę twoim ojcem na nowo po dwudziestu trzech latach. 

- Nie – potwierdziła.  

Jej prawdziwy ojciec odszedł, zostawiając w sercu ziejącą 

lukę. Czy coś było w stanie ją zapełnić? Ktoś? 

Mimowolnie zerknęła w kuchenne okno, gdzie stała Józefi-

na. Schwyciwszy wzrok Rozalii, Szechyńska wyciągnęła w górę 

kciuki, dając jej do zrozumienia, że wszystko znajduje się pod 

kontrolą. Kalinka jest bezpieczna. 

Kalinka. Nowe, nieskażone życie. Gdzieś po drodze Rozalia 

zgubiła strach, że raniące sprawy z odległej przeszłości położą się 

cieniem na życiu córki. Nie bała się już siebie samej, nie sięgała 

nocami głęboko do serca, szukając znamion obłędu. To nie obłęd 

zabił matkę. To przypadek, zrządzenie losu, zwyczajna kolej rzeczy.  

Śmierć i życie, życie i śmierć, a co pomiędzy nimi? 

- To nie ma już dzisiaj znaczenia – powiedziała po chwili ła-

godnie. – Nikt z nas nie ma mocy odwrócić biegu tego, co nieu-

chronne. Nawet ona.  

- To chyba rację miał Lechoń. 

- Lechoń? 

- „Śmierć chroni od miłości…” 

- „…a miłość od śmierci” – dokończyła. 

- Tak pomyślałem, skoro przyjęłaś dar od matki, może 

weźmiesz i coś ode mnie? Na pamiątkę? 

- Przecież powiedziałeś, że wrócisz, jak tylko pozamykasz 

swoje sprawy w Stanach – zdziwiła się Rozalia. 

- Taki jest plan, ale wiadomo, serce…  

- Co to takiego? – przerwała, bo temat, który poruszył, 

wprawiał w drganie mroczne struny w jej duszy. 

Neledewski sięgnął do wiekowej, skórzanej torby i wyjął 

z niej gruby zeszyt z oklejoną ozdobnym papierem okładką. Rozalia 

wzięła ciężki tom do ręki i przekartkowała pożółkłe stronnice. 
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- Wierszownik? 

- Woziłem go zawsze ze sobą, choć od czasu rozstania z two-

ją matką nie wpisałem do niego żadnego wiersza. Kilka z nich 

zapisała tu sama. O, ten na przykład. Gajcy. – Zatrzymał jej rękę na 

jednym z ostatnich wpisów w tomie. – „Nie chodź w lilie – jesteś 

boso, wróć się jeszcze, sen rozgarnij póki czas.”19 – odczytał spomię-

dzy palców Rozalii. – Lubiła Gajcego. Nigdy tego nie rozumiałem. 

Paradoksalnie ten strzęp informacji na temat matki wzbu-

dził w niej więcej emocji niż rewelacje dotyczące okoliczności jej 

śmierci. Może stawiała do tej pory złe pytania, uzyskując niepo-

trzebne odpowiedzi. To nie szczegóły śmierci Liliany, ale szczegóły 

jej życia były potrzebne do tego, żeby wreszcie mogła poczuć do 

matki – coś. Kim była? Jakie lubiła wiersze? Jakiej słuchała muzyki? 

Jak brzmiał jej śmiech? O czym marzyła? Jakie zakątki świata 

chciała odwiedzić? Jaką sztukę chciała tworzyć?  

- Mam nadzieję, że wrócisz do nas szybko – powiedziała.  

- Postaram się… Jeśli tego chcesz. Chciałbym tu być, jeśli 

tylko mogę być dla ciebie przydatny w jakikolwiek sposób. Wiem, 

że bywało ci ciężko. Twój dziadek wszystko mi opowiedział. 

- Naprawdę? Nie sądziłam, że będzie chciał z tobą rozma-

wiać. 

- On widzi, czuje i rozumie więcej, niż wszystkim się wyda-

je. Jest też wyrozumiały. Na tyle wyrozumiały, że zaakceptował 

moje nieszczęście. Na przebaczenie przyjdzie mi jeszcze zaczekać… 

- Potrafi być złośliwy, jeśli tylko chce – przyznała Rozalia. – 

Powiedziałeś mu? Mam na myśli o tym, że matka nie popełniła 

samobójstwa.  

Neledewski skinął głową bez przekonania. 

- Nie wiem, czy kiedykolwiek wierzył w tę wersję wyda-

rzeń. Po prostu ją stracił, nieważne w jaki sposób. Dał mi szansę 

opowiedzieć historię z mojej perspektywy. Nie liczyłem nawet na 

tyle z jego strony, z twojej strony.  

                                                                 
19Tadeusz Gajcy, „Jezioro”. 
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Czy Liliana przewidziała, że tylko pojawienie się na świecie 

Kalinki było w stanie skłonić Rozalię do przebaczenia? Dopiero 

nowe życie uzbroiło ją w wielkoduszność i pozwoliło odciąć się od 

kompleksów i bólu. Wszystko, co kiedyś napawało ją strachem 

i żalem teraz wyblakło i zmalało. Lęki, utracone marzenia, zapętlone 

niczym zdarta płyta obsesje, niespełnione pragnienia, własne 

ograniczenia, szanse, które zaniedbała, zawiedzione, zmarnowane 

miłości – nic nie miało znaczenia wobec życia i trwania. Tego 

nauczyła się od Marka, od puszczy, od Kalinki. Od Adama.  

Jej uwagę przykuł ruch w kuchennym oknie. To Józefina 

machała żywo ręką, dając Rozalii do zrozumienia, że Kalinka 

wybudziła się z drzemki.  

Śmierć i życie, życie i śmierć, a pomiędzy nimi – miłość – po-

myślała.   

- Nie zdążyłeś być dla mnie ojcem – powiedziała wolno, 

wdychając ostatni haust ożywczego, chłodnego parkowego powie-

trza. – Ale może zdążysz być dziadkiem dla mojej córki? 

 

 

 

Widok Kalinki w ramionach Neledewskiego wzbudził 

w niej dziwne uczucie. Wcale nie myślała o tym, czy tak samo 

oczarowany i rozanielony byłby, gdyby dane mu było wziąć 

w ramiona Rozalię, kiedy ta była niemowlęciem. Nie. Ta niewinna 

scenka zupełnie niespodziewanie przypomniała jej o Igorze.  

Nie zdawała sobie sprawy, że od narodzin Kalinki jej umysł 

wyparł zupełnie fakt istnienia biologicznego ojca córki. Gdzie był 

i co robił Igor? Czy w ogóle obchodziły go narodziny dziecka? Czy 

chciałby wziąć Kalinkę na ręce? Może zjawi się dopiero po wielu 

latach, kiedy ich wspólne dziecko będzie już dojrzałą kobietą, 

matką? 

Nieskłonna do okłamywania siebie w imię spokoju sumie-

nia, musiała przyznać, że na zmierzenie się z tymi pytaniami wcale 
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nie miała ochoty. Odczuwała jego milczenie jako wyrządzoną 

przykrość bardziej w imieniu Kalinki niż swoim. Dobrze wiedziała, 

że słaby płomień, który tlił się w niej dla tamtej niedojrzałej 

miłości, wyparł nowy i silniejszy żar. Była wolną, niezależną duszą 

i mogła dysponować swoim sercem.  

Lecz żaden sen, złe doświadczenia czy przekonanie o zatacza-

jących koła historiach nie zdołałyby jej przekonać o tym, że miała 

prawo dysponować także sercem Kalinki. 
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Rozdział 25 

- Wiesz, że jesteś najukochańszą, najwspanialszą, najcudow-

niejszą dziewczyną na ziemi?  

- Co, proszę? – Zaskoczona, Rozalia obróciła się gwałtownie, 

strącając z barierki metalowy lampion, który pacnął w śnieg. 

Gorąca zbożowa kawa chlusnęła na rękaw jej palta. Rozalia syknęła 

pod wpływem oparzenia. Szybko przełożyła kubek do drugiej ręki 

i wsunęła rękę w piramidkę śniegu przy podpórce barierki. 

Hałas spowodowany jej własną niezdarnością poderwał do 

lotu Łobuza, ale na szczęście nie przestraszył Kalinki, którą tego 

ranka Rozalia postanowiła werandować na tarasie. Temperatura na 

zewnątrz sięgała zaledwie dwóch stopni poniżej zera. „Odporność, 

odporność, odporność!” – grzmiał pan doktor Bubułek, pediatra, 

którego polecił jej Kuba. 

Obróciła się, tym razem powoli, w kierunku Adama. Zdała 

sobie sprawę, że jego słowa nie miały nic wspólnego ze sponta-

nicznym wyznaniem miłosnym, a jedynie z próbą usposobienia 

Rozalii do oddania mu przysługi.  

Doktor Szechyński, nietypowo dla siebie rozgorączkowany, 

jakby nawet nie zauważył odniesionego przez Rozalię obrażenia. 

Przestał troszczyć się nadmiernie o dobrobyt Rozalii, odkąd tylko 

przestała być inkubatorem dla Kaliny. A może zwyczajnie mu to 

umknęło…? Jego wzrok wydawał się błądzić gdzieś w innym 

wymiarze. 

- Odpuść te peany i mów, o co chodzi – powiedziała z prze-

kąsem. 

- Buchalik zaraz tu będzie. 

- Buchalik? – zdziwiła się. Niezapowiedziana wizyta regio-

nalnego dyrektora ochrony środowiska nie była wydarzeniem na 
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porządku dziennym. – Coś nie tak z raportem? Te kwoty, które 

zadysponowałeś na mechaniczne i chemiczne środki ochrony roślin 

były trochę wyśrubowane, ale to cena, którą się płaci za dobrą 

kondycję populacji jeleniowatych… 

- To nie o to chodzi. – Adam machnął ręką. – Ja go sam za-

prosiłem. Pamiętasz, mówiłem ci o tej lekcji pokazowej dla klasy 

licealnego kółka przyrodniczego? No, dyrektor nie jest jedynym, 

który tu się zaraz zjawi. Trzydziestu licealistów w dwóch busach, 

razem z nauczycielem biologii, wszyscy gotowi na zimową wypra-

wę życia do Puszczy Bukowieckiej i ekscytujące zajęcia terenowe… 

- No, pamiętam. Ale co do tego ma Buchalik? 

- Chciałem, żeby zobaczył, jak prężnie działamy, żeby zdo-

być jego przychylność w projekcie utworzenia terenowej stacji 

edukacji ekologicznej.  

- Nadal nie rozumiem w czym problem. Skoro sam to 

wszystko zorganizowałeś, to chyba nie jesteś nieprzygotowany? Co, 

masz tremę?  

- Mam żbika! – odpowiedział, ignorując jej drwiący ton. – 

Wiozą go właśnie z dukielskiego. Poharatany przez ratrak na 

stoku… A do tego interwencję w sprawie boćków, którym się 

instynkt przekrzywił. Tuzin brodzi w Cąberce i marznie. Muszę 

zorganizować dokarmianie. Ergo… 

- Ergo, nie dasz rady przeprowadzić swojej pokazowej lekcji 

– domyśliła się Rozalia.  

- Proszę cię… pomóż.  

Gdyby padł przed Rozalią na kolana i błagalnie wznosił rę-

ce, zapewne odmówiłaby z marszu. To był jednak Adam, który nie 

potrzebował takich teatralnych gestów, bo operował śmiertelnie 

skutecznym szczerym i głębokim spojrzeniem pary ciemnych oczu. 

- No, ale Kalinka? 

- Mama już wstaje i się ubiera. To tylko kilka godzin, na 

pewno sobie poradzi. 

- A… Ale konspekt…? Plan…? 
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Podszedł do niej i chwycił jej dłonie, a ciepło, które w nie 

wetchnął ten gest, nie miało nic wspólnego z oparzeniem gorącą 

kawą. 

- Nie potrzebujesz konspektu, żeby opowiedzieć o puszczy – 

powiedział, intensyfikując to przeklęte przeszywające wejrzenie. 

Nawet świadomość, że zabieg ten był perfidny i celowy, nie 

wzbudziła w niej buntu. Flirtom Adama, jakkolwiek piekielnie 

skutecznym, potrafiła się oprzeć. To magnetyczny, nęcący, przemoż-

ny zew lasu wołał ją z oddali, wprawił jej serce w nerwową 

galopadę, przeszył jej skórę falą dreszczy.  

Nie chciała wyświadczać Adamowi przysługi. Chciała pójść 

do lasu. Gdy tylko zdała sobie z tego sprawę, ogarnęła ją fala 

poczucia winy. 

- Nie wiem… Nie mogę… – jęknęła bezgłośnie, zawstydzo-

na własnym niezdecydowaniem. Nie wzięła pod uwagę instynktu 

macierzyńskiego, który sabotował teraz porywy jej serca i manipu-

lował wyborami.  

- Nic jej nie będzie – powiedział Adam, przesuwając ręce 

w górę jej ramion.  

Przez krótką chwilę myślała, że przyciągnie ją do siebie, ale 

tylko przyjacielsko skubnął koniec jej warkocza. 

- Marek by tego chciał – powiedział i Rozalia zrozumiała 

dwie sprawy: że Adam ma rację oraz to, że właśnie przegrała jakąś 

bitwę. Tylko o co i przeciwko komu? 

 

 

 

Trzy godziny później raźno przemierzała leśny trakt, prze-

wodząc grupie siedemnastolatków. Miała na sobie wyciągnięte 

z dna szafy oficerki z demobilu, które kupił dla niej Marek i jego 

kurtkę. Podbitą filcem zimową parkę służbową Marka wypełniała 

komfortowo. Chociaż jej własne ubrania sprzed ciąży wciąż jeszcze 

wydawały się jej niewygodne ze względu na ciążowe kilogramy, 
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po raz pierwszy poczuła, że jej ciało znów zaczyna należeć do niej 

samej. Powoli wracała do swoich poprzednich proporcji, jakby 

dotąd nosiła na kościach obcy, wypożyczony kostium.  

Na czele grupy towarzyszył jej uradowany wyprawą Ban-

dyta, a także młody pan Tomek, nauczyciel biologii z liceum. Był 

młodym mężczyzną po studiach, który zastąpił panią Balbinę 

Lubosz – wiekową biolożkę, pod której pedagogiczne skrzydła 

Rozalia miała nieszczęście dostać się podczas swojej licealnej 

przygody. Magister Luboszowa uparcie stawiała jej na koniec 

każdego semestru czwórkę, pomimo (a może właśnie dlatego), że jej 

wiedza wykraczała daleko poza program. 

Za nimi kroczyła raźno entuzjastyczna grupa nastolatków. 

Początkowo ogólna żywiołowość i wesołość uczniów nieco spłoszy-

ła Rozalię, ale w miarę wyczerpującej wędrówki ośnieżonym 

leśnym traktem wybuchy śmiechu stawały się rzadsze, okrzyki 

cichły, a rozmowy zamierały. Może powodem było rosnące 

zmęczenie, a może wyjątkowa, katedralna atmosfera odwiecznego 

lasu. 

Musiała przyznać, że pan Tomek świetnie przygotował swo-

ich podopiecznych do trudnych warunków. Młodzież była wyposa-

żona w porządne ocieplane buty, stuptupy, sportowe zimowe 

kurtki, bieliznę termalną i wygodne plecaki trekkingowe, a do tego 

latarki, mapy, kompasy i termosy z rozgrzewającą zupą. Opiekun co 

i rusz sięgał do swojego wypchanego po brzegi plecaka i częstował 

swoich pupili mieszanką orzechów i suszonych owoców. Nauczy-

ciel-pasjonat z zamiłowaniem zgłębiał techniki survivalowe i był 

fanatykiem wypraw górskich i pieszych wędrówek przez Polskę, 

o czym nie omieszkał Rozalii opowiedzieć podczas marszu. Chwila-

mi odnosiła wrażenie, że próbował jej zaimponować… a także 

subtelnie z nią flirtował.  

O tematy, które miała poruszyć czy dobór informacji, jakich 

powinna udzielić, Rozalia wcale nie musiała się martwić. Ciekawi 
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świata młodzi adepci nauk przyrodniczych sami zadawali pytania, 

gdy dostrzegli coś, co ich zaciekawiło.  

Pochód zamykał dyrektor Buchalik, którego nowe oblicze 

ujrzała Rozalia. Dotąd widziała jego kostium formalny: był nieco 

brzuchatym, wąsatym panem o pełnej, zaczerwienionej twarzy, 

w niemodnym garniturze i przekrzywionym krawacie. Dzisiaj, 

ubrany w porządne ocieplane buty trekkingowe z wysoką cholewą 

i kraciastą flanelowej koszulę pod puchową kurtką, przemierzał 

szlak, wykazując kondycję, jakiej pozazdrościć mu mogli nastolat-

kowie.  

Dobrze było tak przemierzać szlak w grupie. Choć z pewno-

ścią mieli przed sobą jeszcze tęgie morzy tej zimy, a śnieg wciąż 

miejscami sięgał do kolan, w powietrzu czuć było krótkotrwały, 

złudny oddech wiosny, jakby chciała o sobie przypomnieć 

i zapewnić, że jeszcze wróci. Czyste powietrze zapewniało pyszną 

widoczność. Nawet trzymając się wstęgi turystycznego traktu mogli 

z łatwością zajrzeć w głąb lasu, zatopić się w uroczystej cienistości 

jodłowego zagajnika, wsłuchać w niesione przez echo tajemnicze 

odgłosy. 

W puszczy łatwo było uwierzyć w niewyjaśnione zdarzenia 

ostatnich miesięcy. To miejsce było tak czarowne i tajemnicze, że 

jego istnienie tłumaczyło wszelkie cudowne, wymykające się 

rozumowi zjawiska, w tym możliwość widzenia, czytania, wpływa-

nia na ludzie sny. 

A może to właśnie bliskość przedwiecznego lasu, w którym 

wciąż żyły ukryte pradawne nadprzyrodzone moce, która była 

źródłem praemblematów i pogańskiego mistycyzmu, umożliwiała 

istnienie nierealnego…? 

Zatrzymała się przy powalonej dorodnej jodle, której odno-

gę okrywały pasożytnicze narośle. Kikut jej pnia stał tuż przy 

trakcie, jak totem dla snujących się w cieniu buków i jodeł bóstw 

natury. Zaczekała, aż wszyscy członkowie koła przyrodniczego 

zbiorą się przy przerzuconym przez wgłębienie fosy melioracyjnej 
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niczym naturalna kładka pniu i przyjrzą ciekawemu tworowi 

natury. 

- Jakieś pomysły? – zapytała. 

- No, ten, grzyb jakiś – zaryzykował jeden z aktywniejszych 

nastolatków. 

- Brawo. Pniarek obrzeżony albo łaciński Fomitopsis pinico-

la. Zwróćcie uwagę na ciekawy geotropizm. Te warstwy poziome to 

zdrewniałe wieloletnie owocniki. Huba rośne w ten sposób, żeby 

hymenofor, czyli ta część, która tworzy zarodniki, znajdował się 

u spodu. Wtedy nie jest narażony na zamakanie. To u dołu widać, 

że po upadku drzewa owocniki zmieniły kierunek rośnięcia. A tam, 

wyżej to Huba hartiga albo po swojsku huba jodłowa albo czyreń. 

Ten okaz już obumarł. To najczęściej spotykana na jodle huba. 

Wyobraźcie sobie, że działanie tych niepozornych grzybów dopro-

wadziło do załamania się całego drzewa pod własnym ciężarem. 

Niesamowita siła.  

- A tamto, to też huba złamała, proszę pani? – dopytał się 

ciekawski chłopiec. Jurek, przypomniała sobie. Był młodszym 

bratem jej szkolnej koleżanki. Dziwnie się czuła, gdy młodsi od niej 

o kilka zaledwie lat uczniowie tytułowali ją tak oficjalnie. Robili to 

za przykładem swojego nauczyciela, choć także dyrektor Buchalik 

honorował ją „panią Rozalką”. 

- Też, chociaż tamten grzyb to czyreń ogniowy. Zobaczcie, że 

tamto drzewo zmurszało na skutek działania białej zgnilizny 

drewna. Wywołuje ją właśnie obecność hubiaka. To wada drewna, 

która atakuje równocześnie wszystkie jego składniki: celulozę, 

ligninę i hemicelulozę. Porażone drzewo mięknie i traci masę – no, 

a także wartość.  

- A dlaczego czyreń ogniowy? Czy można tym palić w piecu 

albo coś? 

- A to bardzo trafne pytanie – pochwaliła, chociaż sama mia-

ła podzielić się tą ciekawostką. – Dawniej ludzie zbierali tę hubę, 

cięli na plasterki i suszyli. Używali ich do sporządzania tak zwanych 
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hubek do rozniecania ognia za pomocą krzesiwa. Stąd różne nazwy 

tego grzyba: huba ogniowa, czyreń ogniowy, żagiew płomienna. 

- Jejku. Jak pani to wszystko pamięta? – strwożyła się drob-

na dziewczyna z warkoczami, która jako jedyna z grupy wykony-

wała drobiazgowe notatki z wywodów Rozalii. 

Jak? Zwyczajnie, z wielu wspólnych wypraw z Markiem, je-

go cierpliwych, wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Miłe ciepło ogarnęło całe jej serce, gdy uświadomiła sobie, że 

Marek żyje i trwa, chociażby w tych strzępach wiedzy, które uda się 

jej przekazać.  

- Proszę pani, a czyje to ślady? – zapytał Jurek. 

- Łania w stępie – oceniła Rozalia po krótkich oględzinach 

znalezionego tropu.  

Obecność śladów w śniegu wywołała lawinę pytań i Roza-

lia spędziła dobre trzydzieści minut na opisywaniu zwyczajów 

i trybu życia tych szlachetnych mieszkańców puszczy. To z kolei 

nasunęło temat niedawnej inwentaryzacji, bo chociaż Adam 

wykorzystywał najnowsze techniki, od teledetekcji po zdjęcia 

z kamer termowizyjnych i aparatów analogowych, nowoczesne 

techniki nie wyparły jeszcze tradycyjnego tropienia. 

- Jestem ogromnie wdzięczny za to, że państwo zgodzili się 

zorganizować tę lekcję – zagaił pan Tomek, gdy ruszyli w drogę 

powrotną do bazy wypadowej, czyli do „Ulany”. – Zimą, sama pani 

rozumie, trudniej zorganizować ciekawe wycieczki. Nudziły się 

łebki potwornie na zajęciach. Teraz będą miały o czym dyskutować 

przez najbliższe trzy tygodnie. A i jakieś zadanko się zada albo 

konkursik ogłosi – uśmiechnął się dość złośliwie. Nauczyciel 

z powołania. – Ma pani naprawdę imponującą wiedzę – dodał 

z nieukrywanym podziwem. – Nie myślała pani o uczeniu 

w szkole? 

- Nie mam do tego ani kwalifikacji, ani predyspozycji – od-

powiedziała, wzdragając się na samą myśl o „zadankach” i „konkur-

sikach”.  – Ledwie zrobiłam licencjat z ochrony i hodowli zwierząt. 
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- Naprawdę? Myślałem, że leśnictwo. Skąd ma pani taką 

wiedzę na temat dendrologii?  

- Dorabiałam też okresowo w biurze Zakładu Usług Le-

śnych. 

- U Laskosia? To w porządku facet. Przedsiębiorca z zasada-

mi, jakich rzadko się teraz spotyka. I to stąd cała ta wiedza? 

- Poprzednik doktora Szechyńskiego na stanowisku, pan 

Marek Bugaj, był moim, jakby to powiedzieć, opiekunem. Spędzi-

łam dzięki niemu w puszczy wiele ciekawych dni. 

- I owocnych – dodał jej rozmówca z uznaniem. – Zaraz, za-

raz, Marek Bugaj. Szczupły facet, z pięknym wąsem, z takim trochę 

obcym akcentem? Pamiętam, jak przychodził na pogadanki do 

szkoły. Uwielbiałem te lekcje. Zawsze przynosił ze sobą ciekawe 

slajdy. Kiedy opowiadał, w klasie panowała absolutna cisza. Co się 

z nim teraz dzieje? Odszedł na emeryturę? 

- Odszedł…  – zawahała się Rozalia. 

- Przykro mi – biolog zrozumiał niedopowiedzenie w mig. – 

A nie chciałaby pani pójść w jego ślady? Tak brakuje inspirujących 

osobowości, za którymi te moje knypki kochane mogłyby pójść. 

Szczególnie kobiet. Nie chcę brzmieć jak seksista, ale to, co pani 

wybrała, to niełatwy kawałek chleba, praca często fizyczna… Co 

panią pchnęło w kierunku ochrony przyrody?  

- Rozalia, bardzo proszę – wtrąciła, bo przecież wspólna wy-

prawa do puszczy sugerowała intymność relacji lepiej niż oficjalny 

bruderszaft. – Marek miał ogromną kolekcję filmów przyrodniczych 

na kasetach VHS, nagrywanych z telewizji. Czasem przychodziłam 

do „Ulany” po szkole, a gdy jego nie było w domu, siadałam 

w jego gabineciku przed telewizorem i oglądałam te nagrania 

w nieskończoność, czekając na jego powrót. 

Zamilkła, zagubiona wśród zwykłych słów, które miały 

przekazać coś niezwykłego. Zasmuciło ją nie samo wspomnienie, 

ale to, jak łatwo było o nim opowiadać. Ból po stracie Marka 

z każdym echem odbijał się w jej duszy coraz słabiej.  
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Zaczynała godzić się z jego śmiercią i nie wiedzieć czemu 

miała przez to wyrzuty sumienia. Jakby puste miejsce po wybuchu 

gwiazdy znów zaczynało zapełniać się kosmicznym pyłem codzien-

nych spraw, trosk, pragnień. 

Odetchnęła głębiej, wybiegając wzrokiem w trakt mknący 

prosto pomiędzy drzewami. W szczeliny pomiędzy zwartymi mimo 

swojej zimowej nagości koronami drzew wlewała się świetlista 

kurtyna. Migocący śnieg chrupał pod butami, a każdy oddech 

uwalniał obłok pary. To było wspaniałe, mroźne, radosne popołu-

dnie, stworzone do tego, by wypełniać serce poczuciem wewnętrz-

nej równowagi. 

Kroczący obok niej Tomek milczał wyczekująco, więc zmusi-

ła się, żeby kontynuować swoją odpowiedź, spróbować wyjaśnić 

coś, czego nigdy nie musiała nazywać wobec Marka.  

- Trafiłam pewnego razu na kasetę z programem o Jane 

Goodall, tej badaczce? A może to było coś bardziej ogólnego… 

W każdym razie tematem były ssaki z rzędu naczelnych. Fragment 

tego filmu opowiadał o tym, jak ludzie uczą szympansy języka. 

Naukowcy wychwytywali sposoby, w jakie zwierzęta potrafią 

porozumiewać się językiem migowym i językiem leksygramowym. 

Na podstawie wyuczonych fraz świetnie radziły sobie z językowy-

mi i poza-językowymi zadaniami. Używały prostych narzędzi do 

wykonywania poleceń. Przejawiały nawet pewne cechy teorii 

umysłu. Rozumiały, że ludzie mają pragnienia, emocje. Były zdolne 

do uczenia się języka spontanicznie, podobnie jak ludzkie dzieci – 

dzięki obserwacji i przysłuchiwaniu się. Padło stwierdzenie, że 

skuteczność rozumienia wypowiedzi przez niektóre szympansy jest 

na poziomie dwuipółlatka. Jedyne różnice pomiędzy rozwojem 

komunikacyjnym tych zwierząt i ludzi istniały w tym, że szympan-

sy nie miały samoświadomości, nie potrafiły myśleć abstrakcyj-

nie… I nie potrafiły zadawać pytań. Pamiętam, że to właśnie 

uderzyło mnie najbardziej. Jesteśmy jedynym gatunkiem na ziemi, 

który stawia pytania i samo to nakłada na nas ogromną odpowie-
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dzialność. Kiedy widzimy, że coś zmierza w złym kierunku, dzieje 

się coś niepożądanego, możemy zapytać: dlaczego tak się dzieje? 

A jeśli poznamy przyczynę, możemy jej przeciwdziałać. Dlaczego 

zanikają lasy? Dlaczego powstaje dziura ozonowa? Dlaczego tak 

wiele gatunków zwierząt zagrożonych jest wyginięciem? Dlaczego 

po Pacyfiku pływa wyspa śmieci, trzykrotnie większa od po-

wierzchni Francji? Dlaczego wymierają pszczoły? A potem pomyśla-

łam, że nie tylko nasze pokolenie będzie zdolne do refleksji. Nasze 

dzieci odwrócą się kiedyś do nas i będą pytać: Serio? Mieliście 

wszystkie te znaki, widzieliście, co dzieje się z planetą, na której 

żyjemy i nie zrobiliście NIC? Ja… po prostu nie chcę nie robić nic. 

Spostrzegłszy kamienną twarz swojego rozmówcy zreflek-

towała się, że jej odpowiedź wypadła raczej ponuro. 

- Przepraszam za ten fatalizm.  

- A nie, ja jestem spokojny, dopóki pomiędzy nami i zupeł-

ną zagładą stoją Rozalie tego świata. 

Roześmiali się oboje, aż poczuli na plecach zdziwione spoj-

rzenia maszerujących licealistów. 

- No, ale na myślenie o tym, jakie fochy strzelać będą nasze 

dzieci, jeszcze chyba za wcześnie? – Co stwierdziwszy, nauczyciel 

pochylił się do niej tak gwałtownie, że niemal szedł bokiem. – Ma 

pani, to znaczy masz przed sobą tyle dróg rozwoju… Co chciałabyś 

robić? Wrócisz pani na studia? 

- Nie wiem. To skomplikowane – odparła wymijająco. 

- E tam. Jak tak na ciebie patrzę, to nic nie wydaje mi się 

prostsze. Tu przynależysz. 

 

 

 

Dobrnęli do „Ulany”, gdy ostatnie promienie zachodzącego 

słońca drobnymi kroczkami wycofywały się z parku. Ponieważ 

jedynym pomieszczeniem, które mogło pomieścić zmęczoną grupę 

nastolatków wraz z ich opiekunem była salka zbiorów Marka, 
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Rozalia zaprowadziła tam całą umęczoną forsownym marszem 

hordę i dała wolną rękę w przeglądaniu zgromadzonych przez 

Bugaja eksponatów. Sama zaś ruszyła do domu, by przygotować 

baniak herbaty z żurawinowym sokiem na ogrzanie zmarzniętych 

rąk, brzuchów i dusz. Chciała też koniecznie sprawdzić, jak miewa 

się Kalinka pod opieką pani Józefiny. 

W drzwiach zetknęła się z Adamem, który targał ciężkie 

wiadro wypełnione drobiowymi podrobami, skrzydełkami 

i rozbitymi kośćmi. Domyśliła się, że to wałówka przygotowana dla 

pobratymców Bobusia, które wybrały się w drogę powrotną 

z ciepłych krajów nieco za wcześnie. 

- Zeszło mi przy rysisku – oznajmił, nie zwalniając kroku. – 

Lecę do boćków. Jak poszło z oświecaniem przyszłości narodu? 

- Tak ich uwiodłam moją lekcją pełną pasji i inspiracji, że za 

dziesięć lat wygryzą cię z roboty. 

- Nawet nie będę się gniewał. Mamuśka, jesteś wielka! – 

stwierdził, po czym zniknął we wnętrzu Hiluxa. Silnik zakasłał, 

zaskoczył i doktor Szechyński już biegł ratować świat… przyrody. 

- Mamuśka – prychnęła z irytacją w paskudną chmurę silni-

kowych wyziewów, którą po sobie zostawił. – Nie jestem twoją 

mamuśką. 

Była za to mamuśką Kalinki, a gdy tylko wzięła ją w ra-

miona, nie miała chęci się z nią rozstawać. Zajęła się nakarmieniem 

i przebraniem córki, podczas gdy Józefina ochoczo przygotowywała 

poczęstunek dla członków koła przyrodniczego. Ponieważ wiedzia-

ła, że dobra opinia dyrektora Buchalika ważyła na planach zawo-

dowych jej syna, poprzedniego dnia upiekła swoje popisowe 

(wirtuozerskie, jak myślała o nich Rozalia) rodzynkowo-serowe 

ślimaczki z delikatnego francuskiego ciasta. 

Została powitana zbiorowym okrzykiem zaskoczenia i roz-

czulenia, kiedy zjawiła się znowu w wystawowej salce z Kalinką 

w ramionach. Młody Jurek wyglądał na rozczarowanego, za to pan 

Tomek wcale nie stracił animuszu. Przeciwnie, jego opinia o Rozalii 
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zdawała się jeszcze urosnąć i coraz bardziej otwarcie jej nadskaki-

wał. 

Po skończonym poczęstunku nauczyciel ogłosił czas powro-

tu do domów, ale nastolatkowie wcale nie mieli ochoty opuszczać 

„Ulany”. Rozalia wpadła więc na świetny pomysł, zainspirowany 

słowami pana Tomka. Uruchomiła stary radziecki rzutnik i na 

pustej ścianie zaczęła wyświetlać slajdy z najlepszymi zdjęciami 

z kolekcji Marka. Ponieważ brakowało miejsc siedzących, Józefina 

zniosła wszystkie derki i koce, jakie udało jej się znaleźć, i młodzież 

rozsiadła się wygodnie po turecku wprost na podłodze. Nawet 

dyrektor Buchalik poszedł śladem licealistów i umościł się wygod-

nie na złożonym w kostkę wyświechtanym śpiworze.  

O każdym zdjęciu mówiła kilka słów, odpowiadała na py-

tania, wyjaśniała nieścisłości. Sama zaczęła zadawać zagadki i była 

mile zaskoczona, kiedy Jurek rozpoznał na zdjęciu czaplę siwą, 

a jego kolega Eryk zgrabnie wyjaśnił, dlaczego jelenie i sarny 

zrzucają poroże, a kozy i bydło już nie. W małej muzealnej salce 

czuć było atmosferę skupienia i fascynacji. Cicha, spokojna dyskusja 

ululała do snu Kalinkę w jej ramionach. 

Kiedyś to wszystko ci pokażę. Wszystko ci opowiem – myśla-

ła, odkrywając na nowo dawno zapomniane ujęcia: pluszcz przyła-

pany nad rzeką Cąberką, malowniczy krajobraz leśny ze skupiskiem 

pióropusznika strusiego na mokrzysku, ukradkiem sfotografowana 

rodzina dzików, cudaczny wojsiłek pospolity uwieszony na źdźble 

trawy, brodzące w Jeziorkach krakwie.  

Nie wszyscy licealiści byli jednakowo zafascynowani wy-

kładem. 

- A nie macie tu wi-fi? – zapytał dryblasowaty, niezgrabny 

Piotrek, który poruszał się, jakby wciąż nie był przyzwyczajony do 

wyrośniętych kończyn. 

- Nie i nie chcemy mieć – odparła, rozbawiona. – Potraktuj 

tę zajęcia jako wycieczkę także w czasie. Może to dobra okazja, 

żeby, no nie wiem, porozmawiać? 
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- Pani go nie słucha. On na kółko chodzi tylko dla podnie-

sienia średniej. Na informatykę chce się dostać. Ciągle na czacie 

siedzi z tą jędzowatą Martyną. 

- Wcale nie siedzę. Pocztę chciałem sprawdzić – zaperzył się 

dryblas, wsuwając telefon do kieszonki. 

- Pocztę to ty jej możesz sprawdzić w sobotę na dyskotece. 

My chcemy posłuchać! 

Nie obyło się też wypadków. Nieco bardziej skupiony na 

wykładzie drobny młodzianek o pryszczatym czole i trudnym do 

zapamiętania imieniu (Kryspin? Krystian? Krisfoff?), którego 

cechowała nerwowość dłoni i nieposkromiona ciekawość, 

w ramach eksperymentu dotyczącego trwałości poroża jeleni strącił 

na podłogę jeden z piękniejszych zrzutów z kolekcji. Jego dociekli-

wość została wynagrodzona, gdyż błyszcząca korona pękła 

i odpadła od wieńcowej tyki. 

Pan Tomek zgromił go za nieostrożność, ale Rozalia pośpie-

szyła łagodzić sytuację.  

- Nic się takiego nie stało. Na pewno znajdziemy jeszcze 

niejeden okaz. 

- On by wszystko tylko tak niszczył, psze pani – odezwał się 

Jurek. – Psychiczny taki. 

- Sprawdzić tylko chciałem – bronił się mały eksperymenta-

tor. 

Panu Tomkowi udało się wreszcie swoich wychowanków 

przekonać, że nadszedł czas zakończenia eskapady. Zadzwonił po 

kierowców wynajętych busów, którzy obiecali się zjawić przed 

dwudziestą. 

- Proszę mi pozwolić jeszcze raz podziękować – nauczyciel 

zbliżył się do Rozalii, podczas gdy jego pupile przyodziewali swoje 

kurtki i zakładali plecaki. – Może się wydam namolny, jeśli pozwo-

lę wyrazić sobie nadzieję na ponowne zaproszenie… powiedzmy, 

latem? Z punktu widzenia naukowego dobrze byłoby, gdyby 
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zapoznali się ze wszystkimi odsłonami życia puszczy. Oczywiście, 

jeśli mąż, to znaczy partner, wyrazi zgodę. 

- Doktor Szechyński nie jest moim partnerem – oznajmiła, 

nie bez satysfakcji obserwując błysk w oku biologa. – Jestem 

pewna, że sam chętnie poprowadzi jakieś ciekawe zajęcia. Może 

nawet kilkudniowe? W parku jest mnóstwo miejsca na rozbicie 

namiotów! 

Nic nie sprawiłoby jej większej frajdy niż obserwowanie, 

jak Adam zabawia stado Jurków, Kryspinów i Piotrków przez kilka 

dni. To mniej więcej wyrównałoby stawkę za wrobienie jej 

w zastępstwo na ostatnią chwilę.  

- No, pani Rozalko! – Buchalik przystąpił do niej w chwilę 

po tym, jak pożegnali ostatecznie kółko przyrodnicze i jego opieku-

na. – Nie ma słów, nie ma słów! 

Józefina zaproponowała dyrektorowi nocleg w gościnnej 

sypialni, na co dyrektor przystał ochoczo. Uraczyła także swego 

honorowego gościa orzechówką cioci Melanii, która rozwiązała mu 

język. Okazało się, że znalazł jednak sporo słów. 

- Wrażenie, wrażenie…! Jak świętej pamięci Marek miał od-

chodzić na emeryturę, myślałem: takich jak on to już nigdzie nie 

znaleźć, choćbyś i ze świecą szukał. Ale są, ale są jednak, i to 

w osobie samej Markowej córki. To co, od czerwca na pół etatu…? 

Albo od kiedy tylko pani pasuje, pani Rozalko! Ja się na wszystko 

zgodzę. Pani dysponuje wszystkim tym, co Szechyński obiecywał. 

Co ja gadam, więcej, więcej! No, słów nie ma. Od czerwca – na pół 

etatu… 

 

 

 

Wstała około pierwszej nad ranem, zbudzona z płytkiego 

snu przez charkot silnika na podjeździe. Z rezygnacją podniosła się 

z łóżka, rutynowo sprawdziła oddech Kalinki i poczłapała do 

kuchni, żeby napić się wody. 
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Pukanie do drzwi za trzy, dwa, jeden… 

- Nie śpisz? – zapytał Adam, wsuwając połowę ciała 

w szczelinę w drzwiach, jakby nie był pewny, czy powinien wejść. 

Młody kochanek, zakradający się nocą do buduaru damy. Niestety, 

niecne zamiary doktora Szechyńskiego były zupełnie innej natury. 

- Wejdź – zaprosiła go zdawkowo, obserwując spod obniżo-

nej brwi. Pewna doza oschłości była wskazana, jeśli Adam miał 

dobrze zrozumieć jej stanowisko. Jej maniera była na tyle skutecz-

na, że na poważną, stonowaną twarz weterynarza wypełzł cień 

poczucia winy. Wszedł do środka, z przesadną ostrożnością zamyka-

jąc za sobą drzwi. Nie usiadł, tylko oparł się o parapet kuchennego 

okna. 

- Wiesz, jak nazywa cię Kostek? Manipulant. Nie podoba mi 

się twój podstęp. Gdybym się teraz przeszła do lecznicy, czy aby na 

pewno zastałabym tam pokiereszowanego rysia…? 

- Żaden podstęp – przerwał jej z determinacją. – Raczej wy-

korzystałem nadarzającą się okazję. Nie planowałem tego… tak 

wcześnie. Samo wyszło.  

- Nie lubię, kiedy ktoś decyduje o mnie za moimi plecami. 

- Nikt o niczym nie zdecydował. Złożyłem u dyrekcji kilka 

wniosków i projektów, rozmawiałem z Buchalikiem, od słowa do 

słowa doszliśmy do wniosku, że nie mogę łapać tylu srok za ogon… 

Tylko że jeśli ja mam dostać przekierowanie, ktoś musi przyjść na 

moje miejsce. Wydawało mi się, że to ma sens. 

- Że co ma sens? – zapytała, czując, że coraz trudniej jest jej 

zachować ton surowej przygany. 

Odchylił głowę do tyłu i spojrzał jej prosto w oczu. Neu-

tralna, pasywna aura, którą zachowywał, mogła zmylić nieprzygo-

towanego rozmówcę co do jego właściwych uczuć, jednak dłonie, 

które zacisnął na parapecie aż do pobielenia kostek, mówiły 

o nerwowym napięciu. 

- Nie chcę, żebyś pracowała z Kostkiem. Chcę, żebyś praco-

wała ze mną – powiedział po chwili stanowczo i dobitnie. 
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- Adam… 

- Nic nie mów! – przerwał jej znowu. Wyjął z kieszeni świ-

stek papieru i rozłożył go na stole. Po krótkiej inspekcji Rozalia 

rozpoznała mapę geodezyjną pięknego kawałka ugoru pod Białą 

Górą.  

- Łąki pana Maciejczyka? 

- Już złożyłem na nie ofertę. Z twoją pomocą chcę tam zało-

żyć pasiekę. Wiem, że zanim… – zawahał się i odchrząknął. Temat 

jej nieplanowanej ciąży wciąż zawierał się w wielokropkach, 

pauzach i niedomówieniach. Rozalia nie była pewna, czy kiedy-

kolwiek jej bliscy zdobędą się na nazwanie rzeczy po imieniu.  

- Zanim nie pojawiła się na świecie Kalinka…? – podsunęła. 

- …Chciałaś kontynuować studia z hodowli pszczół. Te łąki 

idealnie nadają się na intensywne uprawy ziół miododajnych. To 

byłaby, oczywiście, prywatna inwestycja.  

- Ale, Adam… 

- Wstrzymaj się z tym „ale” i daj mi skończyć. 

Wyjął zza pazuchy białą teczkę, którą przesunął po stole 

w jej kierunku. Otworzyła tekturową okładkę. 

„Projekt utworzenia Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej 

imienia Marka Bugaja przy Rezerwacie Przyrody <Puszcza Buko-

wiecka>” – przeczytała na głos. 

Odchrząknęła, próbując znaleźć głos – i słowa, których 

kształt miałby przybrać. Wiedział, szelma, jak ją podejść. 

- Adam…  

- E, e, e – uciszył ją. – Nic jeszcze nie mów. Pomyśl tylko 

o tym: Jaki przykład chcesz dać swojej córce? Co chcesz jej przeka-

zać, czego w życiu nauczyć? Miłość do tego miejsca była najcenniej-

szą lekcją, największym darem, jaki Marek ci ofiarował. Dlaczego 

miałabyś odmówić tego samego swojej córce? 

Należało przyznać, że był wszechstronnie przygotowanym 

negocjatorem. 
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Wiedziała o jego planach, naturalnie. Musiała przyznać, że 

porywał się na swoje projekty z rozmachem, którego brakowało 

tradycjonalistycznie nastawionemu Markowi. To były dobre, 

potrzebne, ważne zmiany. Praktyki dla przyszłych weterynarzy, 

zielona szkoła, terenowa stacja edukacji. Tylko inwestycja 

w założenie pasieki była dla niej niespodzianką. O swoim niespeł-

nionym marzeniu wspomniała mu tylko przelotnie. 

Zanim urodziła się Kalinka, Rozalia wmawiała sobie, że mu-

si stać się przede wszystkim matką. Teraz rozumiała, że rodziciel-

stwo nie może być puste i powierzchowne. Ze musi być KIMŚ, 

chociażby tylko po to, żeby kimś umiała w przyszłości stać się jej 

córka.  

Nie zdążyła jednak o tym powiedzieć Adamowi, zanim on 

nie wytoczył swojego najpotężniejszego działa. 

- Obiecałaś Markowi, tak? Dobrze pamiętam. Kiedy prze-

prowadziłaś się do „Ulany”, jednym z warunków był twój powrót 

na studia. Chciał, żebyś zajęła jego miejsce. Żebyś wreszcie była 

sobą.  

Wiedziała – także w tej samolubnej części własnego serca, 

niepodpiętej do instynktu macierzyńskiego. Nie tylko chciała być 

wzorem dla Kalinki. Chciała być sobą dla samej siebie. Miała też 

przychylnych, serdecznych ludzi dookoła, którzy ją do tego zachęca-

li i byli gotowi pomóc. 

Za plecami Adama ciemność opadała na „Ulanę” i park wo-

kół jak chropowaty wełniany koc. Noc była cicha i matowa, 

napęczniała spokojem. Nigdy nie niosła ze sobą strachu, przeciw-

nie, to właśnie podczas tych chwil uspokojenia, kiedy życie wraz 

z jego różnorakimi aktywnościami zwalniało na chwilę swój 

szaleńczy pęd, przyczajało się i tłumiło, wypływały na wierzch 

prawdy i pragnienia, które tak łatwo było ignorować w chaosie 

dnia. 

Znalazła jego wzrok, wlepiony w nią w pełnym napięcia 

oczekiwaniem. 
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- Niby kim innym miałabym być? 

Odetchnął głęboko, przymykając oczy, a kiedy je otworzył, 

jego twarz rozświetliła się tak rzadkim u niego niekontrolowanym 

uśmiechem.  

- W szufladzie mojego biurka znajdziesz podania na studia. 

Rekrutację na zaoczny letni semestr na SGGW zamykają ostatniego 

lutego, na Rolniczym w połowie marca. Nie zapomnisz? 

- Nie zapomnę – obiecała. 

Podszedł i pochylił się nad nią. Przez ułamek sekundy coś 

w jego spojrzeniu podpowiadało jej sercu, że Adam chce ją pocało-

wać. Poczuła jak jej serce zrywa się jak młot parowej lokomotywy, 

a następnie zastyga, kiedy zamiast jej ust, Adam sięgnął pocałun-

kiem jej czoła. 

- Dobranoc, wspólniczko – szepnął, wciąż uśmiechnięty, 

wciąż uradowany. Nieświadomy. 

- Dobranoc – odpowiedziała.  

Kiedy wyszedł, wróciła do sypialni, rutynowo sprawdziła 

oddech Kalinki, położyła się i zamknęła oczy. 

Nie mogę od życia dostać wszystkiego – myślała, zasypiając.  

Więc wezmę, co tylko się da. 

 

 

 

Dopiero kilka dni później zebrała się w sobie, żeby wypeł-

nić podania na studia. Kalinka nabawiła się lekkiego przeziębienia. 

Ta pierwsza w jej krótkim życiu choroba zupełnie przeraziła Rozalię. 

Nie była w stanie myśleć o niczym innym i czuwała nad córeczką, 

niemal nie sypiając, chociaż doktor Bubułek zapewniał ją, że to nic 

poważnego. 

Zaszła do biura rezerwatu wieczorem, gdy Kalinka zasnęła 

już na noc. Wysunęła kilka szuflad biurka, bezskutecznie próbując 

znaleźć potrzebne dokumenty. Dopiero w ostatniej, środkowej 

szufladzie, tej, która tak lubiła się zacinać, znalazła teczkę opatrzoną 
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swoimi inicjałami. Wyjęła ją i zajrzała do środka, by upewnić się, 

że zawiera druki podań. Następnie wsunęła je za pazuchę i wtedy 

dostrzegła świstek papieru, który odlepił się od teczki, zatrzepotał 

jak skrzydła motyla i upadł na podłogę. 

Schyliła się, żeby podnieść kartkę. Nie miała zamiaru czytać 

notatek Adama, ale rozpoznała skądś chaotyczny, jakby niekontro-

lowany charakter pisma. I wtedy zobaczyła spiczaste kolumny tych 

kilku liter, poprzedzających zapisany numer telefonu, które składały 

się w imię, w okrzyk, w cios. 

Igor.  

Wpadła do bawialni Szechyńskich z furią i żądzą krwi. Józe-

fina przygotowywała właśnie walizkę na wyjazd do Krakowa, 

gdzie miała odbyć się pierwsza rozprawa rozwodowa. Zastygła 

z garsonką, którą bezskutecznie starała się elegancko złożyć, prze-

rzuconą przez ramię jak płaszcz muszkietera. Rozalia nie była nawet 

w stanie myśleć o tym, jakie wrażenie jej zachowanie zrobi na 

Szechyńskiej. 

Zwiniętą w kulkę kartkę z notatnika cisnęła wprost w pierś 

Adama. Papier odbił się i upadł na podłogę. 

- Kiedy?! – fuknęła wściekle w jego kierunku. 

Zdumiony, Adam podniósł świstek i rozwinął go. Przebiegł 

wzrokiem po zapisanej informacji. W jego ciemnych, mrocznych 

oczach zapaliła się jakaś iskra, którą Rozalia wzięła za zrozumienie. 

- To nie tak, jak myślisz – powiedział. 

- Naprawdę? Będziesz mnie teraz częstował tekstami jak 

z podrzędnej telenoweli? 

- To ja może… – szepnęła Józefina, rzucając swoją garsonkę 

niedbale na oparcie krzesła. 

Adam nieznacznie skinął matce głową. Szechyńska wycofa-

ła się strategicznie, w przejściu ściskając ramię Rozalii, jakby w ten 

sposób udzielała jej wsparcia – albo prosiła o łagodność.  

- Kiedy? – powtórzyła swoje pytanie, gdy za Józefiną za-

mknęły się drzwi. 
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- Pod koniec listopada – odpowiedział niechętnie. 

- Jak mogłeś to przede mną ukryć? Jak mogłeś? 

- Sądziłem, że robię dobrze. Że tak będzie lepiej. Chciałem 

cię chronić. 

- Mnie? Czy Kalinkę? On jest jej ojcem, na miłość boską. 

Nie ty. 

Zrozumiała, że drgający w jego źrenicach płomyk nie był 

związany z poczuciem winy ani wyrzutami sumienia. Był zarze-

wiem pożaru, który nagle objął całe jego oczy. Ich ciemne, bezden-

ne, racjonalne i kontrolowane spojrzenie znikło, wypchnięte przez 

huragan ognia, kiedy Adam… Adam się wściekł. 

- Naprawdę?! Tak uważasz? A gdzie ten ojciec był, kiedy 

ciebie trzeba było wozić do lekarza, na zjazdy, po zakupy? Kiedy 

zachorował Marek? Kiedy musiałaś walczyć z uprzedzeniami twojej 

ciotki? To ja – JA trzymałem ją na rękach jako pierwszy. 

- Nikt temu nie zaprzecza – odparła, jej determinacja nieco 

rozchwiana przez to nowe, nieznane oblicze Adama. – Co nie znaczy, 

że masz prawo odmówić Igorowi widzenia się z Kalinką. Ze mną. 

- Naprawdę chcesz widzieć tego sukinsyna? – Wciąż zaśle-

piony gniewem, syknął z urazą. 

- Igor nie jest sukinsynem. Jest tylko… 

- Miałkim, pozbawionym kręgosłupa dzieciakiem – dokoń-

czył za nią. – Naprawdę chcesz, żeby był wzorcem dla Kaliny? 

- To, czego chcę, to żeby moja córka nie musiała przechodzić 

przez to, co ja, kiedy jej ojciec zjawi się znikąd po dwudziestu 

latach. Nigdy nie wzięłabym tego na siebie, żeby decydować za 

nią… A kto tobie dał prawo do ingerowania w jej życie? W moje 

życie? Tylko dlatego, że wpadłam… Tak, może najwyższy czas, żeby 

ktoś to powiedział na głos. Wpadłam. Tylko dlatego, że zrobiłam 

coś tak niewyobrażalnie głupiego, wydaje ci się, że nie można mi 

zaufać co do decyzji o moim własnym życiu, tak? I niby jakim 

prawem właśnie ty…? 

Huragan zgasł nagle; zgasiła go rwąca fala smutku. 
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- Myślałem, że mam to prawo – powiedział cicho, odwraca-

jąc się w kierunku okna. 

Nie wiedziała, jak zinterpretować jego słowa. Być może by-

łaby skłonna odczytać w nich chociażby nieśmiałe wyznanie, ale 

była zbyt wzburzona. Rozczarowana. 

Uważała Adama za przyjaciela. Kogoś, kto nigdy nie zdradzi 

i nie zawiedzie. Ich relacje były nieokreślone, ale były to jakieś 

relacje. Jak wielościenny kształt, nieregularna bryła, coś, czego nie 

da się zdefiniować, ale da się wyczuć, namacać. Teraz wszystko, co 

razem zespoili, ten solidny, choć nieuformowany zlepek zmienił się 

tylko w kształt dymu, który przesypał jej się przez ręce. Nie mogła 

go uchwycić.  

Zaufanie, na którym się opierała, pękło z trzaskiem jak su-

chy patyk.  

- Przepraszam – powiedział Adam po chwili. – Oczywiście, 

postąpiłem źle. Nie chciałem, żebyś przez niego cierpiała. Kilka razy 

chciałem ci powiedzieć, ale jakoś nie było okazji. Kostek uprzedzał 

mnie, że zareagujesz w ten sposób. 

- Kostek wiedział? Kto jeszcze? – zastygła, ogłuszona no-

wym ciosem, nową zdradą. 

- Tylko Kostek i moja matka. To ona otwarła mu drzwi. Ma-

rek nie miał pojęcia. Powiedziałem tylko, że to chłopak, starający 

się o praktyki.  

- Co powiedział? Czego chciał?  

Wzruszył ramionami. 

- Przeprosić. Wszystko naprawić. Powiedz sama, mógłby? 

- No, tego się nie dowiemy, bo mu nie dałeś szansy – 

prychnęła jadowicie. – I nie miałeś prawa… 

- Tak, już mówiłaś – przerwał jej. – Ja nie mam prawa inge-

rować, kiedy Kuba plecie twoje warkocze, kiedy Kostek cię całuje. 

Ale chyba nie zaprzeczysz, że mam prawo dbać o dobro Kalinki?  

- A nie przyszło ci do głowy, że troszcząc się o jej los, inge-

rujesz także w mój? W to, kto plecie moje warkocze i mnie całuje? 
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W to, że, póki co, to ja jestem odpowiedzialna za przyszłość mojego 

dziecka, za jego wychowanie, za warunki, w jakich wzrośnie, za 

zapewnienie jej… tego wszystkiego, czego nigdy nie miałam ja. 

Spokoju duszy. Odpowiedzi. Szansy.  

Przez jej wściekłość zaczynało przebijać się samorozpozna-

nie. Miała wrażenie, że ich rozmowa, a właściwie kłótnia, odbywa 

się OBOK. Obok tego, o czym Rozalia powinna z Adamem rozma-

wiać, ale nie miała odwagi.  

To, że ingerował w jej życie, nie było bowiem największą 

bolączką. Musiała przyznać, że goryczą napawała ją tylko przedłu-

żająca się walka z własną płonną nadzieją. Nie to, że Adam unie-

możliwił jej kontakt z zapomnianym, kochankiem, a to, że nie 

oferował w zamian – siebie. Uczucia, które żywiła kiedyś do Igora, 

były jak rzeźba z piasku na brzegu jeziora, rozmyta przez nieustające 

bicie fali zdarzeń. Nie zrobiła w tym kierunku żadnego aktywnego 

wysiłku – po prostu stało się.  

Ze swoimi uczuciami teraz walczyła od środka, a jej deter-

minacja nie zdawała się przynosić żadnych rezultatów.  

Nie było to winą Adama, że w poufałych, serdecznych ge-

stach starała się dopatrzeć czegoś więcej. Tylko sobie mogła zarzucić 

beztroskie igranie z własnymi uczuciami. Adam był zwyczajnie, po 

ludzku dla niej dobry, ale nie ofiarował niczego, a Rozalia była zbyt 

dumna, żeby prosić go o uczucia.  

- Skrewiłem – powiedział po chwili z uczuciem, odwracając 

się do niej. – Zawiodłem cię. 

Zdążył już opanować własny gniew. Jego poważna maska 

bez wyrazu, pomieszana z niemal czułym tonem głosu, wzbudziła 

nowy atak wściekłości w Rozalii. Nie potrafiła w tej chwili rozgrze-

szyć go z dawania jej fałszywych nadziei. 

- Czy to ważne? – fuknęła złośliwie. – Najważniejsze, że nie 

zawiodłeś Kalinki. 
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Wyszła, dokładnie zamykając za sobą drzwi. Suchy trzask 

zamka był jak pstryknięcie palcami, uwalniające jej spod czaru 

gniewu i otwierające zaporę dla łez. 
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Rozdział 26 

W języku angielskim wyrażenie to fight oznacza „kłócić się”, ale 

także: „walczyć”. Można fight about – „kłócić się o coś”, ale też fight 

for – o coś walczyć. Po polsku można się było tylko pokłócić 

i świadomość tego, że odbyła z Adamem zwyczajną awanturę, 

której rezultatem nie było wywalczenie niczego oprócz gorzkich 

wyrzutów sumienia i żalu, utworzyła zadrę na sercu Rozalii. 

Anglicy mają też trafne określenie na zakochiwanie się. Fal-

ling in love to dosłownie “spadanie w miłość”. Cudowne, ekscytu-

jące uczucie, upojne, porywające, wywołujące dreszcz adrenaliny, 

a z drugiej strony – niebezpieczny pęd ku zderzeniu z twardą 

rzeczywistością, rozbiciu się o skały przeciwności, obojętność, 

o bezbronność własnego serca. Zakochiwanie się – to oddanie 

własnego losu na pastwę siły równie nieubłaganej, równie nieprze-

zwyciężonej, co grawitacja.  

Za oknem zapadał wczesny zmierzch, powoli przekształcając 

krajobraz w monotonny monochrom, biel śniegu odciętą od czerni – 

bo tę barwę po zmroku przybierało wszystkiego poza nim. Na 

lodówce boruczało cicho stare radio Zodiak, trzaskał ogień pod 

kuchnią. Kalinka wzdychała rozkosznie, ułożona na kolanach 

Staszka Neledewskiego, który tak przejął się swoją rolą, że przestał 

uczestniczyć w rozmowie.  

Tego popołudnia internetowa witryna „Matecznika” prze-

kroczyła liczbę pięćdziesięciu tysięcy polubień. Ostatni zamieszczo-

ny tam filmik, przedstawiający wielbicielom przyrody wracającego 

do zdrowia rysia, udostępniono sześćdziesiąt razy, w tym na 

ogólnopolskim portalu informacyjnym. To były oznaki niesłabną-

cego zainteresowania działalnością lecznicy i rezerwatu. W pierw-

szej chwili Rozalia chciała natychmiast podzielić się tymi informa-
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cjami z Adamem i niemal wybrała już jego numer w telefonie, gdy 

przypomniała sobie, że są skłóceni. Wraz z Józefiną wyjechał do 

Krakowa na rozprawę rozwodową Szechyńskich wczorajszego 

popołudnia i Rozalia nie miała okazji więcej z nim porozmawiać. 

Sama Józefina, zdenerwowana z powodu czekającego ją spotkania 

w sądzie, na pożegnanie tylko milcząco uścisnęła Rozalię.  

Kiedy następnego dnia w południe w „Ulanie” zjawiła się 

Edyta, Rozalia skorzystała z okazji, żeby w jej towarzystwie odwie-

dzić dziadka Dziunka, a także Neledewskiego, który lada dzień miał 

wyjechać do Stanów, żeby pozamykać tam ostatecznie swoje 

sprawy.  

Odkąd Marek zachorował, jej życie rozgrywało się w całości 

w „Ulanie”. Powrót do przytulnej, przegrzanej kuchni dziadka 

Dziunka był jak sentymentalna podróż do miejsca znanego 

z dzieciństwa, które pamięta się jak przez mgłę, bardziej przez jego 

atmosferę niż fizyczny wygląd. Mieszkanie w Ruczaju wydawało 

jej się odległe, jak dawno wyśniony sen, który przypomina się 

nagle pod wpływem jakiegoś przypadkowego skojarzenia. 

- Tnij – ponagliła kuzynkę, cierpliwie nastawiając karku. 

- Kiedy ja nie mogę… Zwyczajnie nie mogę – odpowiedzia-

ła Edyta, przegubem dłoni ocierając łzy, które uciekły jej na 

policzki. – Jesteś pewna? 

- Tnij, mówię – powtórzyła z determinacją Rozalia. 

- Mniemam, że nie będziesz, dziecko, żałować…? – odezwał 

się dziadek znad swojej książki właśnie w chwili, gdy Edyta uniosła 

pierwszy kosmyk włosów.  

Tego nie wiedziała. Inspiracja do obcięcia włosów przyszła 

do niej niespodziewanie. Po prostu poczuła, że to właściwy krok. 

Pielęgnacja długich pasm była zbyt pracochłonna, krótsza fryzura 

była wygodniejsza, praktyczniejsza… Ale nie to było główną 

motywacją. Potrzebowała jakiejś zmiany, dzięki której poczułaby 

się bardziej kobieca, bardziej zadbana. W duchu kpiła trochę 

z siebie, bo, racjonalnie rzecz ujmując, skrócenie włosów wcale nie 
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było magicznym rytuałem otwierającym furtkę w dorosłość. 

Jednak całe rzesze przedstawicielek płci pięknej uczyniły ten 

prozaiczny zabieg głęboko znaczącym. Kobiety zmieniały fryzurę 

z wielu innych powodów niż moda czy próżność. Zaznaczały tym 

koniec epoki po rozstaniu z partnerem, celebrowały uzyskanie 

dyplomu, znalezienie pracy, otrzymanie podwyżki czy rocznicę 

ślubu. Asocjacje tego prozaicznego w gruncie rzeczy zabiegu sięgały 

zapewne pradawnych tradycji postrzyżyn i tylko dlatego Rozalia 

nie czuła się głupio, decydując się na ten krok.  

Uparcie wmawiała sobie, że decyzja o ścięciu włosów nie 

ma nic wspólnego z bezczelnymi uwagami Adama. 

- Tnij-żeż wreszcie – rozkazała stanowczo, zirytowana upo-

rczywie nawracającym wspomnieniem wszystkich nieprzyjemnych 

słów, które padły między nią a Adamem. 

Pół godziny później przeglądała się z w lustrze ze zdziwie-

niem. Końce jej włosów ledwie muskały teraz ramiona, nieco 

krótsze nad karkiem, nieco dłuższe naokoło twarzy. Pozbawione 

masy, podatne kosmyki zwinęły się luźne loki. Jej czoło i brwi 

zasłoniła równo obcięta grzywka, która wniosła element wdzięku 

i lekkości. Mogłaby pomylić lustrzane oblicze ze zdjęciem zupełnie 

obcej jej osoby, jakiejś starszej, dojrzalszej, elegantszej kuzynki, 

gdyby nie znajoma para różnokolorowych tęczówek, wyglądająca 

z tego obrazka. W twarzy ozdobionej nową fryzurą jej oczy wyda-

wały się jeszcze większe, okrąglejsze, nie z przestrachu, tylko 

z odwagi. Patrzyły przed siebie śmiało i rezolutnie.  

- I co zamierzasz uczynić? – zapytał dziadek, gdy Rozalia za-

siadła z powrotem za stołem, wracając do tematu rozmowy sprzed 

zabiegu.  

Nie przyznała, że Adam zataił przed nią wizytę Igora, jedy-

nie wspomniała Edycie o tym, że ojciec Kalinki próbował nawiązać 

z nią kontakt. Zdaniem Edyty, dla której litera prawa stanowiła 

również kodeks moralny, Rozalia powinna jak najprędzej wnieść 

sprawę do sądu o przyznanie alimentów. Dziadek Dziunek, jak 
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zwykle ostrożny w szafowaniu opiniami, nie wypowiadał się 

wprost, chociaż w jego pozornie neutralnych pytaniach Rozalia 

wyczuwała dezaprobatę dla mężczyzny, który lekkomyślnie porzu-

cił jego ciężarną wnuczkę.  

Neledewski nie zabierał wcale głosu. Może obawiał się, że 

jego opinia jest niepożądana i zostanie uznana za wtrącanie się, 

może milczał, bo sytuację ojca Kalinki cechowało jaskrawe podo-

bieństwo do jego własnych przeżyć sprzed lat. To właśnie dlatego 

jego zdanie najbardziej interesowało Rozalię. Czy Neledewski 

żałował, że Liliana nie dała mu szansy na bycie ojcem?  

- A ty, co myślisz? – zwróciła się do niego, przejmując od 

niego foremny becik. Znalazłszy się w ramionach mamy, Kalinka 

uśmiechnęła się bezzębnie, podnosząc oczka na jej twarz. Ich 

tęczówki z dnia na dzień stawały się bardziej zielone – jak oczy 

dziadka. 

- Co ja myślę? – Neledewski pochylił głowę, w zamyśleniu 

albo poczuciu wstydu. – Tego powiedzieć nie mogę tak, aby nie 

wyjść na drania. 

- Mniemam, że o zmianę opinii tu obecnych o tobie, Stasz-

ku, nie musisz się martwić – wtrącił dziadek Dziunek z dwuznacz-

nym uśmieszkiem.  

- Nie wiem, na ile szczery w swoich chęciach jest ten Igor, 

ale aż tak mu chyba nie zależy, skoro wszystko, co po sobie zosta-

wił, to numer telefonu… Myślę, że czasem najlepsze, co można 

zrobić, to odejść. Albo pozwolić komuś odejść. 

- Pfft – fuknął dziadek Dziunek cicho. 

- Dziadku, bardzo proszę – Rozalia nakryła dłonią pomarsz-

czoną rękę dziadka, której skóra była delikatna i miękka jak perga-

min, prawie kobieca. Wciąż pamiętała przejmujący sen Liliany. 

Postronny obserwator, jakim był Władysław Hawart – mąż, ojciec 

i dziadek – nie mógł zrozumieć potęgi żywiołu, jakim były ludzkie 

sny. 
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- A ty, no, nie możesz z o b a c z y ć ? – zapytał Neledewski 

tonem konfidencjonalnym, który nie zmylił nikogo. 

- To tak nie działa. Przynajmniej nie dla mnie. Zresztą, nie 

chcę szukać odpowiedzi w snach, marzeniach, niejasnych przeczu-

ciach. Chcę być pewna, działać w wyniku świadomych przemyśleń. 

- I jakie są te twoje przemyślenia, dziecko…? – zapytał po-

nownie dziadek Dziunek. 

- Że najlepsze, co można zrobić, to dać szansę. 

 

 

 

Jej ręce nie drżały, jej głos się nie łamał. Myśli były upo-

rządkowane, ton rzeczowy. Podeszła do tego bez emocji. Nie była 

to sprawa życia i śmierci, tylko zwykłe zadanie, które chciała już 

mieć za sobą. 

Głos w słuchawce nie należał do Igora, tylko do roześmia-

nej dziewczyny.  

- Nie ma go. Coś przekazać? 

- Tak, proszę przekazać telefon Igorowi – powiedziała ze 

znużeniem raczej niż uszczypliwością. Doskonale słyszała jego głos 

w tle rozmowy. – Chodzi o jego córkę.  

- Igor, jakaś panna dzwoni, która twierdzi, że masz dziecko – 

rozmówczyni nie zadała sobie trudu zasłonięcia mikrofonu 

w aparacie. 

- Rozalia, to ty? – głos Igora zawibrował tuż przy jej uchu, 

zniekształcony przez głośnik w słuchawce. 

- A masz z kimś innym dzieci? – zapytała tylko częściowo 

ironicznie. – Podobno próbowałeś się ze mną spotkać. 

- Tak, zanim… Shit, to pewnie już się urodziło?  

- Już się urodziło – potwierdziła. – Była przygotowana na 

różne emocje w związku z telefonem do Igora, a zaczynała odczu-

wać jedynie irytację. – Dzwonię, żeby zapytać, czy chcesz zobaczyć 

córkę. 
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- Shit. Shit, shit. Róźka, to nie jest dobry moment… 

- Bardzo przepraszam, że jakoś tak niezręcznie to wszystko 

zaplanowałam. 

- Nie bądź taka, maleńka. Słuchaj, dostałem fuchę, żeby za-

stąpić przy nagraniach Karla Muellera.  

- Nie znam. 

- Karl Mueller, basista Weltmaschine? Muszę wyjechać do 

Berlina, właśnie się żegnam z kolegami… 

- I koleżankami – przerwała mu, zniecierpliwiona.  

- Zresztą, pomyślałem potem, że to w ogóle był zły pomysł. 

Nigdy nie powinienem był się zjawiać w tej twojej głuszy. Nie 

nadaję się, przecież wiesz… Nie planowałem tego. Popełniłem 

błąd, sorry. 

- Sorry? – zapytała. Irytacja przeszła w rozbawienie. – Tyle 

masz mi do powiedzenia?  

- Ty nie udawaj takiego niewiniątka. Zresztą, co ci zależy? 

Sama najlepiej wiesz, jaki jestem… On na pewno będzie lepszym 

ojcem ode mnie. 

- Kto, za przeproszeniem? 

- Ktokolwiek. Blondas z twarzą grzecznego mordercy albo 

brodacz. Albo ktokolwiek inny.  

- Bez wątpienia – powiedziała, szczerze zniechęcona do dal-

szej rozmowy. – Zrób mi jedną przysługę, Igor. Nigdy, przenigdy 

nie wracaj. 

 

 

 

Ponura niedziela rozciągnęła się przed Rozalią bez żadnych 

prospektów. Powinna była rozkoszować się samotnością, spokoj-

nym, cichym popołudniem spędzonym z córką, jednak ostatnie 

wypadki spowodowały, że ogarnęła ją nerwowość, której nie 

umiała zdusić. Kłótnia z Adamem ciążyła jej coraz bardziej z każdą 

godziną. Chociaż wiedziała, że przyznanie mu racji będzie upokarza-
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jące, chciała jak najszybciej złagodzić konflikt. Przecież był jej 

przyjacielem, bez względu na żałosne, nie ma miejscu podrygi, jakie 

wykonywało jej serce. Nie mogła jednak przyspieszyć jego powro-

tu, nie miała też z kim porozmawiać o fiasku, jakie poniosła 

w próbie kontaktu z Igorem.  

W czasie poobiedniej drzemki Kalinki gapiła się tępo 

w powolne, marszowe kroki wahadła w zegarze. Jeszcze niedawno 

tak życzyła sobie, żeby pielgrzymki życzliwych sąsiadów i rodziny 

ustały, a teraz, kiedy rosnąca córeczka już przestała być magnesem 

dla gości, Rozalia tęskniła za towarzystwem. 

Kiedy Kalinka zasnęła ponownie podczas codziennego ob-

owiązkowego wietrzenia w parku, Rozalia uznała to za świetną 

okazję, żeby uporządkować salkę wystawową. Jeszcze od niedawnej 

wizyty licealistów podłoga zasłana była kocami, wszystkie ekspo-

naty powyciągane z gablotek, a pamiątkowy rzutnik kurzył się na 

wieżyczce zbudowanej z książek i albumów, służących jako pod-

stawa.  

Zdążyła poukładać wszystkie spreparowane w pleksi okazy 

żuków, motyli, jaszczurek, liszek, ważek i glist na ich miejscach, 

kiedy niespodziewanie do świetlicy wpadła Edyta. 

- Co ja się ciebie naszukałam, już myślałam, że ubieżałaś 

z Igorem w świat – powiedziała od progu. – Szechyńska dostała 

rozwód! 

- Na pierwszej rozprawie? – zdumiała się Rozalia.  

Wiedziała, że Józefina liczyła się z trudnościami. W końcu 

jej mąż był profesorem prawa i miał w sądzie znajomości, a ich 

małżeństwo trwało na tyle długo, że spodziewała się skierowania 

przez sąd na mediację.   

Edyta wzruszyła ramionami. 

- Mecenas Glinka, który prowadził jej sprawę, też nie wy-

padł kurze spod ogona, ale to nawet nie ma znaczenia. Ty to 

w palestrze zawsze dopatrujesz się tylko korupcji i poplecznictwa, 

a Szechyńska miała po prostu dobrze spreparowany powód. 
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Dowiodła zupełnego i trwałego rozkładu związku, między innymi 

dzięki temu, że miała zameldowanie w „Ulanie”. Nie mają małych 

dzieci i oboje zeznali, że duchowe, fizyczne i gospodarcze więzi 

zostały zerwane. 

- Teraz to już paplesz w żargonie. Zaraz, to Szechyński tak 

potulnie się zgodził? 

- Glinka przedstawił mu jego alternatywy na posiedzeniu 

pojednawczym. Mógł zgodzić się na rozwód bez orzeczenia 

o winie… Albo nie zgodzić się i pozwolić, żeby sąd obejrzał doku-

mentację z obdukcji i ekspertyzę psychologa. Szechyńska dobrze 

wiedziała, że będzie chciał uniknąć skandalu, bo chociaż rozprawy 

odbywają się za zamkniętymi drzwiami, to i tak dużo z tego, co się 

na nich mówi, wycieka przez szpary… 

- To chyba dobrze, pani Józia na pewno odetchnie z ulgą. 

- No tak. Jutro mają spotkanie w sprawie podziału majątku. 

Ta część na pewno zajmie trochę więcej czasu, chociaż mecenas 

Glinka przewiduje, że Szechyńska uniesie się honorem i zgodzi się 

na niekorzystne warunki. 

- To byłoby do niej podobne – zgodziła się Rozalia. – Mo-

żesz ją pokołysać? – poprosiła kuzynkę, gdy Kalinka zaczęła niespo-

kojnie wiercić się w wózku.  

Edyta zwolniła hamulce w kołach spacerówki i z entuzja-

zmem zaczęła wozić Kalinkę w przód i w tył, co poskutkowało 

szybko ponownym zapadnięciem w drzemkę. 

- A co właściwie zainspirowało cię do tych niedzielnych po-

rządków? – zainteresowała się, nie zwalniając tempa kołysania. 

Rozalia zatrzymała się w pół kroku, przytulając do brzucha 

stos równo poskładanych koców, jakby miękka warstwa wełny 

mogła ochronić ją przed życiowymi ciosami. 

- Edytko, nie mogę uwierzyć, jaka byłam głupia i naiwna – 

wyznała. 

Streściła pokrótce żałosne rezultaty swojej rozmowy z Igo-

rem. 
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- No, a czego właściwie się spodziewałaś? – zapytała Edyta 

trzeźwo, gdy już poznała wszystkie szczegóły. – Że rzuci dla ciebie 

wszystko i przybędzie, żeby paść przed tobą na kolana? 

- Nie wiem… Nie miałam właściwie żadnych oczekiwań. 

Nie sądziłam tylko, że będzie na to wszystko taki, no, nawet nie 

obojętny, tylko lekceważący. Dziecinny.  

- Chciałaś, żeby wrócił? 

- Nie. Ale chciałam wierzyć, że jest przyzwoitym człowie-

kiem. Byłoby mi łatwiej, gdybym mogła o nim myśleć w ten 

sposób. Wtedy moja pomyłka nie wydawałaby mi się taka kolo-

salna. Nie musiałabym się wstydzić. 

- Żartujesz chyba. Ty, wstydzić? Czego? – fuknęła Edyta, po-

ruszona, a po chwili jakby się zreflektowała. – A może nie „czego”, 

tylko „przed kim”? 

Rozalia czuła się niezręcznie, poruszając ten temat właśnie 

z Edytą. Prawda była jednak taka, że kuzynka była jej jedyną 

przyjaciółką płci żeńskiej. Mogła liczyć na pomoc Kostka czy Kuby 

w wielu sprawach, ale o rozterkach serca najlepiej rozmawiać było 

z jakąś serdeczną, współczującą, kobiecą duszą. 

- Edziuniu, ja już sama nie wiem – zaczęła niepewnie.  

- Rozalko, nie bądź gęś. Tamto, to już przeszłość. Chwilowe 

zamroczenie. Naturalnie, nasza wspólna przygoda z Adamem mogła 

być epicka, ale nie była pisana. I cześć! Pewnie i tak znalazłabym 

po jakimś czasie dziurę w całym. 

- Czyżby motyle w brzuchu już pozdychały? – zadrwiła Ro-

zalia, zabierając się za złożenie wiekowego projektora z należnym 

szacunkiem w jego pudle. – Nie da się nie zauważyć, że przyjechałaś 

sama. 

- Znasz mnie. – Edyta ponownie uniosła w górę ramiona, 

próbując w ten sposób okazać beztroskę, ale przez jej twarz prze-

mknął ledwie zauważalny cień. 

- Pokłóciliście się z Kamilem? 
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- No, nie właśnie. Kamil jest taki… grzeczny. Nadskakuje, 

dba i rozumie. W zasadzie ideał, nie? Ale ja jakoś nie mogę przy-

zwyczaić się do myśli… Do tej myśli, że to już to, koniec. Myślę, że 

to dlatego nie potrafię nikogo przy sobie zatrzymać. Mnie pocią-

ga… tylko ta p o t e n c j a l n a  ekscytacja. To oczekiwanie, 

niepewność, te niezbadane możliwości. Przeraża mnie myśl, że 

ugrzęznę, że nic nowego już się nie zdarzy. Brakuje mi… takiego 

przeciągania liny, jeśli wiesz, o czym mówię? Odrobiny przeciw-

stawności, emocji, kłótni. Nie zniosę takiej wiecznej nudy. Pewnie 

uważasz mnie za tępą dzidzię.  

- Jestem ostatnią osobą, która mogłaby oceniać czyjeś miło-

sne wybory. 

- Ale…? 

- Ale nic. Wszystkie szukamy czego innego i nawet jeśli 

opowiem o tym, co dla mnie powinno być podstawą związku, 

pewnie zupełnie to do ciebie nie przemówi. 

- Niech zgadnę, podstawą w twoim mniemaniu jest to, żeby 

wybranek był obrońcą pokrzywdzonych, najlepiej weterynarzem, 

dysponował mundurem maskującym, samochodem z napędem na 

cztery koła, i powłóczystym spojrzeniem ciemnych oczu. 

- Żebyś tylko umiała niezawodnie wskazać mężczyznę swo-

ich snów, jak potrafisz wskazać moich.  

- Ktoś kiedyś powiedział mi, że o plotki o ludziach obcych ła-

twiej oprzeć abstrakcyjne rozważania niż o własne doświadczenia. Ja, 

widzisz, nauczyłam się zaglądać w cudze serca i na tym, co w nich 

znajduję, opieram swój światopogląd. To łatwiejsze niż samobada-

nie. Przeraża mnie perspektywa wnikliwej analizy własnego 

usposobienia i jestem prawie pewna, że po dokonaniu jej miała-

bym dużo gorsze zdanie o świecie w ogóle, niż po zaglądaniu 

w takie na przykład twoje serce, albo serce Adama.  

Rozalia spojrzała w oczy Edyty, w jej rozbiegane, nerwowe, 

zawsze jakby chorobliwie błyszczące oczy i uprzytomniła sobie nie 

po raz pierwszy, że ich bystre spojrzenie skierowane jest bezustan-
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nie gdzieś do przodu, daleko, w nieokreśloną przyszłość. Gdzie 

w takim razie kierował się jej własny wzrok? W sny? W przeszłość, 

w której tkwił ten sam stary, obłaskawiony strach i stare nadzieje, 

czy w teraźniejszość, która oferowała nowe nadzieje, ale również 

nowy, nieznany jeszcze strach…? 

- Edzia, dziecko ty moje – westchnęła z głębi serca. – Możesz 

ze mnie kpić, ile zechcesz, ale to wcale nie pomoże się tobie odna-

leźć. Mówisz, że pragniesz czegoś, co będzie epickie, monumentalne, 

pełne fajerwerków. Dla ciebie związek to pole walki, nieustanne 

droczenie się, jakby miarą zaangażowania była skłonność do 

podejmowania polemiki. Nic dziwnego, że nie znajdujesz szczęścia 

w relacjach z wszystkimi tymi fantastycznymi facetami. Traktujesz 

ich jak przeciwników, nie jak partnerów. Nie ma się co dziwić, że 

nie znajdujesz spokoju. Związek powinien być jak bezpieczna 

przystań, schronienie od ciągłej walki, a nie źródło konfliktów. 

Przecież istnieją inne odcienie na skali pomiędzy epickością a nudą. 

Stabilność, ciche, codzienne wsparcie, małe gesty, które mają 

głębokie znaczenie… 

- I taki właśnie dla ciebie jest Adam? – wpadła jej w słowo 

Edyta, ściągając dłonie z poręczy wózka. 

Mógłby być, gdyby chciał – pomyślała Rozalia, ale nie mia-

ła odwagi przyznać się do tego przed Edytą.  

- A czy tobie nie przyszło nigdy do głowy, że kobieta może 

spróbować być sama, chociażby przez chwilę? Że brak partnera 

wcale nie musi jej unieszczęśliwić? Że wcale jej to nie uwłacza?  – 

zapytała, wyciągając rękę, żeby pogładzić jedwabisty kosmyk 

jasnych włosów nad czołem Edyty. 

- Sama? – powtórzyła Hawartówna jak echo, tłocząc w to 

jedno słowo niechęć i przerażenie. – Może myślałam o tym chwi-

lami, wtedy, kiedy wszystko się rozpadało. No wiesz, że niby to 

byłoby łatwiejsze, dojrzalsze, bardziej nowoczesne. Zawsze jednak 

na drodze mojego postanowienia stawało coś. Ktoś. To tak, jakby 

obok mnie była jakaś taka mikra czarna dziura, która koniecznie 
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chce zassać tu jakiegoś partnera. Natura horret vacuum20 – otrząsnę-

ła się szybko z chwilowej zadumy i błysnęła zębami w zadziornym 

uśmiechu. 

- Edyta horret vacuum – poprawiła Rozalia z dobroduszną 

kpiną, poddając wszelkie próby zmotywowania Edyty do zmiany 

postępowania. Własne słowa pachniały jej hipokryzją.  

Przecież Rozalia także nie chciała być samotna. 

- Przecież ty też nie chcesz być samotna? – powtórzyła Edyta 

w głos za myślami Rozalii, co tylko potwierdzało jej niebywałą 

intuicję w odczytywaniu ludzkich serc i umiejętność prowadzenia 

skutecznego kontrataku. 

- Mówiłam teoretycznie tylko – mruknęła Rozalia, za nic 

w świecie nie chcąc przyznać, że jedyną zmienną w teorii było 

w jej przypadku istnienie konkretnego mężczyzny, którego chciała 

widzieć u swojego boku.  

- Jakiś partner przydałby ci się nie tylko dla moralnego 

wsparcia i zupełnie praktycznie… Nie boisz się tutaj, sama? Po tych 

wszystkich atakach? 

- Od czasu aresztowania Kaziucha nic złego się nie wydarzy-

ło – odparła Rozalia, wdzięczna za zmianę kierunku rozmowy. – 

Zresztą, Bandyta nas ochroni, nie, Bandzior? 

Pies, sprawujący do tej pory leniwą wartę przy drzwiach, 

uniósł półprzymknięte oczy na dźwięk swojego imienia i oblizał 

pysk. 

Odłożyła pudło z rzutnikiem do szafy, a następnie zabrała 

się za oględziny złamanego poroża. Próbowała ustalić, czy utrąconą 

koronę dałoby się przykleić do tyki. 

- A tu co się stało? – zaciekawiła się Edyta. 

- Licealista ze skłonnościami dewastatorskimi – odparła Ro-

zalia ze śmiechem, wspominając swój debiut jako przewodniczka. 

Jej uśmiech zgasł szybko, gdy przypomniała sobie słowa sympa-

tycznego Jurka, przewodniczącego sekcji kółka przyrodniczego. 

                                                                 
20natura horret vacuum (łac.) – natura nie znosi próżni. 
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„On by wszystko tylko tak niszczył, psze pani. Psychiczny 

taki”. 

- Dobrze się czujesz? Rozaśka?  

Ręka Edyty na jej ramieniu wydała jej się ciężka jak głaz.  

- Edziuniu, kiedy wracasz…? – zapytała, chwytając się tej 

ręki jak deski ratunku. 

- Jutro rano.  

- Zostaniesz z Kalinką na kilka godzin? Bardzo cię proszę. Ja 

muszę wyjść! 

- Wyjść? O tej porze? Przecież robi się już ciemno. Dokąd? 

Z kim? 

- Dokąd? – powtórzyła bezwiednie, jak odurzona. – Nie 

umiem tego wytłumaczyć. To skomplikowane. Muszę jechać do 

Dąbrówki. 

- A to nie może zaczekać do jutra? 

- W dzień… w dzień to się nie uda. 

- No dobrze, ale z kim pojedziesz? Przecież nie masz prawa 

jazdy. 

Miała już kogoś na myśli. 

 

 

 

- Kiedy wreszcie dowiem się, co my właściwie robimy? 

- Ciii… 

Jakub zdjął jedną rękę z kierownicy i potarł ją o swoje udo, 

żeby wtłoczyć trochę ciepła w zziębnięte palce. Rozalia obwiniała 

się za jego dyskomfort. Dzwoniąc wcześniej do przyjaciela, dała mu 

do zrozumienia, że niezwłocznie potrzebuje jego pomocy, bo 

zdarzył się nagły wypadek. Biedak wybiegł z domu w samym 

podkoszulku. Ostatnie dni przyniosły ocieplenie i powolne roztopy, 

ale temperatura wieczorami wciąż spadała poniżej zera. Nawet 

ogrzewanie samochodowe nie pomagało, kiedy powoli przemierzali 
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jedną długą ulicę wsi Dąbrówka w tę i z powrotem. Kuba dygotał 

z zimna jak kundel przy budzie. 

- Nic nie rozumiem. O co chodzi? Wiesz coś na temat Po-

krotnego? Spodziewasz się, że spotkamy go tutaj na drodze? 

- Wcale nie musimy go spotykać. Kubuś, najdroższy mój, 

musisz zamknąć dziób, inaczej się nie skupię – poprosiła najłagod-

niej, jak tylko umiała.  

Nigdy nie próbowała świadomie włamać się do niczyich 

snów. Najczęściej to sny same wybierały tę ścieżkę, która prowadzi-

ła je wprost do umysłu Rozalii. Najwyrazistsze były sny jej rodziny 

i przyjaciół. Nocne marzenia obcych ludzi wyglądały przy nich jak 

groteskowy spektakl oglądany zza matowej tafli. 

Jakub zdołał pomilczeć przez kilka minut. Cała eskapada na 

początku wydawała mu się zabawnym żartem, teraz rzucał niespo-

kojne spojrzenia w kierunku Rozalii, jakby obawiał się, że postrada-

ła rozum. Może rzeczywiście tak było. 

- Szkoda tych twoich piór – powiedział po chwili milczenia. 

– Nie mogę uwierzyć, że nie będzie już warkocza. 

Ponownie zdjął rękę z kierownicy i wetknął kosmyk wło-

sów Rozalii za ucho. Czubki jego palców były tak zimne, że po 

karku Rozalii przebiegł dreszcz, nieprzyjemny jak tupot tysięcy 

mrówczych nóżek.  

- Nie to, żebyś źle wyglądała. Ładnie nawet. Jesteś 

w świetnej formie. 

- Kuba, nie zaczynaj. 

- Stwierdzam tylko fakt – powiedział, a po chwili zreflekto-

wał się. – Jak to, dlaczego „nie zaczynaj”? 

- Sam powiedziałeś mi kiedyś, że nie jesteśmy do siebie do-

pasowani. Że pociągniesz mnie na dno, bo masz ciężką duszę. Jesteś 

cynikiem, masz w głowie bałagan. Twoje słowa.  

- Powiedziałem tylko, że ładnie wyglądasz… Ale gdybym 

nawet zmienił zdanie i uwierzył w to, co kiedyś wydawało się 
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nieprawdopodobne, to i tak jest chyba za późno. Twoje światełko 

świeci już komu innemu, prawda? 

Chciała zaprzeczyć, gdy niespodziewanie nić, której tak in-

tensywnie poszukiwała, sama wpadła do jej głowy. Wiedziała, że 

musi ją pociągnąć, jak wstążkę, która prowadzi do motka. 

- Stój! – odruchowo złapała go za przedramię, które wyda-

wało się jej lodowato zimne, jak ramię manekina, a nie żywego 

człowieka. – Tutaj, zatrzymaj się. 

Kuba posłusznie zjechał na pobocze i zgasił silnik. Prysł sto-

żek światła, utworzony przez reflektory samochodu, a ciemność 

szybko wlała się w jego miejsce – i w serce Rozalii. Mroczny, 

opresyjny kłąb obrazów, myśli, słów i uczuć toczył się w jej 

kierunku i z przerażeniem odkryła, że nie umie zrobić nic, by 

kontrolować rozpędzony pocisk. 

- Powiesz mi wreszcie, o co chodzi? – powtórzył swoje py-

tanie Jakub, ale jego głos był zniekształcony, jakby Rozalia łagod-

nie opadała na dno pod wodą, podczas gdy Kuba wołał do niej 

z brzegu. 

Nie umiała mu odpowiedzieć. Czuła nacisk na wszystkich 

mięśniach ciała, jakby nić snu, którą schwytała, spętała ciasno całe 

jej ciało. Mogła tylko bezradnie patrzeć, zassana w świat grozy, 

strachu i frustracji. A były to tylko strzępy, chaotyczne cząstki 

naszpikowane horrendum i makabrą, jakby sen, z którego się 

wyrywały, był płytki i urywany.  

 

Bije na oślep w czarną i gęstą jak maź przestrzeń, a każdy 

cios, który wymierza, spada na niego samego, przeszywając bólem 

jego golenie, ramiona, udo, wybijając z mięsa twarde guzy, grucho-

cząc boleśnie gości. Gruby, sękaty kij, który jest jego bronią, kaleczy 

jego ręce do krwi. Chce odrzucić go od siebie, ale nie potrafi. Kostur 

jest zrośnięty z jego dłońmi tysiącami elastycznych połączeń, 

podobnych do rozciągniętych jak guma nitek kleju, ale to spoidło 

tworzy jego własna skóra. 
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Pokonany, pada na kolana i opiera się rękami o ziemię. Jego 

dłonie podparte na polanie uwożą się. Uderza twarzą w błoto. 

Ziemista pulpa, która wypełnia mu usta i nos, ma smak łoju, błota 

i krwi. Wymiotuje pod siebie. Snop światła pada na ziemię zbełta-

ną z zawartością jego ust i wydobywa z niej głęboką rdzawą barwę. 

Krew, nie, nie krew. Posoka.  

Przed nim wyrasta potężny, krępy, zwięzły cień osadzony 

na silnych, długich nogach. Chrapy zwierzęcia rozwierają się 

rytmicznie, wypuszczając kłęby dymu. W ciemności świece łosia 

wydają się mieć kolor błyszczących rozżarzonych węgli. Z rany na 

mięsistej klatce piersiowej broczy rubinowa, kleista wilgotność. 

Szczyt wydłużonej głowy wieńczą tyki, które nagle zaczynają się 

wydłużać i stawać coraz masywniejsze. Na łopatach narastają i pną 

się w górę nowe odnogi. Wkrótce całe poroże przybiera nienatural-

ne, nieproporcjonalne rozmiary. Unikat. Groteska. Okaz. 

Pokrotny sięga po swoją żerdź, ale drewniany drąg staje się 

teraz strzelbą, ciężką strzelbą z masywną kolbą, której lufa lśni 

zimnym blaskiem.  

- Chce na mnie szarżować! – wrzeszczy, ale doskonale wie, że 

to kłamstwo, którym karmi siebie i swoich niewidzialnych towa-

rzyszy, szukając usprawiedliwienia. Smakuje na jego języku jak 

błoto zmieszane z krwią. Byk, który stoi przed nim, jest łagodny 

i nieszkodliwy.  

Podnosi się na jedno kolano, wypoziomowuje strzelbę 

i wymierza. Palec wskazujący drga, dotykając chłodnego, gładkiego 

łuku spustu. 

Nie chce strzelić. Musi strzelić.  

Nagle jego wyciągnięte ramiona dygoczą, objęte dotkliwym 

mrowieniem. Patrzy w dół na napięte mięśnie przedramion. Pod 

jego skórą przetaczają się ruchliwe, obłe wybroczyny, jakby 

robactwo przemieszczało się korytarzami wydrążonymi w jego 

mięsie. Odrzuca broń, która z przeciągłym trzeszczeniem odlepia się 
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od jego dłoni, pozostawiając na niej ziejącą płytką ranę. Sięga do 

pasa po myśliwski nóż, lecz nie znajduje ostrza w pochwie. 

Dreszcze w jego skórze przeradzają się w kłujące ugryzienia, 

pęcznieją bólem. Armia ludzkich korników wygryza labirynty coraz 

głębiej, do kości. Pokrotny zaczyna orać skórę paznokciami, wyry-

wając całe jej płaty. Z płytkich ran wyfruwa rój owadów o wielkich 

zielonych oczach, ostrych szpilach żądeł i czarnych skrzydłach, 

koszących powietrze gorączkowym furkotem wokół jego głowy. 

Dziwaczne czarne osy skierowują piki swoich odwłoków ku jego 

głowie. Pada na ziemię i nakrywa głowę krwawiącymi ramionami. 

Zamyka oczy, lecz wciąż widzi pod powiekami wściekłą armię, 

gotową do ataku. Zaciska mocniej powieki, pragnąc, by pochłonęła 

go ciemność, ale zagrożenie, którego tak się boi, istnieje przede 

wszystkim w jego głowie. Nie może od niego uciec. 

Gdzieś w oddali słychać miękkie stąpanie racic. 

 

Rozalia otworzyła oczy, jakby coś wypchnęło ją siłą z frene-

tycznego snu. Poczucie zagrożenia, które jeszcze przed chwilą 

zagnieździło się w każdej komórce receptywnej jej ciała, znikło 

nagle i bez śladu. Siedziała w powoli nagrzewającym się samocho-

dzie, bezpieczna od koszmaru i odcięta od zewnętrznego świata 

przez zatrzaśnięte drzwi. Nad nią znajoma, szczupła twarz Jakuba 

schowana za drucianymi kratami okularów lśniła od drobnych 

kropel perspiracji. Wojnicki wyglądał jak figura woskowa, która 

uciekła od Madame Tussauds przed ostatecznym woskowaniem.  

Między ucho a ramię wcisnął telefon komórkowy. 

- Do kogo dzwonisz? 

- Po pogotowie. Jezu, zemdlałaś tak nagle! 

Szybkim ruchem wyrwała mu aparat i rozłączyła oczekującą 

rozmowę. Zorientowała się, że drugą rękę ma uwięzioną w kajdan-

kach dłoni Kuby, który prawdopodobnie badał jej puls. 

- To do kogo mam zadzwonić? Do Adama? Edyty, Hawar-

tów? To pierwszy raz ci się tak zdarzyło? Robiłaś jakieś badania? 



538 
 

Jesz regularnie? Jak się teraz czujesz? Dobrze widzisz? – bombardo-

wał ją serią pytań, nie dając czasu na odpowiedź 

- Kuba! – huknęła, próbując przełamać zdenerwowanie, 

w które wpadł. Jak na lekarza, nie zachowywał zupełnie zimnej 

krwi. – Czy możesz na chwilę zapomnieć o medycynie i diagnozie… 

Nie, to nie pierwszy raz i tak, wiem, co to było. 

- Jakiś trans? Zapaść? Udar? 

- Sen – odparła, zgodnie z prawdą, lecz wiedziała, że to 

wszystko, na co może sobie pozwolić. Wojnicki otwarcie przyzna-

wał się do bycia racjonalistą i cynikiem. Nie uwierzyłby w jej 

dziwaczną historię, co więcej, mógłby próbować namówić ją na 

terapię i badania, jakby to trzecie oko, oko duszy, można było 

wyłupać pigułkami lub oślepić pogadankami na kozetce. 

- Koniec. Dzwonię po Adama – zadecydował, wypuszczając 

jej przedramię z uścisku. Odebrał jej telefon szybkim ruchem, jakby 

obawiał się, że będzie stawiała opór. 

- Czekaj, czekaj chwileczkę. Z Adamem ja muszę porozma-

wiać osobiście, zresztą on wie. 

- Co wie? 

Sięgnęła dłonią do jego bladego, wilgotnego policzka 

i uśmiechnęła się uspokajająco. To musiało wystarczyć za odpo-

wiedź. 

- Kuba, ja myślę, że Zdzisław Pokrotny jest chory psychicz-

nie – powiedziała po chwili, odwracając głowę w kierunku szyby. 

Wydawało jej się, że z grubymi szybami wciąż tańczą na wietrze 

strzępy i fragmenty koszmaru, zaglądając do wnętrza auta przez 

koronkowy deseń mrozu na oknie. Odsunęła je od siebie z opano-

waniem i precyzją. Strach i niepewność, które jeszcze przed kilkoma 

miesiącami oblekały ją niczym hamująca ruchy skorupa, złuszczyła 

i pozostawiła za sobą. Nie potrzebowała ich już, żeby czuć się jak 

cała, zespolona, integralna osoba. Miała nową skórę, nowe spoiwo. 

Była zdrowa, opanowana, pewna siebie.  
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- Skąd to wiesz? – zapytał po chwili Jakub. Widziała, jak 

walczy z własnymi uprzedzeniami i hamuje wytrenowane odruchy. 

- Mam takie przeczucie. Myślę, że mógł dyrygować działa-

niami Kaziucha w jakiś sposób…  

- Ale jak? – przerwał jej niecierpliwie. 

Wzruszyła ramionami. 

- Ta jego kochanka, u której mieszka… znana w okolicy z te-

go, że pędzi wyborny bimber. Kaziuch jest zdiagnozowanym 

alkoholikiem. Może tak się poznali? Adam widywał męża pani 

Jadzi w towarzystwie Pokrotnego… Ale nie o tym. Przyjmijmy, że 

Pokrotny istotnie ma coś z głową… Jak możemy to, no, legalnie 

udowodnić? Jeśli rzeczywiście to on stał za tymi atakami… 

- Może dowiedział się o tym, że Kaziuch został złapany 

i dlatego zaprzestał swoich działań? Jeśli tak, szanse na złapanie go 

na gorącym uczynku nie istnieją. 

- A prokuratura? Może pani Iza Gąska miałaby jakiś sposób? 

- Bez dowodów, bez zarzutów, bez sprawy? – wypunktował 

Jakub trzeźwo. – Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to jego była 

żona. 

- Ta sama, którą postrzelił na polowaniu? Jakoś czarno to 

widzę. 

- Nie wiem, Rozalko. Może przyniosłoby jej to jakąś pocie-

chę, gdyby dowiedziała się, że jej mąż był niepoczytalny. 

- To był wypadek. 

- Może. Wtedy Pokrotny był jeszcze dość szacowną osobi-

stością. Może jego psychika nie wytrzymała, kiedy stracił swoje 

przywileje, pieniądze, biznes. Do tego rozwód. Nie zdziwiłbym się, 

gdyby od tego miał coś z głową, w końcu facet spektakularnie się 

stoczył. Takim ambitnym gadzinom spadek w hierarchii społecznej 

może namieszać w głowie. Ale zanim zaczniemy rzucać oskarżenia 

i wnioskowania, potrzebne są jakieś dowody, prawda? Tak działa 

prawo. 
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- Tak, prawo. Prawo wkracza tam, gdzie już rozegrała się 

tragedia – mruknęła Rozalia, niezadowolona z tej niezawodnej 

logiki. – Jedźmy do domu. 

Kuba przekręcił kluczyk w stacyjce, silnik zaskoczył i zabur-

czał. Zawrócił na pustej wiejskiej drodze.  

- Jak, twoim zdaniem, można zapobiec wypadkom, zanim 

się wydarzą? To niewykonalne. Nie możesz być pewna, że Pokrotny 

coś zmajstruje. 

To była prawda. Nie mogła tego przewidzieć, nawet z jego 

snów. Nie znała jego planów i zamiarów, jeśli w ogóle takowe 

posiadał, nie słyszała bezpośrednio tych podszeptów, które nim 

kierowały. Widziała tylko blade odbicie jego tragicznej, nieszczę-

śliwej duszy i rozpaczliwe szamotanie w pełnym grozy zniewole-

niu. 

 

 

 

Około trzeciej nad ranem wstała, żeby uspokoić rozbudzoną 

Kalinkę. Kiedy udało jej się wreszcie złagodzić napad kolki i na 

nowo utulić córeczkę, była w pełni rozbudzona. Stała nad łóżecz-

kiem śpiącej dziewczynki, wpatrując się w jej okryte ciemnym, 

niemal czarnym meszkiem czółko.  

Była spokojna. 

Czekała na Adama. 

Wydawało jej się to najnaturalniejszą do zrobienia rzeczą. 

Jedyną słuszną, rozsądną decyzją. 

O wszystkim mu opowie. O tym, co wywnioskowała ze 

snów Pokrotnego, tak. Ale też o tym, co czuje. O tym, kim dla niej 

się stał. O tym, że jest jej przykro z powodu ich kłótni. Że tak 

naprawdę nie była zła za zatajenie wizyty Igora ani za próbę 

chronienia jej, była tylko sfrustrowana czekaniem, niepewnością.  

Potencjalne odpowiedzi na pytania już jej nie przerażały. 

Nie wiedziała, skąd w ogóle wziął się u niej strach przed szczero-
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ścią, który dotąd nią kierował. Obok Marka, Adam był jedyną 

osobą, której reakcji Rozalia nigdy nie musiała się obawiać. Bojaź-

liwość i niepewność, paraliżujący lęk przed odrzuceniem, dezapro-

batą, wykluczeniem, które towarzyszyły jej przez wiele lat życia, 

przy nim kurczyły się, ulatywały jak stado spłoszonych wron. Jego 

siła stała się spoiwem dla popękanej duszy Rozalii. Nie tylko 

akceptował i rozumiał ją samą, pokochał także jej córkę. Nie mogła 

uwierzyć, że kiedykolwiek była o tę miłość zazdrosną. Wydawała 

jej się najnaturalniejszą rzeczą pod słońcem, uczuciem, które 

dotykało jego dobre, mądre, waleczne serce w sposób prosty 

i bezpośredni, nieunikniony. 

Już pojutrze będzie w domu. Mogła co prawda do niego za-

dzwonić, ale chciała porozmawiać z nim twarzą w twarz. Tak będzie 

lepiej, uroczyściej, jakoś tak bardziej znacząco. 

Musiała jeszcze tylko zaczekać. Dzień, dwa. Nie była nie-

cierpliwa. Miała w sercu spokój. 

Przytłumiła światło nad łóżeczkiem córki i wróciła do swo-

jego łóżka. Nie myślała już o niczym. 

Wsłuchiwała się w historie, które za oknem opowiadał 

wiatr. 
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Rozdział 27 

To była tykająca bomba, która musiała wybuchnąć, a kiedy już to 

uczyniła, rozsadziła cały jego świat. W drodze do Krakowa gryzł się 

i krygował pod naporem myśli. Sumienie dokonywało gruntowa-

nego samooskarżenia. Był nieodpowiedzialnym idiotą, tchórzem, 

samolubnym bubkiem. 

Kiedy pierwszy gniew ucichł, pojawiły się cięższe, mrocz-

niejsze zarzuty. Lekkomyślnie skrzywdził Rozalię. Jego pochopna, 

egoistyczna w gruncie rzeczy decyzja mogła przekreślić wszystko, co 

udało im się zbudować i pogrzebać jego ciche nadzieje. Te opresyj-

ne, natarczywe myśli wypalały go od środka.  

Na szczęście Józefina była głęboko pogrążona we własnych 

przeżyciach i zdawała się nie zauważać tego, jak zasępiony i mar-

kotny stał się jej syn, odkąd tylko opuścili Cembrzaste, „Ulanę” 

i Rozalię. 

W drodze do Krakowa próbował zastosować niezawodną 

dotąd terapię muzyką, ale zdawało się, że to, co kiedyś niosło ulgę 

i ukojenie, dziś obróciło się przeciwko niemu. Szybko wyłączył 

radio i pozostałą drogę przebył słuchając tylko ciszy i własnych 

pesymistycznych myśli, bębniących w głowie jak monotonna 

perkusja. 

Rozprawa rozwodowa matki przebiegła pomyślnie i to 

wprawiło go w nieco lepszy nastrój. Zupełnie jakby sprzeczka, którą 

odbyli z Rozalią, była jak ogłuszający cios obuchem. Początkowa 

utrata świadomości, poczytalności i sił ustępowała stopniowo. 

Pozostawał tylko głuchy i tętniący ból. Guz. Moralny kac.  

Kiedy po wstępnym spotkaniu z adwokatami ojca, które ni-

czego nie rozstrzygnęło, ruszyli w środę wczesnym rankiem 

w drogę powrotną, czuł, jakby wracał do domu, w którym mieszkał 
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nie przez marne osiem miesięcy, ale całe życie. Nie pragnął niczego 

więcej niż tylko pochylić głowę w progu „Ulany” i wejść pod 

obszerny, ochronny dach. Wziąć na ręce Kalinę, przytulić Rozalię 

i wszystko jej powiedzieć. Tak długo zajęło mu znalezienie tej 

prostej tęsknoty, zwyczajnej potrzeby, tej wcale niespektakularnej, 

przyziemnej ambicji. Nie potrzebował magii ani ckliwych przepo-

wiedni, wielkich uniesień serca ani efektywnych scen kulminacyj-

nych. Motywowała go nie złudna, poetyczna wizja sprzed lat, lecz 

własne serce, zwyczajna, codzienna, prozaiczna miłość. Nie wyobra-

żał sobie żadnego wyższego celu w życiu.  

Deszcz zaczął bębnić o szyby, kiedy mijali Gorlice. Znak 

nadchodzącej odwilży i roztopów. Wycieraczki mrugały do niego 

zza szyby ze świstem w rytmie muzyki, którą wybrał, ale której nie 

słuchał. Nie potrzebował ani jej mądrości, ani jej zdolności wyrazu, 

ani obcych słów, które pomogłyby mu zrozumieć tę prostą prawdę, 

że nie zdoła w życiu mierzyć wyżej ani sięgać dalej, jeśli nie będzie 

umiał poradzić sobie ze zwyczajną miłością. 

Tuż za Rymanowem deszcz przeszedł w marznącą mżawkę. 

Zlodowaciałe krople spadały na szybę z migotliwym brzękiem jak 

ostre igiełki. Śliska nawierzchnia wymusiła na nim zdjęcie nogi 

z gazu. Nie spieszył się. Miał przed sobą całe życie.  

Piskliwy ton dzwonka w telefonie wybudził Józefinę 

z drzemki, w którą zapadła kilkadziesiąt kilometrów wcześniej. 

- Mamo? Mamo, możesz odebrać? Nie mam pod ręką gło-

śnomówiącego – poprosił, podnosząc telefon z półki. 

Józefina przytuliła słuchawkę do ucha i mruknęła coś sen-

nie. Adam obserwował w lusterku, jak zaspane, ciężkie powieki 

matki unoszą się w nagłym stanie pobudzenia. 

- Proszę chwileczkę zaczekać – wymamrotała wreszcie Józe-

fina, jakby z trudem udało jej się przerwać potok słów rozmówcy. 

Bezradnie unosząc brwi, przekazała słuchawkę Adamowi, 

który wcisnął ją pod ucho, przechylając głowę do ramienia 
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i usiłując przypomnieć sobie, czy w okolicy często staje patrol 

policji drogowej. 

- Leśne pogotowie „Matecznik” przy zarządzie Rezerwatu 

Przyrody „Puszcza Bukowiecka”, Adam Szechyński, słucham – 

wypowiedział, metodycznie strzelając sylabami. 

- Adam, jest draka – oznajmił znajomy baryton Kostka. – 

W górnym odcinku Cąberki, tam, gdzie to zakole za ruinami młyna 

w lesie, utknęły w lodzie dwa jelenie. Maroza wziąłem na zimowy 

spacer – on tak uwielbia kłusować po śniegu, normalnie nie ten 

koń, co w stajni… 

- Kostek, skup się. Jelenie. Utknęły w lodzie? Jak? 

- …I się natknąłem. Tak wygląda, jakby je ktoś przepłoszył 

z lasu siłą na lód, a że lód kruchy, to i się miejscem załamał. Jakby 

się przeprawić na drugą stronę, to można by poszukać śladów, ale 

na razie… 

- A jelenie? Żyją? 

- Żyją. Wygląda, że nogami zaparte w solidny grunt, a znad 

lodu tylko głowy i wieńce wystają. Nie mają jak się wdrapać na 

solidną krę, a ja nie mam do nich jak podejść. Jak się lód pod 

jeleniem załamał, to i pode mną, rozumiesz… Ja nie wiem, co robić. 

Specjalnie na szosę wyjechałem, żeby ciebie zawiadomić, bo tam 

nad rzeką nie ma zasięgu ani kreski. 

- Rozumiem. Słuchaj, ja mam jeszcze jakieś… trzydzieści ki-

lometrów do Cembrzastego. Odwiozę mamę do „Ulany” i zaraz 

ruszam do ciebie. W międzyczasie dzwoń, po kogo się da. Romek 

i Tomek Hawart, Kuba Wojnicki. Obdzwoń leśniczówki. Są tam 

jacyś sąsiedzi? 

- Kilka domów w przysiółku, nie dalej jak osiemset metrów. 

- Podejdź, podjedź, popytaj. Niech przywiozą liny, siekiery, 

haki, rakiety śnieżne, wszystko, co się przyda. 

- Jasne, szefie.  



545 
 

Rozłączył się bez pożegnania. Resztę drogi przejechał, z ca-

łych sił starając się nie przyspieszać. Na pewno nie pomoże żadne-

mu zwierzęciu w potrzebie, jeśli wyląduje w przydrożnym rowie. 

Zaparkował pod „Ulaną” po czterdziestu minutach jazdy, 

z których każda wydawała się trwać całą wieczność. Wyskoczył, 

żeby wyjąć z bagażnika podróżne torby. 

- Rzuć to, syneczku, ja dam radę. Jedź, jedź! – ponaglała Jó-

zefina. 

Zostawił walizki w topniejącym śniegu i pobiegł do warsz-

tatu. Chwycił łopaty, ciężki młot, zwój powrósła, zakurzone czarne 

skrzynki krótkofalówek, a po namyśle także oskard i karabin 

Palmera. Wrzucił sprzęt na opróżnione miejsce w bagażniku, obok 

podręcznej torby z przyborami chirurgicznymi, którą woził ze sobą 

nawet wtedy, gdy wyjeżdżał z leśnej głuszy do miejskiej dżungli. 

Józefina wciąż stała przy porzuconych walizkach, zaciskając 

kurczowo dłonie na brzegu niezapiętego płaszcza. 

- Uważaj na siebie, syneczku – westchnęła, kiedy wsiadał 

do samochodu. 

Pozwolił sobie tylko na jedno spojrzenie w okna kuchni 

w mieszkaniu Rozalii. Wydawało mu się, że dostrzegł sylwetkę, 

cień, przesuwający się za oknem.  

Rozalia. 

Piękna, mądra, czuła, zaradna i silna Rozalia. 

Był tak blisko, a jednak znów musiał się oddalić. 

To nieważne – pomyślał. Na pewno by zrozumiała. 

Mam czas.  

 

 

 

Zaparkował na poboczu przy moście. Nad rzeką nie było 

drogi, z którą poradziłby sobie Hilux, więc dalszą drogę do miejsca 

zdarzenia musiał odbyć pieszo, polegając tylko na szczątkowym 
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opisie orientacyjnym miejsca zdarzenia, którego udzielił mu Kostek. 

Jeśli pomyliłby drogę i zabłądził, straciłby cenne kwadranse. 

Sięgnął na siedzenie pasażera po wyświechtaną, obstrzę-

pioną mapę i rozłożył ją na kierownicy, żeby sprawdzić jej zgod-

ność z mapą w swoim profesjonalnym sprzęcie GPS.  

Odcinek rzeki, który opisał Kostek, znajdował się na odlu-

dziu. Rzadko porozrzucane gospodarstwa zamieszkiwali tu już tylko 

starsi ludzie. Zasięg sieci komórkowej był w tej okolicy, podobnie 

jak w całym rezerwacie, w najlepszym przypadku kapryśny, 

a o dostępie do Internetu w telefonie można było zapomnieć. Mógł 

polegać tylko na tradycyjnej technologii: zadrukowanej karcie 

i wiekowych, chociaż solidnych nadajnikach radiowych.  

W imię skrupulatności spróbował zadzwonić do Kostka, ale 

jego telefon znajdował się poza zasięgiem sieci, o czym poinformo-

wał uprzejmie bezpłciowy głos automatycznej sekretarki.  

Wysiadł z auta, wstępując po kostki w mokrą breję okopco-

nego spalinami śniegu. Uczucie zmrożenia wystrzeliło od jego stóp 

w kierunku ud, uświadamiając mu, że nie pomyślał o przebraniu 

się. Wciąż miał na sobie miękkie skórzane pantofle, które założył, 

bo wygodnie prowadziło mu się w nich auto, cienkie garniturowe 

spodnie i koszulę pod półdługim wełnianym płaszczem. Posłał 

jedną tęskną myśl w kierunku swoich nieprzemakalnych oficerek 

i służbowego munduru maskującego, który nigdy go nie zawiódł. 

Słońce co prawda przygrzewało nietypowo mocno jak na luty, 

powodując przedwczesne roztopy, ale wzdłuż niecki Cąberki 

ciągnął zimny, kłujący wiatr. 

Ucieszył się, znalazłszy na tylnym siedzeniu przykurzony 

wełniany sweter i szybko wciągnął go na grzbiet. Otulił szyję 

szalikiem, narzucił płaszcz i zapiął go pod samą brodę. 

Wkrótce uprzytomnił sobie kolejny problem. Całego sprzętu 

zgromadzonego w bagażniku z pewnością nie będzie mógł prze-

nieść w pojedynkę. Zanim nie przekonał się na własne oczy, jak 

wygląda sytuacja, nie mógł liczyć na możliwość powrotu do 
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samochodu. Już zaczął kompilować mentalną listę rzeczy, które 

najbardziej mogły się przydać, kiedy na pobocze zajechał znajomy 

Ford Focus i zaparkował za Hiluxem. 

Jakub wysiadł z samochodu, kurcząc się pod chłostą zim-

nych podmuchów wiatru znad rzeki. Obszedł swój samochód, 

ślizgając się na płaskich podeszwach swoich butów. Nie był wcale 

lepiej przygotowany do zimowej wyprawy od Adama. Wciąż miał 

na sobie zielony szpitalny kitel, na który narzucił puchową kurtkę, 

i białe tenisówki, które nosił w przychodni. Najwyraźniej przyje-

chał prosto z pracy. 

Adam starał się nie myśleć o tym, że akcja ratunkowa, na 

którą się szykowali, wyglądała zgoła amatorsko.  

Wojnicki wyciągnął do Adama rękę na powitanie, nie wda-

jąc się w zbędną komunikację werbalną. Wydawał się być człowie-

kiem ważącym słowa. Chociaż wcześniej przyjmowali z Jakubem 

wspólny front, Adam miał wrażenie, jakby z każdym spotkaniem 

musiał zaskarbiać sobie na nowo zaufanie lekarza. 

Wrzucony luzem do bagażnika sprzęt i narzędzia zawinął 

w jeden z koców i obwiązał sznurem, tworząc w ten sposób coś 

w rodzaju wojłoka. Wojnicki przerzucił pakunek przez ramię, sapiąc 

lekko pod jego ciężarem, jeszcze zanim postawił pierwszy krok. 

Adam na jednym ramieniu zawiesił pokrowiec z karabinem, na 

drugim swoją ciężką torbę lekarską, a w dłonie chwycił związane 

osobno dla bezpieczeństwa sznurem ostre narzędzia. 

Ruszyli w górę rzeki, krocząc ścieżką wydeptaną przez zwie-

rzęta i nielicznych przechodniów. Wśród śladów kopyt i łap Adam 

dostrzegł odciśnięte w śniegu wygięte łuki podków, co utwierdziło 

go w przekonaniu, że są na dobrym tropie. Telefon Kostka wciąż 

odpowiadał tylko szybkim, irytującym biip, biip, biip. 

Minęli skulone na tafli lodu stadko kaczek krzyżówek, które 

wyciągały szyje, obserwując czujnie ludzi, po to tylko, by na 

powrót skulić się w okrywie swoich piór. Na brzegu leżały zmarz-

nięte skórki chleba i Adam zrobił mentalną notkę, żeby zorganizo-
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wać w przyszłości kampanię edukacyjną na temat dokarmiania 

kaczek. Zadanie na inny dzień. W odcinkach, gdzie brzeg rzeki był 

zacieniony przez zbiegający aż do koryta leśny przysiółek, lód wciąż 

więził powierzchnię wody zwartą taflą, ale w nasłonecznionych 

obszarach pokrywa popękała i skruszyła się jak potłuczone szkło.  

Szybki marsz z obciążeniem prędko ich rozgrzał. Pomimo 

chłodnego wiatru Adam poluzował szalik, a Kuba rozsunął kurtkę. 

Milczenie rozpięło się pomiędzy nimi jak nić, którą ktoś od-

pętlił z motka; jej dwa końce oddalały się od siebie, czyniąc powrót 

do rozmowy coraz trudniejszym. Właściwie, oprócz tematu Rozalii 

i Kaliny, nie mieli o czym rozmawiać. Szechyński z pewnym 

niedowierzaniem pomyślał o tym, że Rozalia tak blisko przyjaźni 

się z pragmatycznym, trzeźwo myślącym lekarzem. Sam nie należał 

do wylewnych osób, a jednak Rozalia przeprawiła się przez zasieki 

powściągliwości i stoicyzmu, które miały trzymać na dystans ludzi. 

Prawda, którą tak starał się ukryć, była taka, że zbyt łatwo obdaro-

wywał zaufaniem. Był skończonym idealistą. Wybrał swój zawód, 

podążając za głosem serca. Wykonywał swoją pracę z pasją. Miał 

poczucie misji i powołania. Nie wiedział, czy to praktyka lekarska 

sprawiła, że Wojnicki tak wcześnie się wypalił. Być może chłód 

jego obejścia i to, jak fatalistycznie traktował sprawy, wynikało 

z jego charakteru. Rozalia znała go prawdopodobnie z innej, 

zakrytej dla Adama strony lub miała szerszy kontekst dla jego 

maniery. W końcu znali się od dawna. Nie było wykluczone to, że 

Adam oceniał go tak surowo z czysto egoistycznych pobudek, chcąc 

zmanipulować opinię Rozalii. Widział w Wojnickim przyziemnego, 

cynicznego typa tylko dlatego, że ich wieloletnia przyjaźń stanowi-

ła dla niego powód do zazdrości. 

Gdyby tak jednak było, nigdy nie nawiązał by tak sponta-

nicznej, naturalnej więzi z Kostkiem. Nie chciał widzieć Ulmana 

u boku Rozalii ani trochę bardziej niż Wojnickiego, ale pokochał po 

bratersku jego zwichrowaną głowę, fantazję i marzycielskiego 

ducha. 
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Po dwudziestu minutach marszu Adam dostrzegł wreszcie 

wyraźną sylwetkę, należącą nie do Kostka, ale do jego konia. 

Wierzchowiec stał, osłonięty od wiatru gęstymi zaroślami, przestę-

pując nogami, z uzdą zarzuconą niedbale na gałęzie. Obok, powie-

szony na niskim konarze za pasek, wisiał wielki jeździecki kask 

Kostka. Po wyminięciu konia, który cichym parskaniem obwiesz-

czał ich przybycie, otworzyła się przed nimi dramatyczna scena. 

- Stary, sam już nie wiem – Kostek przywitał go, podobnie 

jak Jakub, męskim uściskiem ręki. Był lepiej przygotowany od 

Adama i Jakuba, w wysokich jeździeckich butach i sztruksowej 

kurtce z ciepłym wysokim kołnierzem, podbitej baranim kożuchem. 

– Radź coś, ty tu jesteś fachowiec. 

Adam skinął głową dwóm nieznanym mu mężczyznom, 

którzy stali na brzegu. Domyślił się, że to mieszkańcy pobliskiego 

przysiółka, których udało się Kostkowi zwerbować do pomocy. 

Osłaniając oczy dłonią przez ostrymi promieniami słońca, 

sięgnął wzrokiem do dwóch kształtów, majaczących nad poziomem 

rzeki. Ślizgające się po lodzie światło utrudniało rekonesans, ale 

charakterystyczny kształt wydłużonych łbów, nad którymi unosiły 

się potężne wieńce, łatwo było dostrzec. Cąberka nie była rzeką 

głęboką, ale rozbujałą, o szerokim, płytko osadzonym korycie 

i płytkim brzegu. Jelenie miały dużo szczęścia, bo swobodnie 

utrzymywały głowy nad powierzchnią i mogły oddychać. Nie 

widział u zwierząt oznak paniki. Poruszały tylko niespokojnie 

głowami, próbując obrócić ciała pod lodem, żeby znaleźć drogę 

ucieczki. Przebywały zanurzone aż po szarą grzywę karku w lodo-

watej wodzie co najmniej od półtorej godziny i były nie tylko 

wyczerpane próbami ucieczki spomiędzy lodowych płyt, ale 

i wychłodzone. 

W tej chwili Adam zupełnie nie czuł się jak fachowiec, któ-

rym mianował go Kostek. Wiedział jedno. Im szybciej przedsięwe-

zmą jakiekolwiek kroki, tym lepiej dla uwięzionych w przerębli 

zwierząt. Szkopuł tkwił w tym, że jeśli lód załamał się pod ciężarem 
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byków, mógł także nie udźwignąć masy ciała człowieka. Sytuacja 

była trudna, ale nie dramatyczna, o ile zachowają ostrożność.  

- I co myślisz? – zapytał Kostek niecierpliwie. 

- Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to wyciągnąć je za 

poroże z pomocą liny. Można by ją przerzucić przez tamten gruby 

konar olszy. 

- W pięciu chłopa damy radę? Ile taki byczek waży? 

- Nie więcej niż dwieście kilo. 

- Czyli tyle, co ja. To na co czekamy? Dawaj linę i jelenia, 

tego, na lasso – Kostek zakręcił ręką wokół jakby zarzucał wyima-

ginowany arkan. 

- Poczekaj no – zmitygował go Adam, mimowolne przyjmu-

jąc sposób mówienia miejscowych. Sposób mówienia Rozalii. 

- W czy problem? 

- To początek okresu zrzucania wieńców dla jeleni – wyja-

śnił powoli, jednocześnie analizując dla siebie samego wszystkie za 

i przeciw tego planu. – Jeśli zaprzemy się zbyt mocno, oderwiemy 

je, a wtedy nici z ratunku. Poza tym wydaje mi się, że musimy się 

do nich dostać i obrąbać lód dookoła, co da im lepszą szansę na 

wyskoczenie na powierzchnię. 

- Chcesz wejść na lód, który ewidentnie nie jest stabilny? – 

przerwał mu Kuba z niedowierzaniem.  

Adam skinął głową. Nie widział innego wyjścia. 

- Jestem najlżejszy. To ja powinienem pójść – zasugerował 

Wojnicki. 

- Jak Kostek słusznie zauważył, to poniekąd mój służbowy 

obowiązek, ale dziękuję za ofertę. Zresztą, chciałbym zobaczyć, 

w jakiej są formie. 

- To jest szaleństwo. Zamiast jeleni, będziemy ciebie wycią-

gać spod lodu. I co ja wtedy powiem…? 

Komu? Zastanowił się Adam. Policji, prokuraturze, jego mat-

ce, Rozalii? 
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- Ostatniośmy wchodzili, będzie, w zeszły tydzień – wtrącił 

jeden z gospodarzy, potężny chłop ubrany w popielatą pikowaną 

kufajkę i wysokie kalosze podbite filcem, których Adam mu szczerze 

zazdrościł. – Jeszcze by aż tak nie ścienkł, takich roztopów nie było. 

Naskoczyły może, albo się czego zlękły i zerwały, i musi być, że 

z impetu lód runął. 

- Adam trochę racji ma, bracie. Tu nie ma żartów, własne 

życie narażać dla dwóch bydląt? Masz, chłopie, większe sprawy… 

Adam podrapał kąciki oczu kciukiem i palcem wskazującym, 

jakby chciał w ten sposób wymasować mózg, zmuszając go do 

szybszej, efektywniejszej pracy.  

- A ty byś na lód nie wszedł, żeby ratować konie? – powie-

dział po chwili, zdecydowany. – W ogień byś nie wskoczył? 

Kostek mimowolnie odwrócił się w kierunku Maroza i ode-

tchnął, widząc jego kłąb wystający zza parawanu gęstych gałęzi. 

- To co innego – powiedział, a Adam znał go na tyle dobrze, 

żeby wiedzieć, że sercem mówił: „to zupełnie to samo”. 

- Podobno bezpieczniej położyć się na lodzie i pełznąć, żeby 

rozłożyć ciężar – zasugerował Wojnicki. 

- Z ojcem, jak za młodzika my sie przeprawiali, bo kładka to 

tylko w Ruczaju była, to my ścinali drzewo jakie i po tych gałęziach 

pomalutku się szło – odezwał się drugi z gospodarzy, starszy 

mężczyzna z łysiną nakrapianą brązowymi plamami, której nie 

zakrywał nawet czapką. – Jakby jakie większe, gałęziaste konary 

zrzucić, to jak raz prawie by do nich my się dostali. 

- Dobry pomysł – podchwycił Adam. – Kuba, siekiery. – 

Wskazał na prowizoryczny tobołek, który Jakub zrzucił u swoich 

stóp. 

Zanim Adam zdążył wybrać najodpowiedniejsze ostrze, Ko-

stek chwycił największy topór, zasadził go sobie za pas i z niebywa-

łą jak na mężczyznę swoich rozmiarów gracją wspiął się na pochy-

loną nad korytem rzeki czarną olszę, rosnącą na niskiej skarpie 
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jakieś piętnaście metrów poniżej miejsca, gdzie znajdowały się 

jelenie. 

Wkrótce rozległo się potężne stukanie, na dźwięk którego 

spłoszone jelenie zaczęły obracać niespokojnie głowami. Tylko tyle 

swobody ruchu dawał im lodowaty przerębel. 

Wkrótce Adam przyznał w duchu, że robota, którą silne ra-

mię Kostka wykona w piętnaście minut, jemu samemu lub Jaku-

bowi zajęłaby dwa razy dłużej.  

- Tamtą, Kościu – wskazał ręką, gry pierwszy konar spadł 

w śnieg pod drzewem. – Tę płaską, po twojej prawej. 

Kostek wspiął się nieco wyżej, chwytając wielkimi łapska-

mi grube konary i dysząc, a na jego twarzy malowała się dziecięca 

przekora i radość.  

W międzyczasie Adam przygotował się do wejścia na lód. 

Zdjął niepotrzebnie obciążający go płaszcz i szalik. Zawiązał arkan 

na dwóch silniejszych linach, przerzucił je w poprzek swojego ciała, 

przekładając rękę i głowę przez pęto. Cieńszym sznurkiem obwiązał 

się w talii i na wszelki wypadek przytroczył go do paska spodni. 

Kostek urąbał jeszcze dwa wielkie konary, po czum zsunął 

się z drzewa niczym strażak.  

Z pomocą dwóch gospodarzy – jak dowiedział się Kuba, pa-

nów Jamroga i Fąfary – zarzucili gałęzie na lód, opierając grubszą 

część konarów na stałym gruncie. Ostatnie gałęzie od jeleni dzieliło 

zaledwie kilkadziesiąt centymetrów. 

Adam przerzucił drugi koniec liny przez wysoko rosnącą ga-

łąź. Czuł się nieco pewniej, że to Kostek podjął drugi koniec liny 

i przygotował się do asekuracji, obwiązując się nim w pasie. Nawet 

jeśli lód załamie się pod ciężarem Adama, dla Ulmana wyciągnięcie 

go z wody będzie nie większym wysiłkiem niż przerzucenie worka 

obroku. 

Ostrożnie wszedł na gałąź, rozłożoną na lodzie, a po namy-

śle cofnął się, by zdjąć buty. Spróbował ponownie, pomagając 

sobie chwytaniem chropowatej kory bosą stopą. 
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Przesuwał się powoli, stawiając zaledwie kilkunastocenty-

metrowe kroki. Uważnie obserwował lód dookoła w poszukiwaniu 

pęknięć i nasłuchiwał, czy nie rozlega się charakterystyczne chrupa-

nie. Również mężczyźni, którzy pozostali przy brzegu zamilkli, jakby 

bali się, że zbyt głośna rozmowa może pokruszyć taflę. Miał 

nadzieję, że ostrożne i powolne ruchy uspokoją też jelenie. Zwierzę-

ta zauważyły, że Adam zbliża się do nich i patrzyły uważnie. Nie 

chciał wzbudzić w nich odruchu paniki. 

To była żmudna wycieczka. Wydawało mu się, że wcale nie 

przybliża się do uwięzionych byków, ale kiedy obejrzał się za 

siebie, zrozumiał, że znacząco oddalił się od brzegu. 

- Dobrze, dobrze! – zachęcająco krzyknął Kostek, przerywa-

jąc ciszę. 

Kiedy dotarł do czubków gałęzi, ostrożnie przykucnął 

i oparł się rękami o lód. Nawet nie odczuwał zimna.  

Powoli wyciągnął się na brzuchu. Mógł już ręką dosięgnąć 

uwięzionego zwierzęcia. Byk patrzył na niego wielkimi brązowymi 

oczami, zupełnie jakby rozumiał, co się dzieje. Przeszło mu przez 

myśl, że to ten sam odważny, dumny jeleń, z którym tak blisko 

spotkał się jesienią w puszczy. Dumny byczek o imponującym 

wieńcu patrzył na człowieka z takim spokojem, jakby niebezpieczna 

sytuacja wcale nie zmieniała faktu, że jest królem puszczy, który 

niczego i nikogo nie musi się bać.  

Przylegając do lodu, Adam sięgnął za plecy i wysunął zza 

paska niewielki oskard. Dopiero teraz zaczynała się najniebezpiecz-

niejsza część planu. Jeśli naruszy lód zbyt gwałtownie, skończy tak 

samo jak uwięzione jelenie. 

Najbliższy byczek wstrząsnął niespokojnie głową, kiedy 

Adam delikatnie przesunął płaskim ostrzem żeleźca po lodzie. 

Oskrobane drobinki zsunęły się do wody i popłynęły z prądem pod 

lodową taflą. Pracował systematycznie i powoli. Obliczył, że 

powiększenie przerębla o jakieś pół metra pozwoli jeleniom 
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wysunąć przednie nogi na lód. Jeśli tylko tafla utrzyma ich ciężar, 

będą uratowane. 

Kiedy ocenił, że jego robota została zakończona, wsunął 

oskard z powrotem za pas i ostrożnie wstał. 

Dopiero teraz go zobaczył. Ciemny kształt odcinający się na 

tle śniegu, który z drugiego brzegu mógł wyglądać jak odsłonięta 

skarpa lub fragment kłody. Z miejsca, w którym teraz się znajdował, 

widział jednak wyraźnie rozrzucone na boki ramiona i jaśniejszą 

plamę twarzy. Po drugiej stronie rzeki, w śniegu, leżał nieprzytom-

ny człowiek, co do którego tożsamości Adam miał pewne przypusz-

czenia. 

 

 

 

- Kuba, trzeba natychmiast wracać na most. Po drugiej stro-

nie rzeki leży jakiś nieprzytomny człowiek – zwrócił się do Wojnic-

kiego, kiedy znów postawił stopę na twardym gruncie. 

- Człowiek, tutaj? Pewien żeś jest? – Kostek, mrużąc powie-

ki, wbił wzrok w przeciwległy brzeg. 

- Na pewno. Ktokolwiek to był, pewnie zagonił jelenie na 

lód… I stało się.  

Adam przysiadł na konarze i szybko zakładał skarpetki i bu-

ty. 

- To wskoczę ja na Maroza, będzie szybciej – zaproponował 

Kostek. 

- Kuba jest lekarzem – przypomniał mu Adam. – A bez cie-

bie o wyciągnięciu byków na lód nie ma mowy. 

- Nawet alarmowe nie odpowiadają – Kuba, który natych-

miast po usłyszeniu nowiny od Adama sięgnął po swój telefon, 

bezradnie wzruszył ramionami i odstawił słuchawkę od ucha.  

- Próbuj po drodze, może znajdziesz bodaj jedną kreskę za-

sięgu. Weź też krótkofalówkę. 
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- Szybciej byłoby przejść przez rzekę… – zamyślił się Woj-

nicki, badając wzrokiem oblodzoną powierzchnię rzeki. 

Adam stanowczo pokręcił głową. 

- Za jeleniami, bliżej drugiego brzegu, wszystko spękane jak 

szkło. Nie ryzykujmy.  

Kuba sięgnął po jedno z walkie-talkie, włączył je i po usły-

szeniu szumu w paśmie skinął głową. Odszedł bez pożegnania 

ścieżką, którą wcześniej wydeptali. 

Tymczasem pozostali mężczyźni przymierzyli się do kluczo-

wego etapu akcji ratunkowej. Przewiesili arkany przez wysoką 

gałąź i ustawili się przy drugim końcu liny. Przewodził im, natural-

nie, Kostek. Zaledwie zaparli się stopami w rozmiękły grunt, 

zabrzęczała jedna z krótkofalówek. Kuba meldował, że po drodze 

natknął się na straż gminną, poinformowaną przez Kostka. Dwóch 

funkcjonariuszy znajdowało się nie dalej niż pięć minut drogi od 

nich, postanowili więc zaczekać na posiłki. 

Wzmocnieni o dwóch silnych strażników, przymierzyli się 

do pierwszego szarpnięcia. 

- Powoli panowie – uczulił Kostek, pierwszy w szeregu przy 

linie.  

- Spróbujmy wpierw tak na pół gwizdka – dodał Adam. – 

Żeby oswoić z tym pomysłem zwierzę. 

Pierwsze szarpnięcie rzeczywiście ożywiło nieco jelenia. 

Niespokojnie szarpnął łbem i wypuścił z nozdrzy kłąb pary.  

- Teraz! – poinstruował Adam i poczuł, jak lina napręża się 

w jego ręku.  

Przez kilka sekund napotkali spory opór, a potem byczek ze-

rwał się i odbił od dna rzeki, wyskakując na lód. Na więcej nie 

starczyło mu sił i bezwładnie zwalił się na lód. Mężczyźni przy linie 

zamarli, ale okazało się, że tafla jest dostatecznie wytrzymała, żeby 

utrzymać ciężar. 

- I raz! – huknął Kostek i sam niemal podciągnął zwierzę po 

lodzie pół metra bliżej brzegu.  
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Kolejnemu wahnięciu już wszyscy udzielili siły. Powoli, 

systematycznie przesuwając linę w ręku, wciągnęli jelenia na brzeg, 

gdzie zległ bez siły, apatycznie wierzgając nogami. Ciężar wieńca 

sprawił, że nie mógł unieść głowy. 

- Bedzie żył? – zapytał Adama jeden z gospodarzy. 

Adam skinął głową, niemal pewien. Jeleń był wychłodzony 

i wyczerpany. Z siwo-brunatnej okrywy ściekały na śnieg strużki 

wody. Adam obserwował jednak ruchy jego klatki piersiowej – 

mocny, systematyczny oddech. Był pewien, że po kilku chwilach 

odpoczynku, byczek stanie znów o własnych siłach. 

- Nie ma czasu – zwrócił się do swoich pomocników. – Wy-

ciągnijmy drugiego. 

Odłowienie mniejszego byczka okazało się większym wy-

zwaniem. Bardziej osłabiony od towarzysza, młody jeleń nie 

poradził sobie z wyskoczeniem na lód. Podjąwszy dwie nieudane 

próby, zrezygnowanym, osłabiony i spanikowany niespokojnie 

strząsał łbem przestępował w lodowatej wodzie z nogi na nogę.  

Odczekali kwadrans przed podjęciem kolejnej próby, która 

nareszcie dała pożądany rezultat. Przednia noga byczka zahaczyła 

o lód i wygięła się nienaturalne, ale udało im się wciągnąć zwierzę 

na lód. Posuwając linę w szeregu rąk systematycznie jak w tłoku, 

udało im się wciągnąć zwierzę na brzeg. Ocalone życie jeleń miał 

przypłacić co najwyżej zwichnięciem stawu.  

W międzyczasie jego towarzysz odzyskał siły i na chwiej-

nych nogach czmychnął w głąb lasu. Młodszy byczek, pozbawiony 

zupełnie energii, wciąż leżał na boku, przygnieciony ciężarem 

swojego wieńca. Wiosłował bezowocnie tylną nogą. Korzystając 

z tego, że wyczerpane zwierzę nie może mu umknąć, Adam delikat-

nie sprawdził stawy przednich łap, które wydały mu się prawidło-

we i pozbawione opuchlizny. Być może niefortunne zahaczenie nie 

spowodowało urazu. 

- Słyszysz? Syreny – Kostek zbliżył się do Adama z termo-

sem, z którego sam pociągnął wpierw kilka haustów. Adam 
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powąchał zawartość ostrożnie. Kawa. Przestygnięta i zbyt mocna 

nawet jak na gust Adama, a jednak kawa. Wraz z opadnięciem 

emocji i rozpadem adrenaliny w jego żyłach, zaczął odczuwać 

znużenie i chłód. Pożałował, że tak niedbale cisnął wcześniej 

w śnieg szalik. Teraz był zupełnie mokry i niezdatny do użytku. 

Otulił się szczelniej płaszczem i pociągnął zbawienny łyk substancji 

gęstej i smolistej jak krew.  

W tej chwili pokochał Kostka do końca. 

- Kubie udało się dodzwonić na pogotowie – domyślił się 

Adam. – Spróbuj się z nim skontaktować. 

Kostek podniósł z ziemi radio i wcisnął czerwony guzik 

z boku obudowy. 

- Jakubie?  

- Jestem – odezwał się zniekształcony głos Wojnickiego 

z szumem w tle. 

- Daleko od tego poszkodowanego? 

- Sam zobacz – odparł Kuba. 

Spojrzeli na drugą stronę rzeki. Wysoka, szczupła sylwetka 

Kuby poruszała się szybko brzegiem. Lekarz wyciągnął wysoko 

rękę nad głowę, dając im znak.  

- Może powinienem był wysłać z nim kogoś – zreflektował 

się Adam. W gorączce chwili ocenił życie jeleni na cenniejsze niż 

życie człowieka i sam nie wiedział, co o tym sądzić. 

- Nie żartuj. Szuja pewnie postraszyła jelenie, a sama podje-

chała na lodzie i złamała sobie kark – skwitował Kostek. 

- Nie wiemy, jak dokładnie było. 

Sylwetka Kuby nagle zapadła się i znikła. Adam wyobrażał 

sobie, jak lekarz klęka przy nieprzytomnym człowieku i wsuwa 

dwa palce w zagłębienie jego szyi, próbując namacać puls. Niecier-

pliwie wyrwał z ręki Kostka krótkofalówkę. 

- Pokrotny? – zapytał Adam w eter. 

- Pokrotny. – Odpowiedź Kuby nadeszła spomiędzy trza-

sków i szmerów po długiej chwili milczenia. 
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- Będzie żył? – zapytał po chwili namysłu Adam. 

- Gdzieżem jest? – wtrącił zdezorientowany, zaaferowany 

głos z oddali, a po chwili Kuba potwierdził to, co było już oczywi-

ste. 

- Będzie żył.  

 

 

 

Adam namówił Kostka na powrót do domu, ze względu na 

Maroza. Straż gminna dostała wezwanie na interwencję przez 

własne radio, a gospodarze rozeszli się do domów. Sam Szechyński 

odmówił opuszczenia miejsca zdarzenia, zanim nie upewni się, że 

jeleń powróci do sił. 

Miał przy sobie zastrzyk z soli fizjologicznych i witamin, 

który niezwłocznie wykonał. Czekał. Marznął.  

Jeden z gospodarzy wrócił na krótko z termosem gorącej 

zupy, za którą Szechyński był niezwykle wdzięczny. Przypuszczał, 

że pomimo rozgrzewającej mocy pomidorowej, wkrótce rozbierze 

go jakieś paskudne przeziębienie.  

Minęło cztery długie godziny, zanim byczek odpoczął na ty-

le, by chwiejnie stanąć na nogach. Wydały się one Adamowi 

niewspółmiernie cienkie do ciężaru jego ciała, kiedy potykając się 

i z trudem wybierając miejsce oparcia dla kopyt, uratowany jeleń 

uchodził w bezpieczeństwo i ochronę lasu. 

Postanowił zabrać tylko część narzędzi, a po resztę wrócić 

nazajutrz. Ściemniło się zupełnie, więc druga wycieczka po sprzęt 

byłaby ryzykowna. Zabrał tylko najbardziej wartościowe sprzęty, 

przede wszystkim torbę lekarską i narzędzia, a także i te najniebez-

pieczniejsze: karabin, siekiery i oskard. Latarki, radia, liny 

i pozostałe elementy ekwipunku zawinął w koc i ukrył w zaroślach. 

Spieszył się do „Ulany”. Spieszył się do Rozalii. 

Zdziwił się, kiedy przy moście zastał czekającego na niego 

Jakuba. 
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- Objechałem z erką do szpitala, żeby się czegoś dowiedzieć 

– oznajmił, wysiadając ze swojego samochodu, który znów zapar-

kował za Hiluxem. – Wygląda na to, że Pokrotny pośliznął się 

i uderzył głową o kamień albo konar. Był wychłodzony i w drodze 

do szpitala majaczył. 

- Czy z nim jest coś nie tak, mam na myśli… – Adam pod-

niósł dłoń do skroni i zakręcił palcem. 

Twarz Kuby zastygła na ułamek sekundy, a potem ściągnęła 

się w zamyśleniu. 

- Wiele na to wskazuje. Nie jestem psychiatrą, ale myślę, że 

wiele zachowań, o które jest podejrzewany, można tłumaczyć jako 

efekty zaburzeń psychicznych. Nie jesteś pierwszą osobą, która to 

sugeruje. Rozalia – dodał w odpowiedzi na pytające spojrzenie 

Adama. 

- Ona, jak…? Zresztą, nieważne – zreflektował się, bo dosko-

nale wiedział, skąd Rozalia czerpała swoje informacje. – Czy 

umiałbyś sprawić, żeby został pod tym kątem przebadany? Mam 

na myśli tak dogłębnie? 

- Oczywiście. Prowadzi go Chryniewicz z OIOM-u.  Studio-

waliśmy na jednej uczelni. 

- Dzięki, Kuba – powiedział Adam, zupełnie szczerze. Być 

może Wojnicki nie był typem, z którym Adam w innych okoliczno-

ściach fraternizowałby się spontanicznie, ale przyznawał w duchu, 

że jest nie tylko dobrym lekarzem, ale też nieobojętnym człowie-

kiem. 

- To teraz pewnie wracasz do Rozalii?  

Ton głosu Jakuba zupełnie go zaskoczył. Przemówił jak 

ktoś, kogo bardzo łatwo zranić, jakby tym jednym zdaniem obnażał 

całą swoją bezbronności i wrażliwość. Czy wyczuwał jakimś 

niebywałym instynktem, że pomiędzy Adamem a Rozalią rozgrywa 

się właśnie jakiś decydujący, arcyważny moment? 

- Tak. Wracam do domu – odpowiedział Adam, wbijając 

wzrok w czubki swoich butów. Sam nie wiedział, dlaczego nie 
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potrafi spojrzeć w oczy Wojnickiego. Czuł się jak zwycięzca, który 

odniósł sukces tylko dzięki przypadkowi czy łutowi szczęścia. Nie 

zasłużył na wieniec laurowy i to przepełniało go poczuciem winy 

wobec rywala, którego pokonał. 

- Powodzenia – powiedział Jakub, a miękka, tęskna nuta, 

która nieopatrznie wybrzmiała przed chwilą w jego słowach, 

rozwiała się zupełnie. 

Uścisnęli sobie dłonie, po czym Wojnicki wsiadł do samo-

chodu i odjechał. Adam przez chwilę patrzył w ślad zanim, aż 

czerwone światła hamowania przecięły szarość wieczoru i auto 

znikło za zakrętem. 

Wrzucił sprzęt do bagażnika, wsiadł do samochodu i uru-

chomił silnik. Czekając, aż auto rozgrzeje się przed drogą, bezmyśl-

nie, niecierpliwie przerzucał piosenki w radio. Wreszcie zawrócił 

z trudem i skierował się na skrzyżowaniu w drogę przeciwną do tej, 

którą odjechał Wojnicki. 

Mróz ściął roztopiony śnieg i drogę pokryła śliska szklanka. 

Niechętnie spuścił nogę z gazu. Przed podróżą do Krakowa ściągnął 

z kół łańcuchy, nie przypuszczając, że przydadzą mu się na auto-

stradzie.  

Kilkakrotnie wpadał w niewielki poślizg, z którego wycho-

dził na skutek mieszaniny umiejętności i szczęścia. Graczmatego 

Hiluxa ciężko było kontrolować na jezdni, więc nakazał sobie 

szczególną uwagę, zanim z niej nie zjedzie. Pokonawszy ostatni 

ostry zakręt, odetchnął z ulgą, gdy nagle na długiej prostej wjechał 

w niepozorną koleinę.  

Auto szarpnęło na bok. Adam odbił kierownicę w przeciw-

ną stronę, ale poślizg wprawił pojazd w prędkość, której nie umiał 

zbić. Poczuł, jak niewidzialna dźwignia wyrywa go z fotela. Hilux 

przechylił się na bok, lecz szczęściem okazał się zbyt ciężki, by się 

wykoleić. Bok auta opadł z powrotem i uderzył jezdnię, ciałem 

Adama wstrząsnęło kolejne szarpnięcie bezwładności. Zanim zdołał 

się z niego otrząsnąć, tył samochodu zarzucił w bok, a maska zaryła 



561 
 

w przeciwległy brzeg płytkiego rowu, kilka centymetrów od 

rosnącej nad brzeżkiem topoli. Mechanizm w pasach bezpieczeń-

stwa, który nie zawiódł przy poprzednich ostrych pociągnięciach, 

zwolnił się w nieodpowiedniej chwili i czoło Adama spotkało się 

z łukiem kierownicy. 

Być może stracił przytomność na kilka minut. Kiedy otwo-

rzył oczy, dookoła zalegała nieprzyjemna cisza, jakby opadł właśnie 

kurz po wybuchu. Radio rzęziło z jednego nieuszkodzonego głośni-

ka. 

Poczuł na twarzy mokrą lepkość, a kiedy zanurzył w niej 

palce, pokryły się one krwią niczym gęstą pastą. 

Sięgnął do schowka po apteczkę. Kiedy wysiadł z auta, 

zimne powietrze nieprzyjemnie uszczypało rozcięcie nad brwią. 

Przyłożył kawał jałowej gazy do rany, wysypując resztę zawartości 

apteczki pod stopami. Chociaż czuł, że utrzymanie równowagi 

stanowi niejakie wyzwanie, odsunął się od samochodu. Nie mógł 

skupić myśli. Wiedział, że powinien coś zrobić, kogoś zawiadomić, 

ale nie wiedział kogo, ani tym bardziej co powinien powiedzieć. 

Opatrunek przesiąkł krwią, więc Adam zszedł na czworaka, 

szukając w śniegu świeżej gazy. Znalazł nienaruszone opakowanie 

i przypadkiem natrafił ręką w ciemności na taśmę. Oderwał zębami 

kawał przylepca i docisnął gazę z całych sił do czoła. 

Zrozumiał, że popełnił błąd. Podniesienie się z klęczek na 

równe nogi wywołało falę zawrotów głowy, które nie chciały 

ustąpić. Oparł się o auto i czekał, aż świat przestanie wirować, 

a żołądek domagać się natychmiastowego opróżnienia. 

Po chwili poczuł, jakby wracał do swojego ciała z jakiejś 

astralnej wycieczki. Zaczął lepiej widzieć, pulsowanie rany ustępo-

wało, a jego ciało, po raz kolejny poddane rozpadowi adrenaliny, 

nagle zaczęło skarżyć się na ból. Zadygotał z zimna, więc wsunął 

ręce do kieszeni płaszcza.  
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Tam namacał ręką obły kształt koralika. Wyjął mały, kali-

nowy kolczyk, który niegdyś podarowała mu Rozalia. „Na szczę-

ście” – przypomniał sobie i nagle wiedział, co powinien zrobić. 

W pierwszej chwili chciał zadzwonić właśnie do niej, lecz 

przypomniał sobie, że jest już późno, może zbudziłby ją ze snu, 

którego tak potrzebowała, albo rozbudził Kalinkę. Nie chciał jej też 

denerwować, i nie chciał, żeby ich pierwsza rozmowa od czasu 

kłótni odbywała się w takich okolicznościach. 

Nie. Celem jego działań miał być powrót do domu, do 

„Ulany”, do Rozalii, ale musiał przedsięwziąć niebezpośrednie 

środki, by tego dokonać. 

Zadzwonił więc po pogotowie. Nawet gdyby udało mu się 

wycofać auto z rowu, nie mógł prowadzić w tym stanie. Najpraw-

dopodobniej doznał wstrząśnienia mózgu. Następnie wezwał 

pomoc drogową i ustawił trójkąty ostrzegawcze. Po namyśle 

wybrał także numer Józefiny. 

- Ała! – w słuchawce rozległ się głuchy hurgot. 

Nasłuchiwał przez kilka chwil. 

-  Mamo? 

- Syneczku? – odezwała się stroskanym, w pełni rozbudzo-

nym głosem, wprost z ciszy, wołającej do niego przez telefon 

z wnętrza „Ulany”. – Potknęłam się o baranią skórę. Wszystko 

u ciebie w porządku? 

- Tak, mamo – odpowiedział. Znał przecież jej skłonności do 

dramatyzowania i nie chciał jej wystraszyć. – Zdarzył się mały 

wypadek. 

- O mój Jezu…! – westchnęła matka z głębi płuc. – Z jele-

niami? 

- Nie, ze mną. Hilux wpadł w poślizg i zjechał do fosy. 

Mnie nic nie jest, ale nie wydostanę się sam, więc wezwałem 

pomoc drogową. 

- I jechałeś zupełnie sam, syneczku? Nie ma tam nikogo, kto 

mógłby ci pomóc? Może Kostek? 
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- Nie ma takiej potrzeby, mamo. Poczekam na drogowców, 

a potem podjadę do szpitala. 

- Coś ci się stało! 

- Nic poważnego. 

- Adasiu… 

Robiło się poważnie, gdy zaczynała mu Adasiować. 

- Muszę kończyć, widzę światła lawety – skłamał gładko. – 

Rano będę w domu.  

- Adasiu… – zdążyła jeszcze jęknąć tonem trochę błagalnym, 

trochę żałosnym, zanim się rozłączył.  

Temperatura spadała szybko, więc zadecydował, że poczeka 

na karetkę w samochodzie. Usiadł na fotelu kierowcy i bezmyślnie 

obracał w palcach koralik kolczyka. Radio rzęziło coraz słabiej, więc 

uciął jego świszczący charkot. Walczył ze snem. W ciszy, która 

zapadła dookoła, otoczony pełzającymi cieniami, łatwo mógłby 

poddać się ogarniającemu go zmęczeniu, lecz wiedział, że miałoby 

to tragiczne konsekwencje.  

Musiał pozostać świadomy. Dla Kalinki. Dla Rozalii. 

Gdyby nie wyłączył radia, nie usłyszałby nawet złowrogie-

go burkotu, który przetoczył się wokół niego. Pomyślał, że to grom 

uderzył gdzieś nad jego głową, albo z ziemi wytrysnął potężny 

gejzer, a następnie zgromił się w duchu za tak idiotyczne przypusz-

czenia. 

I wtedy zauważył, że coś wyrzuca go w stronę przydrożnej 

topoli. Nie, to pień drzewa przybliżał się do niego, najpierw powoli, 

potem coraz szybciej. Na maskę samochodu spadł deszcz drobinek 

śniegu i kawałków kory. 

Wysiąść z samochodu, pomyślał. 

Jeśli jeszcze kiedykolwiek miał zobaczyć Rozalię, musiał na-

tychmiast wysiąść z samochodu. 

Zdążył jedynie namacać w ciemności klamkę, gdy pień ru-

nął i uderzył o dach auta. Zgubił gdzieś znowu swoje ciało i zapadł 

się, szybko, gwałtownie, w ciemność i w nicość. 
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Rozalia obudziła się w panice, zachłystując się powietrzem. 

Miała wrażenie, że podczas snu z jej płuc ktoś wypompował 

ostatnią cząstkę tlenu jak z oklapniętego balonika. Jej klatka 

piersiowa zapadła się i przywarła do pleców. Desperacko walczyła 

o każdy kolejny oddech, czując jak opornie rozszerzają się jej 

oskrzela, oskrzeliki, każdy pojedynczy pęcherzyk płucny. 

Podniosła się na łokciu i poczuła, że po jej czole spływa 

strużka wilgoci. Obtarła nadgarstkiem brew, ale mokra plama, która 

pozostała na jej dłoni, była przezroczysta.  

To tylko pot, zimny pot. 

Pod jej powiekami wybuchały fragmenty jakiegoś wyda-

rzenia, ale gdy próbowała je schwycić i przyciągnąć, umykały 

spłoszone. Jak pojedyncze, pocięte, rozsypane puzzle, z których nie 

da się sklecić sensownego obrazu. 

Nie wiedziała, czy był to jej własny, czy też cudzy sen. 

A może wcale nie była to mara, tylko rzeczywistość? Rzeczywiste 

były przecież jej obawy, strach, który dyktował emocjonalne, 

rozedrgane wizje. 

Skąd więc przeświadczenie, że stało się coś złego? 

Znalazła w ciemności płytki, ledwie słyszalny oddech Ka-

linki i to pomogło jej uchwycić się rzeczywistości i otrząsnąć 

z wrażenia strachu i straty, które wywołał koszmar. Spokojny, 

bezpieczny sen dziecka był jak kotwica, która stabilizuje okręt 

pośrodku burzy. 

Wkrótce oddech Kalinki zlał się z innymi odgłosami, z każ-

dą chwilą coraz wyraźniej dobiegającymi jej uszu. Stygnące drewno 

starego domu pracowało, kurcząc się z trzaskiem. Wiatr nawoływał 

za oknem zagubione dusze. Niemal wyraźnie słyszała, jak w śliskim 

wizgu, który obijał się o barczyste ściany „Ulany”, zamierał na 

niewidzialnych ustach okrzyk, błaganie: „Pójdź za mną…! Pójdź za 

mną…!”. Bandyta, zbudzony wraz z panią, przyczołgał się ze 
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swojego posłania do stóp jej łóżka, skrobiąc pazurami w podłogo-

we deski. Pirat zeskoczył z pieca z miękkim tap-tap i pobiegł w głąb 

domu. 

Dookoła panował odwieczny, niemal rytmiczny spokój. 

Noc gładka niczym głęboki, niosący ulgę wydech po pełnym 

hauście życia.  

Skąd więc niepokój? 

Z sąsiedniego mieszkania dobiegł ją nagły stukot, jakby 

upadło krzesło. Stare mury przyniosły ze sobą wibrację uderzenia, 

które wyrwało Rozalię z łóżka. Stąpając boso, przebiegła przez 

kuchnię i sień. Z otwartych drzwi mieszkania Szechyńskich rozlewał 

się po posadzce trapez żółtego światła. W głębi Józefina stała na 

jednej nodze, wsparta biodrem o podłokietnik fotela. Jedną ręką 

masowała mały palec u nogi, którą przełożyła ponad kolanem, 

posykując niczym rozeźlona gęś, w drugiej tkwiła słuchawka 

telefonu. Mrugnęła porozumiewawczo do Rozalii i przytknęła 

aparat do ucha.  

- Syneczku?  – powiedziała do mikrofonu, po czym bezgło-

śnie wyszeptała w kierunku Rozalii: „Adam”. – Potknęłam się 

o baranią skórę. Wszystko u ciebie w porządku…? 

Rozalię ogarnęło nagłe wrażenie, że głos Szechyńskiego do-

biega do niej zwielokrotniony niczym echo w jakiejś wysokiej 

wieży. Pod wpływem przedziwnego déjà vu zamknęła oczy, chcąc 

przysłuchać się z bliska tej wielowarstwowej fali. 

- O mój Jezu! – Józefina wypuściła powietrze z mocą – Z je-

leniami…? I jechałeś zupełnie sam, syneczku? Nie ma tam nikogo, 

kto mógłby ci pomóc? Może Kostek…? Coś ci się stało! 

Adasiu… – pomyślała Rozalia, ale głos w jej głowie brzmiał 

jakby pochodził od Józefiny. 

- Adasiu… – powtórzyła Józefina w głos. 

Wspomnienie snu trafiło jej myśli niczym pocisk. Rozwle-

czone po zakamarkach mózgu spłachetki obrazów nagle wystrzeliły 



566 
 

po autostradach neonów i zapadły się w jedną centralną, nieu-

chronną myśl.  

- Niech nie wsiada do samochodu… – szepnęła przez ści-

śnięte gardło, skuta przerażeniem jak kajdanami.  

- Co takiego, dziecko? – zapytała Józefina, odrywając telefon 

od ucha. 

- Niech nie wsiada do samochodu! – przełamując paraliż 

strachu, Rozalia krzyknęła dostatecznie głośno, by usłyszał ją Adam 

po drugiej stronie, dostatecznie głośno, by Bandyta zerwał się 

z potężnym ujadaniem, by obudziła się z cichym kwileniem 

Kalinka, by z trzepotem i krakaniem wzbił się z tarasu Łobuz. 

Wyrwała telefon z drżącej ręki Józefiny i przyłożyła do 

ucha. Oczekiwała, aż ciszę po drugiej stronie rozedrze przemoc 

grzmotu, ale wkrótce zrozumiała, że nasłuchuje na próżno. Połącze-

nie zostało zerwane.  

Gdzieś przy oblodzonej jezdni wyrwana z korzeniami przez 

uderzenie auta topola z przemożną siłą opadła na dach samochodu, 

zgniatając go jak kruchą skorupkę. 

Telefon wysunął się z jej ręki i upadł na miękki chodniczek 

z baraniej skóry, a za nim osunęła się na kolana Rozalia. Czekała na 

spazm, na szloch, na krzyk, ale jej ciało nie reagowało tak szybko, 

jak umysł. Przerażenie i ból ugrzęzły gdzieś głęboko w niej. Była 

zdolna tylko do tego, żeby patrzeć na posadzkę przez puste ręce. 

Prawie oślepiło ją jasne światełko, które nagle rozbłysło na 

wyświetlaczu telefonu. Melodia połączenia rozbrzmiała od począt-

ku do końca, zanim Rozalia zdołała sklecić z liter wpis w książce 

adresowej telefonu Józefiny. 

„Syneczek Adam”. 

Sygnał powtórzył się, lecz już po pierwszych dźwiękach Ro-

zalia podniosła słuchawkę i mokrym od potu palcem nacisnęła 

kilkakrotnie zieloną słuchawkę: tap tap tap tap… 

- Adam? – szepnęła cicho, próbując ze wszystkich sił okieł-

znać wezbrany nurt nadziei. 
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- Rozalko – odparł, głosem dziwnie zmieszanym i niepew-

nym. 

- Topola… 

- Spadła. 

- Spadła? – upewniła się. 

Cisza. 

- Dzwonię do ciebie z tego, nie z tamtego świata – powie-

dział po chwili Adam, śmiejąc się wpierw nerwowo, a potem coraz 

śmielej. 

W tle jego głosu pojawił się jakiś żałosny skowyt, który 

rósł i opadał, rósł i opadał. Syreny. 

- Jesteś? – zapytała Rozalia, oszołomiona, niepewna, ode-

rwana od swojego ciała, które pod naporem zmiennych emocji 

zdrętwiało w proteście. 

- Jestem.  

- Żyjesz – chciała zapytać, lecz słowo to zabrzmiało jak 

twierdzenie, jak stempel, jak pieczęć na rzeczywistości.  

- Żyję – potwierdził głos Adama w słuchawce. 

Być może powiedział coś jeszcze, ale Rozalia tego już nie 

słyszała. Osunęła się bezwładnie na chodniczek, zawieszona 

w gęstej galarecie otaczającej jej umysł, pozbawiona poczucia 

własnego ciała i wzroku. Przez gruby całun, który spowił jej 

zmysły, przebijało się tylko natrętne piłowanie sygnału karetki 

pogotowia. 
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Rozdział 28 

Niebo za oknem miało kolor wina z soczystych porzeczek. Podparta 

na łokciu, Rozalia rzucała ukradkowe spojrzenia w nasączone 

przedziwnym rubinowym światłem kwadraty okien, mimowolnie 

śledząc, jak dojrzewa wieczór. 

Dziś już nie wróci ze szpitala. Może jutro?  

Ze względu na wstrząśnienie mózgu w wyniku uderzenia 

o kierownicę, lekarze postanowili o zatrzymaniu Adama na obser-

wację. W tym czasie gwałtownie rozwinęło się u niego także ostre 

zapalenie płuc, więc postanowiono przedłużyć hospitalizację. Mijał 

właśnie tydzień od wypadku.  

Naturalnie, w pierwszym odruchu chciała odwiedzić go 

w szpitalu, szybko jednak zrozumiała, że w ten sposób naraziłaby 

siebie i Kalinkę na zakażenie, co byłoby tym bardziej lekkomyślne 

i nieodpowiedzialne, że Kalinka właśnie przyjęła kolejne szczepie-

nia.  

Rozalia musiała czekać i czekając, radzić sobie jakoś z wła-

snymi emocjami. Ocknęła się tamtego wieczora zaledwie po kilku 

minutach utraty przytomności, by raz jeszcze uświadomić sobie, że 

w cudowny, niewytłumaczalny sposób udało jej się ocalić życie 

Adama. Fala ulgi, która na chwilę uniosła ją ze sobą gdzieś na 

horyzont rzeczywistości, szybko musiała ustąpić przyziemnym 

koniecznościom. Rozbudzoną szczekaniem Bandyty Kalinkę należa-

ło utulić, rozhisteryzowaną Józefinę uspokoić, wykonać kilka 

koniecznych telefonów, spakować dla Adama przedmioty podsta-

wowej potrzeby do szpitala. 

Romek Hawart, którego poprosiła o przysługę, zjawił się 

pół godziny później, żeby zabrać do szpitala Szechyńską wraz ze 

spakowaną dla syna torbą. Józefina nie była w stanie sama prowa-
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dzić samochodu. Dopiero gdy kuzyn odjechał wraz z Szechyńską, 

a nakarmiona i przebrana Kalinka zasnęła ponownie, Rozalię 

ogarnęło po raz pierwszy to dziwne, niepokojące uczucie – a raczej 

z e s t a w  uczuć. Nie wiedziała, skąd pochodziły. Jej umysł 

w pełni zaakceptował fakt, że nieszczęśliwy wypadek udało się 

odwrócić, że najgorszemu scenariuszowi, który zasugerował jej sen, 

udało się zapobiec, że Adam był bezpieczny, cały i poza obrażenia-

mi niezagrażającymi jego życiu – zdrowy. Skąd więc ta kotłowanina 

w jej sercu, skąd rozognienie w ciele? 

Wydarzenia tamtego wieczoru wlewały się w nią jak masa 

wody forsująca przerwaną tamę. Myśli Rozalii były jak spieniona 

grzywa tej fali, bezładne, niepoukładane, chaotyczne. Jej dłonie 

pociły się, z trudem łapała płytkie, nieodżywcze oddechy. Dygotała 

na całym ciele, chociaż jej brzuch, szyję i ramiona lizały języki 

niewidzialnego ognia. Serce zaczynało kołatać w piersi jak po 

wypiciu zbyt dużej ilości kawy. Nieustanne poczucie zagrożenia 

przytłaczało ją niczym głaz.  

Kilka pierwszych ataków przeżyła, poddając się zupełnie, 

bezradna i bezwolna. Dopiero po kilku dniach podjęła pierwsze 

próby zmierzenia się z lękiem, próbując zmienić tok myślenia 

i odepchnąć złowieszczy nurt. Myślała w takich chwilach – tak jak 

teraz – o tej jedynej na świecie osobie, dla której musiała zachować 

siłę i opanowanie. 

Leżały obie na miękkim materacyku rozścielonym na pod-

łodze dziecięcej sypialni tuż po skończonym karmieniu, Kalinka 

wciąż wtulona w jej bok, podparta na kolorowej poduszce 

w kształcie długiego przecinka. Był to nader trafiony prezent od 

Edyty, który okazał się nieocenioną pomocą. Entuzjazm kuzynki, do 

którego Rozalia początkowo podchodziła sceptycznie, jak do 

każdego szybko wypalającego się w jej sercu płomienia, wcale nie 

słabł. Kalinka nie była dla Edyty kolejnym podbojem, kolejną 

zdobytą miłostką. Niemal codziennie kuzynka dzwoniła do Rozalii, 

pytając o postępy w rozwoju siostrzenicy i prosząc o przesłanie 
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zdjęć. Autentyczna, niesłabnąca miłość Edyty do Kalinki napawała 

Rozalię poczuciem bezpieczeństwa. To, że kolejna osoba w świecie 

stoi po stronie jej córki, okazując tyle życzliwości i serca, działało na 

nią kojąco. Kalinka miała wielu opiekunów. Była bezpieczna 

i chroniona, co sprawiało, że i Rozalia czuła się bezpiecznie. Myśl 

o tym pomagała koić jej nerwy i uspokajać rozedrgane ciało. 

Nic jednak nie pomagało jej się opanować tak, jak przyglą-

danie się Kalince. Każdego dnia odkrywała w niej coś nowego, 

jakąś cudowną umiejętność, zabawne zachowanie, nigdy dotąd 

nieobserwowaną zdolność. Jeszcze niedawno była tylko supełkiem 

zawiązanym pod jej sercem, nieprawdopodobnie przypadkowym 

połączeniem komórek, małą wiązką życia. Dziś umiała złapać 

swoimi malutkimi rączkami kolorowy chwytak, poznawała jego 

kształt językiem, z wigorem kopała nóżkami, skupiała uwagę nie 

tylko na kolorowych zabawkach, ale też na twarzy Rozalii. Reago-

wała, zamierając w ni to zdziwieniu, ni to przestrachu, na głośne 

ujadanie Bandyty. Z uwagą słuchała zupełnie nonsensownych 

przemów Rozalii i jej nucenia. Wyśpiewywała swoje pierwsze, nic 

nie znaczące, głużące sylaby, które Rozalii wydawały się zupełnie 

koherentnymi, świadomymi wypowiedziami w języku, którego nie 

potrafiła zrozumieć. 

Samo obserwowanie córeczki pomagało Rozalii opanować 

napór złych emocji, ale to właśnie myśl o tej zmianie, o przekształ-

caniu się i rozwijaniu życia od mikroskopijnego guzka w jej łonie 

do tego fantastycznego, pełnego zadziwiających zdolności stworze-

nia wlewało w jej serce otuchę. W rozwoju dziecka tkwiła iskra 

niebywałego potencjału, nieskończonych możliwości, niesamowi-

tych przeżyć, słowem, cała niezbadana, otwarta przyszłość. A także 

ziarno przeszłości, w ciemnym, miękkim puchu włosów Liliany, 

okalającym czółko córeczki, w jej uduchowionych, poetycznych 

zielonych oczach, odziedziczonych po Staszku. 

Pogrążona w uspokajających rozmyślaniach, nawet nie za-

uważyła, kiedy Kalinka przymknęła oczy i zasnęła pod jej piersią. 
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Przeniosła dziewczynkę do łóżeczka i włączyła elektryczną nianię, 

zdecydowana na zadowolenie się drobną przyjemnością wypicia 

ciepłej herbaty w ciszy. Nastawiła czajnik, ciesząc się prostotą tej 

małej czynności, której nic nie mogło zakłócić. Nawet cudze sny. 

Od tamtej pamiętnej nocy ani jeden obcy sen nie wdarł się 

przemocą do jej jaźni. O, nie miała wątpliwości, że cudze sny 

powrócą do niej, gdy tylko będzie na nie gotowa. Być może 

wreszcie nauczyła się nad nimi panować, być może to jej własna 

podświadomość umieściła zaporę pomiędzy nią a wielką puszczą 

ludzkich marzeń sennych, która znów otworzy się przed nią, gdy 

tylko zyska na tyle sił, by kroczyć dalej mrocznymi, pogmatwanymi 

ścieżkami.  

Głosy, które schwyciła znad szumu wody w czajniku, 

wprawiły ją w nerwowe zakłopotanie. Rzuciła szybkie spojrzenie 

w lusterko, wiszące obok kuchennych drzwi. Z niesmakiem stwier-

dziła, że wewnętrzna ekscytacja znalazła drogę do jej twarzy 

i wylewała się wprost różnokolorowych oczu, które po zmianie 

fryzury wydawały się jeszcze większe niż dawniej. Mimo tej nagłej 

agitacji była przekonana, że wygląda korzystnie. Puszysta rama 

kędzierzawych pukli, która okalała jej twarz, nadawała jej lekkości 

rysom twarzy. Jeśli przeżyty stres uwidoczniał się na jej czole, 

zakrywała go nowa grzywka, przy okazji poprawiając proporcje. 

Wyglądała pogodnie. Wyglądała – po raz pierwszy od dłuższego 

czasu – ładnie. 

Wyładniała. To nagłe odkrycie wprawiło ją w dobry na-

strój, choć nie wiedziała, czy ma je przypisać powolnemu powro-

towi do formy sprzed ciąży, czy też coraz odważniejszym uczuciom, 

którymi się odżywiała. 

Próbowała ukryć swoje rozczarowanie, kiedy do kuchni 

wszedł nie Adam, a Józefina w towarzystwie pani prokurator 

Izabeli Gąski, którą spotkała podczas odwiedzin u syna w szpitalu.  
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- Pani prokurator wpadła do Adasia, żeby mu osobiście 

opowiedzieć o Pokrotnym – wyjaśniła Szechyńska. – Pomyślałam, 

że i Rozalka powinna się dowiedzieć… 

- Podobno to pani jako pierwsza zasugerowała, że Zdzisław 

Pokrotny nie jest w pełni władz umysłowych. Zleciłam badania 

psychologiczne i psychiatryczne, gdy tylko doszedł do siebie. To 

schizofrenia – oznajmiła pani prokurator. Z tonu jej głosu przebijał 

chłód i wyraźna próba zneutralizowania emocji. 

- Czy wiadomo, jak długo chorował? 

- Lekarz psychiatra, który natychmiast zreferował go do le-

czenia klinicznego, przypuszcza, że wstrząs wywołany rozpadem 

małżeństwa i utratą prestiżowych pozycji wywołał zmiany w jego 

psychice. Był też obciążony genetycznie. Podczas badania przyznał 

się do nagabywania pana Kazimierza do popełniania wykroczeń 

w zamian za udostępnianie mu znacznych ilości alkoholu domowej 

produkcji. To on był odpowiedzialny. Powinniśmy byli wcześniej 

znaleźć sposób – dodała apologetycznie.  

Wyglądała na nieco skrępowaną. 

- Nie wiem, czy można tu mówić o winie albo zaniedbaniu 

– odezwała się Rozalia, starając się, żeby jej głos nie przybrał 

pobłażliwej, przemądrzałej nuty. – Kto był wichrzycielem? Pokrot-

ny, który jest chory umysłowo, czy Kaziuch, który jest chory na 

uzależnienie? Czy zwyczajne, ludzkie nieszczęście, któremu można 

tylko współczuć? 

- Pani jest bardzo wyrozumiała – powiedziała Gąska. Po-

bieżny obserwator mógł odczytać w jej sposobie mówienia 

oschłość, a nawet pogardę, jednak Rozalia miała nieco wprawy 

w przenikaniu przez pozorną szorstkość i formalistyczną obojętność, 

które miały maskować prawdziwe emocje.  

Gdyby nie jej zakłopotanie, Rozalia być może nie przypo-

mniałaby sobie, że przez wiele lat pani prokurator żywiła dla 

Bugaja jakieś uczucia, a może nawet hodowała pewne nadzieje. 

Zadurzona czy też zakochana, nic nie zmieniało faktu, że jej zawie-
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dzione oczekiwania i niespełnione pragnienia budziły w Rozalii 

współczucie i sympatię. 

Nie musiała wcale przywoływać sztucznego uśmiechu i silić 

się na serdeczność, kiedy zapraszała ją do stołu i nalegała, by 

zaczęły sobie mówić po imieniu.  

Wkrótce pochłonęła ją rozmowa ze swoim gościem i Sze-

chyńską, i tylko gdzieś w głębi duszy odzywał się cichy, rozczaro-

wany wewnętrzny głosik.  

Jeszcze nie dziś. Może jutro? 

 

 

 

Ani jutro, ani pojutrze, a dopiero po trzech kolejnych dniach 

wypisano Adama ze szpitala. Jego zjawienie się w progach willi 

„Ulany” w najzwyczajniejszy, pochmurny poranek u schyłku lutego 

było tak zwyczajne, tak banalne i pozbawione ceremonii, że Rozalia 

zadziwiła się nad swoimi nieuzasadnionymi atakami paniki 

w ostatnich dziesięciu dniach.  

Adam był na swoim miejscu, równie niezniszczalny i pew-

ny, co sny, które go uratowały.  

- Wyglądasz jak rasowy zakapior z puszczy – powiedziała, 

przyglądając się jego twarzy. 

Nowa blizna, wciąż jeszcze czerwona, lecz o białych, zgru-

białych zrębach wokół rany, zdobiła jego czoło.  

- Raczej jak jakiś wybijokno spod wiejskiej potańcówki – 

poprawił ją, nieco sceptycznie. 

- Zawsze lubiłam twoją bliznę – powiedziała trochę za szyb-

ko, nagle dziwnie speszona.  

- Byłbym zapomniał. Mam coś dla ciebie – powiedział po 

chwili i wyszedł. 

Tak po prostu, wyszedł, pozostawiając Rozalię z jej niecier-

pliwym oczekiwaniem. Wrócił po chwili z wielkim, nieco podnisz-

czonym kartonowym pudłem, którego jeden róg zdecydowanie 
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spędził zbyt dużo czasu w otoczeniu wilgoci. Wyciągnął ręce 

z podarkiem w kierunku Rozalii z przedziwnym błyskiem w oku. 

- Kiedy właściwie miałeś czas na kupowanie prezentów? – 

zapytała, przyjmując zmęczoną paczkę z wahaniem. 

Wzruszył ramionami. 

- Miałem go ze sobą w chwili wypadku. Facet z pomocy 

drogowej przyniósł go po odholowaniu auta. Cudownie ocalał, bo 

znajdował się w kącie bagażnika. Właściwie był to prezent bożona-

rodzeniowy, ale zanim zdążyłem ci go dać, przyszła na świat 

Kalinka. Kalinka! – przypomniał sobie. 

- Śpi w dziecięcym pokoiku – podpowiedziała mu Rozalia, 

jednocześnie rzucając okiem na aparat elektrycznej niani.  

Adam znikł w przylegających do kuchni pokoikach, nato-

miast Rozalia postawiła zagadkowy podarek na kuchennym stole 

i zabrała się za odkrywanie zawartości paczki. 

Pogrzebana w stosie styropianowych bobków, bibułczanych 

świstków i ścinków organzy znajdowała błękitna misa z delikatnej, 

cienkiej jak papier ceramiki. Rozalia przyjrzała się jej z bliska i ze 

zdziwieniem zauważyła drobne złote żyłki, zagęszczone u jednego 

z brzegów naczynia jak pajęczyna. Zrozumiała, że ktoś zespolił czarę 

złotem i złożył ją z powrotem w piękną, unikatową całość. 

- „Jak rozbite naczynie” – zacytował słowa, które odbiły się 

gdzieś po kątach jej głowy jak niepokojące echo. – Tak odpowie-

działaś, gdy zapytałem, jak się czujesz po śmierci Marka. Sam nie 

wiedziałem wtedy, czy to coś złego, czy może wręcz przeciwnie. Czy 

coś, co jest rozbite, przestaje być piękne, użyteczne? A może można 

to uczynić jeszcze silniejszym? Potem natrafiłem gdzieś w gazecie 

czy w Internecie na artykuł. Nazywa się to „kintsugi”. To japońska 

sztuka naprawiania potłuczonych przedmiotów mieszaniną laki 

i szlachetnych kruszców.  

Milczała, wzruszona i pozbawiona słów przez wstrząs, ja-

kiego doznała uświadamiając sobie głęboką metaforę tego pozornie 

prostego podarunku. Jej poruszenie Adam najwyraźniej odebrał 
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opacznie jako dezaprobatę z powodu wyjęcia Kalinki z łóżeczka, bo 

po chwili milczenia zaczął się bronić. 

- Nie spała, naprawdę. Wpatrywała się tylko w karuzelę 

nad łóżeczkiem. – Odczepioną od karuzeli kolorową stonogę 

Kalinka wciąż trzymała w rączce. – Nie wierzę, jak urosła w dwa 

tygodnie – dodał po chwili, zwracając się jakby do samej Kalinki. 

- Adam, nie wiem co powiedzieć. 

- Nic nie musisz mówić. To taki sentyment, który na mnie 

wtedy przyszedł. Czułem się bezradny wobec twojej rozpaczy.  

- Jest przepiękna – wyszeptała, coraz bardziej onieśmielona.  

- Oczywiście, zachowałem się w sprawie Igora jak idiota, 

i nic nie usprawiedliwia tego, że nie powiedziałem ci o jego 

wizycie. Byłem zwyczajnie zazdrosny. I wcale nie przyznaję się 

teraz do tego, licząc, że w ten sposób łatwiej przyjdzie ci mi wyba-

czyć. To prawda. Jestem tylko małodusznym typkiem, którego 

zżerała zazdrość. Nigdy natomiast nie uważałem, że umiałbym 

pokierować twoim życiem lepiej od ciebie. Odebranie ci kontroli 

nad własnymi sprawami było tylko ubocznym skutkiem, no cóż, 

mojego absurdalnego w gruncie rzeczy lęku… Popłochu, jaki 

odczuwałem na myśl, że ten… Że Igor mi ciebie w jakiś sposób 

odbierze, chociaż przecież nie byłaś moja do odbierania.  

- Mnie, nie Kalinkę? 

Zmarszczył brwi. 

- Zawsze będzie biologicznym ojcem Kaliny. Może kiedyś 

wróci przebojem do jej życia, jak Neledewski wprosił się do 

twojego. Z tą myślą umiem sobie poradzić, nawet z tym, że zajmie 

jakieś miejsce w jej sercu. Nie ścierpiałbym jednak, gdyby znalazł 

miejsce w twoim.  

- Adam… 

- Widzisz, obie te sprawy, pozornie niezwiązane… To rozbi-

te naczynie, mój niewybaczalny egoizm w sprawie Igora, wypły-

wają z jednego właściwie faktu. Jestem w tobie po uszy zadurzony. 

- Wiem – usłyszała własną odpowiedź ze zdziwieniem. 
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- Wiesz? Jak? 

- Ze snu. 

Zrozumiała to niemalże równocześnie z wypowiedzeniem 

słów. Powracający koszmar, od którego nie mogła się uwolnić, 

zawierał w sobie tę rewelację, która czekała na odkrycie, gdy tylko 

Rozalia przestała skupiać się na trwodze i zażegnanym przecież 

widmie straty. 

- Widzisz, ja nie umiem czytać w snach – powiedział po 

chwili. – Mam wątpliwości. 

Co do tego, co czujesz? Czy co do tego, co czuję ja? – pomyśla-

ła, ale nie była w stanie wypowiedzieć tych słów. Wzruszenie 

i onieśmielenie, które nią zawładnęły, działały niczym krępujące 

bandaże na całym jej ciele, jak knebel w ustach. 

- Ja już raz byłem w życiu niecierpliwy. Nie umiałem zacze-

kać na to, co było właściwie. Przysporzyłem tym cierpienia sobie 

i swoim bliskim. Nie tylko nie umiem zajrzeć w twoje sny i prze-

konać się, czy to, co czuję, ma jakąkolwiek szansę na odwzajemnie-

nie, ale nie wiem też, czy nie jest za wcześnie, dla ciebie, dla nas.  

Wyciągnął w jej kierunku ramiona, a Rozalia przejęła od 

niego zawiniątko z Kalinką w sposób półautomatyczny. 

- Pamiętaj, ja jestem jak puszcza. Nigdzie mi się nie spieszy. 

Trwam i cichutko sobie rosnę tuż za progiem twojego domu. Byłem 

i jestem, i nigdzie się nie wybieram. Więc musisz tylko dać mi znać, 

kiedy już będziesz gotowa. Zadzwoń, czy coś. – Pocałował jej czoło 

ulotnym muśnięciem, uśmiechnął się jednym z tych rzadkich 

u niego, pozbawionych rezerwy uśmiechów i wyszedł. 

Powinna była odpowiedzieć. Przecież wiedziała, czego chce. 

Co czuje. Jej rozkołatane serce i pokryte gęsią skórką ramiona miały 

wiele wspólnego z niedawnymi atakami paniki, która tym razem 

miała swoje źródło nie w traumatycznym przeżyciu tamtego 

wieczoru, a w zwyczajnym, przyziemnym strachu przed obnaże-

niem własnych uczuć, strachu przed wejściem na nową, niepewną, 

nieznaną ścieżkę. 
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Oniemiała i strwożona, przyglądała się przez chwilę prze-

pięknemu naczyniu, którego skorupy łączył w całość szlachetny 

kruszec. Czy to mogło być tak proste? Wszystkie nasze rany, 

życiowa pustka po utracie czegoś cennego, nasze niedociągnięcia 

i braki można zalać i zapełnić drogocennymi wartościami, wzmoc-

nić siłą niezniszczalnych, trwałych więzi.  

Zadzwoń, czy coś – przedrzeźniła go w myślach dobrodusz-

nie, z narastającą wesołością. Przez jej głowę przebiegł huragan 

wszystkich argumentów przeciw, pozornych przeszkód, wyolbrzy-

mionych problemów i trudności, które ją powstrzymywały. Lęk 

przed niepowodzeniem, dezaprobatą, klęską. Komplikacje, zaszłości 

i argumenty zaszurgotały i rozwiały się w nicość. Może te najważ-

niejsze sprawy w życiu są tak proste, jak podniesienie słuchawki, 

wybranie numeru.  

Pocałowała delikatnie gładkie czółko Kalinki, która wodziła 

swoimi bystrymi, rozmarzonymi oczami po jej twarzy. Miłość do 

córki była niewątpliwie motywacją do przetrwania, podłożem 

i przyczyną jej starań, lecz spoiw, które łączyły jej świat w całość, 

było więcej. Nie wyobrażała sobie życia bez swojego dziecka, 

dlaczego miałaby rozważać życie bez Adama? 

Zakołysała delikatnie ramionami w odruchu, który miał 

ukoić nie Kalinkę, ale jej własne nerwy. Obejrzała się za siebie, 

poszukując wzrokiem telefonu, który namierzyła porzucony na 

półce kredensowej wśród rachunków, zeszytów krzyżówek, kilku 

wypisanych długopisów i stosiku monet.  

Otarła ramieniem wilgotny policzek, stłumiła nerwowy 

bulgot przedwczesnego, oczekiwanego szczęścia i, wyszukawszy 

w książce numer telefonu Adama, podniosła słuchawkę do ucha. 
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Epilog 

Wciąż jeszcze był zmęczony po całonocnej podróży i choć począt-

kowo odniósł się do propozycji długiego spaceru niechętnie, już po 

kilkunastu minutach spokojnego marszu zrozumiał, że tego właśnie 

było mu potrzeba. Mięśnie, zastygłe po wielu godzinach – 

a właściwie wielu dniach – prowadzenia samochodu, rozciągały się 

z każdym krokiem, a znieruchomiałe stawy narzekały z trzaskiem 

na tak długie lenistwo.  

Pomimo tych drobnych niedogodności, był zadowolony 

i nasycony przeżyciami poprzednich czternastu dni.  

Musiało minąć osiem lat od ich ślubu, zanim zdołał przeko-

nać Rozalię do odbycia podróży poślubnej. Do tej pory znajdowała, 

słuszne zresztą, argumenty przeciw tej propozycji.  

Krótko po ślubie przejęła posadę specjalisty do spraw 

ochrony środowiska przy Rezerwacie Przyrody „Puszcza Bukowiec-

ka” i szybko rozpoczęła kilka poważnych projektów, które bez reszty 

ją pochłonęły. Największym bodaj przedsięwzięciem było przeko-

nanie regionalnej dyrekcji środowiska do zakupu ponad dwudziestu 

hektarów obszarów porolnych graniczących z puszczą i zalesienie jej 

uprawą bukową. Przebudowa drzewostanów porolnych była 

projektem wieloletnim, ale ten dalekosiężny plan w przyszłości 

zapewni odpowiedni ekosystem dla wielu lokalnych gatunków 

zwierząt. Gdy tylko zakończyła projekt zalesienia, Adam dostał 

akredytację od Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej na 

prowadzenie praktyk, w rezultacie czego szybko zasypał go grad 

listów motywacyjnych potencjalnych kandydatów. Jednocześnie 

ruszyła „Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej imienia Marka 

Bugaja”, a wszystko to w połączeniu z prowadzeniem lecznicy 

pochłonęło jego własny czas.  
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Wkrótce na świecie pojawiła się Laura, a Rozalia nie chciała 

słyszeć o wyjeździe bez dziewczynek. Po urodzeniu drugiej córeczki 

długo dochodziła do siebie, a ze sposobu, w jaki wpatrywała się 

w różnokolorowe oczy młodszej z córek, Adam łatwo odgadywał 

przyczynę jej zmartwienia i nie nalegał na uskutecznienie planów 

wyjazdu.  

Wraz z otwarciem „Ulany” dla uczniów, studentów, prakty-

kantów i zatrudnieniem na pełen etat asystenta w lecznicy, ko-

nieczne okazało się zmodernizowanie i przebudowanie willi, by 

wygodnie pomieścić wszystkich jej mieszkańców i gości. Rozalia 

wraz z Adamem i dziewczynkami zajmowali dawne mieszkanie 

Marka. Oficynę Adama podzielono na dwie skromne, lecz wygodne 

kawalerki. Jedną z nich zajmowała Józefina, druga zostało przydzie-

lone panu Wiktorowi Sokółce, nowemu asystentowi w lecznicy. 

Pokoje na półpiętrze przerobiono na noclegownię dla praktykan-

tów, a niewykorzystaną powierzchnię piętra i strychu na sześcio- 

i ośmioosobowe sypialnie dla uczniów, harcerzy i wszelkich 

wędrowców, których ścieżka wiodła przez Cembrzaste. Wśród gruzu 

i desek, wiader zaprawy i farby Rozalia przygotowywała się do 

obrony tytułu magistra, prowadząc rozległe badania nad pozyski-

waniem pyłku pszczelego dla wielkotowarowych hodowli 

i zagłębiając się w techniczne niuanse nowoczesnego sprzętu 

pasiecznego.  

Szał remontu i dekorowania ledwie minął, gdy Rozalia roz-

poczęła budowę pasieki, której oddała się z zaangażowaniem 

wykluczającym wojażowanie po świecie. Wyjechała co prawda bez 

dzieci, ale nie na wymarzoną wyprawę po najpiękniejszych zakąt-

kach Europy, a do Instytutu Pszczelnictwa w Oberursel, żeby wziąć 

udział w badaniach mających na celu wymapowanie genów 

odpowiedzialnych za odporność pszczół miodnych na niektóre 

choroby. 

„Ulana” wkrótce spłynęła i zapachniała bogatą słodyczą 

pszczelich plastrów, a miesiąca miodowego wciąż nie było. 
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W zawierusze życiowych wyzwań, rozpięty między rewolu-

cjami wszelkich przedsięwzięć zawodowych i ewolucją swojej 

rodziny, nawet nie zauważył, gdy zaczął zbliżać się do czterdziestki. 

Ta myśl zakradła się do jego głowy cichcem, niemal zdradziecko, jak 

każda szanująca się epifania. Nie, nie groził mu kryzys wieku 

wczesno-średniego ani nagłe skapcanienie, jakby okrągłe urodziny 

były równoznaczne z osiągnięciem jakiegoś statystycznego szczytu 

aktywności życiowej, od którego czekała go już tylko równia 

pochyła. Przewartościowanie, jakiego trochę nieświadomie, trochę 

niechcący doznawał, miało znacznie mniejszą skalę. Miał jeszcze 

mnóstwo planów (własnych i wspólnych z Rozalią), niezawodnie 

odnawiającą się energię, siły witalne wcale nie gorsze niż za 

młodzika, a wsparte stabilnością emocjonalną i doświadczeniem. 

Realizowanie zawodowych i prywatnych pragnień przynosiło mu 

wiele satysfakcji, ale musiał przyznać przed sobą samym, że nie 

pozwalał sobie dostatecznie często na rozkoszowanie się rezultatami 

tych wysiłków. Rejestrował wewnętrzną radość rzadko i tylko 

przypadkiem, więc jako prezent dla siebie samego postanowił 

dołożyć więcej starań, żeby czasem zrobić krok do tyłu i przyjrzeć 

się wszystkiemu na spokojnie, z dystansu, z należytą celebrą.  

Był mężczyzną w sile wieku, wykonującym pracę, która 

dawała mu satysfakcję, z piękną, fenomenalną kobietą u boku 

i dwiema wspaniałymi córkami. Miał wiele powodów, żeby 

świętować swoje życie, musiał więc znaleźć też sposób. 

Zaczął od przekonania Rozalii do zatrudnienia na pół etatu 

Romka Hawarta. Kuzyn, który pracował jako chemik w browarze, 

świetnie znał się na wykorzystaniu sprzętu w produkcji na masową 

skalę, ale też usprawnił system wyrabiania ręcznie wykończanych 

świec z wosku pszczelego, dzięki któremu pasieka Rozalii uruchomi-

ła lukratywne kontakty. Pieniądze te wypełniły czarę, którą była 

druga strona przedsięwzięcia – produkcję organicznych miodów 

ziołowych, która wymagała wieloletniej pracy i korekcji zasiewów 

miododajnych, zanim ambitna pszczelarka mogła myśleć o zyskach.  
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Kolejnym krokiem był zakup niezawodnego, pojemnego 

auta, które łączyłoby ze sobą komfort, przestronność bagażnika 

i dostosowanie do wymagającego terenu.  

Najtrudniejszym zadaniem okazało się namówienie mał-

żonki na realizację wciąż odraczanego marzenia. Tego lata wreszcie 

wyruszyli, pozostawiając Kalinkę i Laurę pod opieką Józefiny 

i Edyty, która specjalnie dla nich wzięła kilkanaście dni wolnego.  

Kiedy obudził się tego popołudnia, spędziwszy poranek na 

nadrabianiu zaległości w śnie po nocnym powrocie z Pragi, minio-

ne dwa tygodnie wydawały mu się jak cudowny, ulotny sen. 

Przebierał w myślach karty wspomnień, chcąc zatrzymać wrażenia 

jakie niosły, uczucia, które wywoływały. 

Rozalia na siedzeniu pasażera, jej silne, szczupłe nogi odsło-

nięte przez krótkie dżinsowe szorty oparte o deskę rozdzielczą, 

wpatrzona w rdzawy, mętny od ciepła krajobraz włoskiej wsi. Nie 

zdjęła ich nawet kiedy sugerował, że to niebezpieczne, jeśli będą 

mieli wypadek. 

- To nie miej wypadku – powiedziała spokojnie, leniwie, 

rozciągając głoski, jakby mówiła do niego z drugiej strony spokoj-

nego snu. Od niechcenia gładziła wąską wstążkę blizny po wny-

kach. 

Nocny spacer po pustych ulicach Wiednia, walc, którego od-

tańczyli na placu świętego Stefana. 

Wyprawa trasą u podnóży Mont Blanc. 

Błogie popołudnie, które spędzili wylegując się w rozgrza-

nym piasku niewielkiej, dzikiej Plaia de Ursa w Portugalii, osłonięci 

od świata przez skałę przypominającą niedźwiedzia. 

Niekończące się wijące drogi, zanurzone w soczystej zieleni 

francuskich winnic. 

Mgliste, jakby wiecznie wilgotne ulice Londynu, zadymione 

puby. Wielki szkielet wieloryba Hope w Muzeum Historii Natural-

nej. Koncert w Manchesterze. Szkockie Highlands, gdzie zatrzymali 

się na dodatkowy dzień, bo Rozalia nie mogła rozstać się z dzikim, 
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nieokiełznanym krajobrazem łączącym wszystko, czego pragnie 

dusza przyrodnika: góry, jeziora, morze, lasy. Spacer po czarnej plaży 

w Islandii, gdzie dolecieli niewielkim czarterowym samolotem. Noc 

w namiocie rozbitym u stóp lodowca. 

Burzowe popołudnie w Amsterdamie. Nie wyszli nawet 

z hotelowego pokoju. Półleżąc objęci na miękkiej otomanie, patrzyli 

przez matowe okno na niewyraźnie zarysowane, szkliste od ulewy 

uliczki, fasady wysokich kamienic, samochody i ludzi jak kolorowe 

plamy, namalowane niedbałym pociągnięciem pędzla, a wszystko 

to blaknące na ułamek sekundy w rozbłysku błyskawic.  

- Kto wie, może przywieziemy z tej wycieczki coś więcej niż 

tylko wspomnienia – szepnęła żartobliwie, przesuwając dłoń nad 

linią ud, żeby pokazać mu, co miała na myśli. 

Wiedział doskonale, co miała na myśli. Wiedział też, że po-

winien z ostrożnością traktować jej beztroski, figlarny ton. Nie po 

raz pierwszy sugerowała od niechcenia coś, co później okazywało 

się sprawdzać jota w jotę. Dotąd nie przyzwyczaił się do tego, że 

jego żona posiadała wiedzę niedostępną pospolitym osobnikom. 

Polubił to nawet. Wciąż trzymała go w napięciu i kazała zgadywać, 

czy mówi poważnie, czy tylko go prowokuje. Ze swojej strony mógł 

tylko pozorować obojętność. 

- Tym razem chłopiec – rzucił nonszalancko i pewnie. 

- Skąd wiesz? – zapytała, zastygając, jakby rzeczywiście 

uwierzyła w jego przepowiednię… albo jakby to Adamowi udało 

się odgadnąć coś, czego jeszcze nie zdradziła. 

- A skąd ty wszystko wiesz? – zapytał w odpowiedzi. 

Potrzebowali tej podróży, potrzebowali też wrócić do domu. 

Rozumiał to lepiej z każdym krokiem, który zbliżał go coraz bardziej 

do ściany lasu, która wyrastała u szczytu łąki jak potężny bastion. 

Oczywiście, przejrzał propozycję Rozalii. Długi spacer miał na celu 

naoczne przekonanie się, że w jej dominium wszystko znajdowało 

się na swoim miejscu. Była jednak znacznie mądrzejsza od niego co 

do potrzeb serca, czasem dla Adama nieoczywistych. 
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Stęsknił się za puszczą. Uważał to za skrajny przejaw eks-

centryczności. Ludzkość dawno już odeszła od gloryfikowania 

natury. Rewolucja przemysłowa zepchnęła bóstwa przyrody 

w niebyt, zgniotła świtę Pana i postawiła na miejscu jego szałasów 

świątynie technologii. Moda na futuryzm tak naprawdę nigdy nie 

przeminęła, tyle że futuryzm stał się teraźniejszością. Internet 

w telefonach, dostęp do technologii, weryfikowanie własnej 

wartości przez gromadzenie dóbr i nowoczesnych, postępowych 

idei. Życie ludzi, którzy z fanatyczną wprost gorliwością starają się 

dotrzymać kroku współczesnemu, scybernetyzowanemu, zmechani-

zowanemu światu wydawało mu się automatyczne i nieautentycz-

ne. Widział je jako teatr marionetek, podrygujących według 

zachcianek niewidzialnej ręki animatora, prowokowanych do walki 

o złudzenie miłości, do nienawistnej wojny haterów, do zabiegania 

o uwagę obcych osób dla walidacji własnej egzystencji, do maso-

wego kolekcjonowania sukcesów niczym wstążek, którymi można 

się ładnie przyozdobić, i które nie mają poza tym żadnego znacze-

nia. Nowocześni nomadowie wędrowali w świat w poszukiwaniu 

pracy, pieniędzy, szczęścia, samorealizacji, celu, z pogardą oglądając 

się na tych, którzy tkwili wczepieni korzeniami w swoje podłoże 

jak drzewa w puszczy.  

Jeżeli egzystencja Szechyńskich w symbiozie z pradawnym 

lasem tchnęła anachronicznym, rustykalnym duchem, mógł się 

z tego tylko cieszyć. Jeżeli ich ideały były przebrzmiałe, a dążenia 

niezgodne z dynamiką współczesnych czasów, nie ubolewał nad 

tym faktem. Ba, nawet się nad nim nie zastanawiał. Każdego ranka 

wychodził na werandę z parującym kubkiem kawy, patrząc na las, 

który podchodził pod próg jego domu, z niecierpliwością oczekując 

tego, co przyniesie dzień. Zbliżał się do czterdziestki, ale fizyczna 

praca na świeżym powietrzu świetnie służyła jego umysłowi, który 

nabrał stabilności i pogody, oraz ciału, które wciąż było silne 

i wytrzymałe. Żadnych epizodów depresji, tak dobrze znajomych 

jego rówieśnikom grzejącym urzędowe i korporacyjne stołki, ani 
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śladu piwnego brzuszyska. Czuł się człowiekiem ciałem i duszą, 

a nie tylko wydrążoną, zautomatyzowaną figurynką poddaną 

kaprysom sił, których nie umiał nawet szanować. 

Weszli na ścieżkę biegnącą równolegle do niewielkiego 

strumyka, wpadającego o kilka kilometrów niżej do Cąberki. Minęli 

podmokłą łąkę, na której wśród jaskrów brodziła para bocianów. 

Łagodny wietrzyk z doliny rzeki unosił srebrzyste włosy babiego 

lata. Po drugiej stronie potoku znajomy gospodarz ręczną kosą 

ścinał wysoko rosnące trawy. Słońce zalewało zielska potokami 

światła, i przez krótką, nonsensownie romantyczną chwilę Adamo-

wi wydawało się, że widzi żniwiarza koszącego falujący, płynny 

szmaragd. Dojrzała obfitość natury wylewała się na świat 

z rozgrzanego dzbana lata. 

Odbili wkrótce od leniwie szemrzącej strugi i zanurzyli się 

we wrota lasu, witani zwariowaną, zmienną piosenką kosa, 

w której przeplatało się i trrrykanie, i ciitanie, długie, przeciągłe 

nuty i bystre dzwonienie. Słońce zanurzało swoje długie palce 

i tutaj, rozświetlając arkadę ścieżki pozłocistym dymem. Spotkali 

rodzinę salamander, wygrzewających się w kurzu pokrywającym 

leśną dróżkę, które spokojna, poetyczna, nimficzna Kalina i energe-

tyczna, rozbiegana, zefirowata Laura obserwowały przez chwilę 

z zainteresowaniem.  

Adam ruszył dalej ścieżką, podczas kiedy dziewczęta (jak 

myślał o żonie i córkach) wciąż jeszcze obserwowały nieruchome, 

jakby zastygłe płazy.  

- Tak łatwo się pozwolicie wyprzedzić? – droczył się 

z dziewczynkami z oddalenia. 

- Jesteś tylko naszym skautem. Specjalnie wysłałyśmy cię 

przed sobą, żebyś to ty się złapał we wnyki, a nie my. 

Zaśmiał się otwarcie i swobodnie, tym bardziej serdecznie, 

że docinek Rozalii przypomniał mu początki ich znajomości.  

Wkrótce też pozwolił się wyprzedzić Rozalii wraz dziew-

czynkami. Pozostał kilka kroków za nimi, jakby wyjęty z tego 
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sielskiego obrazka: Rozalia oflankowana przez zgrabne, pełne gracji 

statuetki dziewczynek. Nie przerywając marszu, obejrzała się za nim 

i uśmiechnęła. Jej ogromne, niesamowite, pogodne oczy na krótki 

ułamek sekundy wywlekły jego serce z piersi na dłoń, gdzie zabiło 

gorączkowo, bezbronne i zupełnie poddane. 

Rozgadana, rozszczebiotana Laura opowiadała jakąś historię, 

która przytrafiła się jej podczas nieobecności rodziców, ale Adam 

stracił zupełnie wątek. Słowa zlały się w jakąś pieśń, równie 

zróżnicowaną i niepojętą co piosenka ptaka. Przystanął, tknięty 

przedziwnym wrażeniem déjà vu.  

Zupełnie bez przyczyny, jakby zakłopotany, wsunął rękę do 

kieszeni i namacał szczęśliwy talizman, który zawsze nosił przy 

sobie, niewielki koralik, wygłaskany opuszkami palców tak do-

kładnie, że czerwona farba, która niegdyś go pokrywała, starła się 

niemal zupełnie w obwodzie.  

Wyjął kalinowy kolczyk i obrócił go w palcach tak niezręcz-

nie, że upadł w paprocie rosnące przy ścieżce. Przykucnął, przeszu-

kując gąszcz rękami w poszukiwaniu swojego amuletu. Jego palce 

wkrótce natrafiły na znajomy kształt. Podniósł głowę, szukając 

wzrokiem swojej rodziny, ale Rozalia wraz z dziećmi znikła za 

zakrętem ścieżki, osłonięta przez gęstwinę zarośli. Zamarł, uderzony 

przez nagłe wspomnienie.  

W soczewce czasu dawno zapomniany sen odwrócił się 

i wyblakł. Nie tylko sny, ale cała egzystencja sprzed obecnej ery 

była tylko jakimś aseptycznym, monotonnym krajobrazem. Teraz 

jednak rozpoznał dawno nieodwiedzaną wizję, jakby przyśniła mu 

się zaledwie poprzedniej nocy. Jednolita, soczysta eksplozja chloro-

filu, załom ścieżki, znikającej wśród pióropuszy gałęzi. Kaskada 

światła spływająca spomiędzy koron drzew, wydobywająca nowe 

wariacje barwy, jakby cały ten obrazek składał się tylko z różnych 

odcieni jednego koloru, od bladych, niemal białych liści u szczytu 

koron do mrocznych, brunatnych, tajemniczych, mrocznych zieleni 

poszycia. Świat stał się kilimem utkanym z drzazg blasku i cieni, 
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w który zaplątały się przypadkowe nici koloru. Kępa przekwitają-

cych fiołków. Wytarta, brudna, rdzawa czerwień upuszczonego 

koralika. Dwa niebieskoskrzydłe motyle wirujące nad ścieżką 

w swoim godowym tańcu, jak krople błękitu zabłąkane w powódź 

zieleni. 

Obraz ożywiał dziecięcy śmiech, dobiegający zewsząd i zni-

kąd jak błędne echo. 

- Tato! No chodź, tato! – zawołał głos Kaliny, a Adam nie 

był w stanie rozpoznać, czy był realny, czy tylko odbity przez 

refleks pamięci.  

Wszystko było takie, jak w zielonym śnie Liliany… i zupeł-

nie inne. Szukał w sercu uczucia spełnienia, które tak nęciło go 

w tamtej wizji, lecz nie umiał go znaleźć. Nie czuł zaspokojenia ani 

satysfakcji, ani chęci zatrzymania życia w tej jednej idealnej chwili, 

jakby to tutaj, w tym zielono-słonecznym leju miała zawierać się 

faustowska kwintesencja jego egzystencji.  

Czuł tylko antycypację. Oczekiwanie. Podekscytowanie 

i ciekawość tego, co przyniesie jutro. Synergia spraw zewnętrznych 

okazała się nie być wcale niezbędnym składnikiem szczęścia. 

Harmonia w jego duszy więcej miała wspólnego z tym, dokąd 

zmierzał niż z tym, co osiągnął. Był, owszem, świadomy swojego 

szczęścia, ale nie zasadzało się ono na kolekcjonowaniu sukcesów. 

Było raczej związane przyjemnym dreszczem emocji na myśl o tym, 

co nastąpi, podobnym do oczekiwania na piękny, ciepły, słoneczny 

dzień. I to nie było zupełnie trafne porównanie. Za takie pełne 

glorii, budujące ducha dni odpowiada w zasadzie tylko obecność 

słonecznego światła. W życiu Adama nie można było wskazać 

takiego jednego wyjątkowego słońca, chociaż do jego roli śmiało 

pretendować mogła Rozalia.  

Wyprostował się zdecydowanie, jednym definitywnym cię-

ciem przerywając starą, nadwątloną nić. Sen – to tylko sen, nic 

więcej.  
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Wsunął z powrotem do kieszeni swój szczęśliwy kalinowy 

koralik. Uśmiechając się do siebie, do Liliany, do Rozalii, do świata, 

ruszył śladem swojej rodziny wprost w otwierającą się przed nim 

zieloność. 

 

 

 

24 maja 2018 
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Niniejsza książka jest materiałem niekomercyjnym i została wydruko-

wana wyłącznie celem nieodpłatnej dystrybucji w formie podarunku. 

Sprzedaż i odsprzedaż egzemplarzy fizycznych i części lub całości wersji 

elektronicznej (we wszystkich formatach) jest nielegalna. 


