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Prolog

23 czerwca 2019

Nieduża sala mieszcząca się na piętrze budynku OSP 
w Osinach pękała w szwach. Zeszła się tu niemal cała 
osada, brakowało jedynie dzieci, ale też ich obecność była 
zdecydowanie niepożądana. Dla starszych ustawiono 
krzesła, młodsi tłoczyli się pod ścianą, utyskując na ścisk 
i duchotę. Jedno i drugie rzeczywiście mogło doskwierać. 
Panujący od kilku dni upał nagrzał mury do tego stopnia, 
że we wnętrzu budynku było niewiele chłodniej niż na 
zewnątrz, a wypełnione ludzką ciżbą małe pomieszczenie 
po kilku minutach zaczęło przypominać saunę.

– Nie można było zrobić tego zebrania na dużej 
sali? – spytał z irytacją ktoś stojący w tylnym rzędzie. – 
Przecież tu, kurwa, nie ma czym dychać. Po chuj to całe 
zebranie? Nie macie nic do roboty?

Jan Kukuczka, samozwańczy przewodniczący zgro-
madzenia, przebiegł wzrokiem po obecnych, lecz nie wy-
patrzył buntownika. Rozpoznał jednak jego głos.
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– Cisza! – wrzasnął, by zagłuszyć gwar, jaki zapanował 
po słowach Kazimierza Pawlusa. Wrzawa ucichła. – Ty, 
Kazek, możesz sobie pójść, jak ci duszno. W knajpie bę-
dzie ci chłodniej, a nam wystarczy obecność twojej żony. 
Wszyscy wiedzą, że w waszej rodzinie to ona ma jaja.

Pawlus zaklął, ale nie ruszył się z miejsca; ciekawość 
okazała się silniejsza od urazy i poczucia krzywdy. Nie 
jego wina, że żona zagarnęła wszystkie obowiązki, a dla 
niego zostawiła tylko dbanie o konia. A i to nie do końca, 
bo nieraz, gdy przytrzymując się muru, docierał wreszcie 
do stajni, zastawał zwierzę w wysprzątanym boksie, nad 
pełnym żłobem. Pił, bo nie miał nic do roboty, a co to za 
życie dla chłopa, jak nie ma zajęcia.

– Duża sala – przypomniał sobie nagle zadane wcześ-
niej pytanie. – Czemu nie tam?

– Bo jest już udekorowana na wesele – odparł Ku-
kuczka z powagą, której przeczył kpiący uśmiech. – Za-
pomniałeś?

– Co bych mioł zapomnieć – żachnął się Pawlus, za-
raz jednak zaprzeczył sam sobie. – Kto się żeni?

– Ja! – zawołał młody człowiek z rogu sali. – Z twoją 
córką!

Gruchnął śmiech; większość obecnych zwróciła głowy 
w stronę mężczyzny, który do tego stopnia oddał się we 
władanie butelce, że zapomniał o ślubie własnego dziec-
ka. Kukuczka dał im czas na wyśmianie się i wyrażenie 
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swoich opinii, wreszcie znowu ryknął, by zapanować nad 
rozbawionymi mieszkańcami osady:

– Spokój! Zwołałem was tutaj, bo musimy się nara-
dzić w sprawie młodego Pisarka.

– Amerykę odkrył! Wiadomo, że młodego. Stary od 
dawna nie żyje, a inszego Pisarka tu nie ma.

Zaskakujący jak na mózg przeżarty alkoholem wywód 
logiczny nie przysporzył Pawlusowi uznania. Przeciwnie, 
mężczyzna został natychmiast uciszony zniecierpliwiony-
mi syknięciami mieszkańców Osin, jednocześnie zain-
trygowanych i zaniepokojonych wstępem. Nie sądzili, że 
temat Pisarka będzie jeszcze kiedyś poruszany.

Starowinka siedząca z przodu pierwsza zadała nęka-
jące obecnych pytanie:

– Po co mamy radzić o Pisarku?
Zamiast odpowiedzieć, Kukuczka skinął na młodą, 

energiczną kobietę, która rok temu przejęła po scho-
rowanej ciotce prowadzenie sklepu. Jedyny w Osinach 
obiekt handlowy nie przedstawiał się zbyt imponująco. 
Niezbyt okazały, z dobudowanym z tyłu mieszkaniem 
składającym się z jednego niedużego pokoju, małej kuch-
ni i jeszcze mniejszej łazienki, stanowił typowy relikt mi-
nionych czasów i jeszcze teraz starsi mieszkańcy nazywali 
go geesiokiem. Zaspokajał jednak podstawowe potrze-
by mieszkańców małej osady, przez co cieszył się u nich 
sporym powodzeniem. Zwłaszcza od czasu nastania rzą-
dów nowej właścicielki, która przyjmowała zamówienia 
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na towary niestanowiące typowego asortymentu sklepu 
i dowoziła je następnego dnia.

Marianna Zawodna przedarła się do przodu i stanęła 
obok Kukuczki. Nie czuła tremy, chociaż wszystkie oczy 
skierowane były na jej drobną postać.

– Wczoraj rano do sklepu przyszła Pisarkowa – 
oznajmiła dźwięcznym, melodyjnym głosem. – Akurat 
nikogo innego nie było, więc się rozgadała. Mówiła głów-
nie o Pawle. – Uśmiechnęła się krzywo i niecierpliwym 
gestem odgarnęła opadający na oko pukiel rudych wło-
sów. – Że taki zdolny, taki przystojny… Stara śpiewka, 
jakby kto nie znał, toby kupił. Nie wytrzymałam, kiedy 
zaczęła opowiadać, jaki to z niego dobry człowiek, i po-
wiedziałam, że chyba w marzeniach. Wtedy się wściekła 
i zaczęła na mnie wrzeszczeć, potem złapała słoik z liza-
kami dla dzieci i walnęła nim o podłogę.

– A nam co do tego? – znów wtrącił się Pawlus. – 
Samaś se, Mańka, narobiła dziadostwa. Trza było jej nie 
wkurwiać.

Zawodna zignorowała pijaka. Nawet na niego nie 
spojrzała, tylko spokojnie kontynuowała relację:

– Zagroziłam, że jak się nie uspokoi, to zadzwonię 
na policję, a ona na to, że policja i tak wkrótce znowu tu 
przyjedzie, bo ona wreszcie znalazła kogoś, kto zajmie się 
sprawą Pawła na poważnie. Powiedziała, że już niedługo 
ten ktoś przetrzepie nas tak, że wióry polecą. Że zapłaci-
my za jej krzywdę.
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– Chce sobie nająć Rutkowskiego?
W sali znów gruchnął śmiech. Nie śmiały się tylko 

trzy osoby – Kukuczka, Zawodna i Pawlus. Ten ostatni 
odezwał się pierwszy.

– Jak psiarnia przyjedzie i zacznie nas maglować, to 
będzie twoja wina. Mogłaś nie grozić Pisarkowej, to mieli-
byśmy spokój.

Wystawił wskazujący palec, kierując go prosto w Ma-
riannę, która nie straciła rezonu i odpowiedziała mu wy-
stawieniem środkowego.

– Gówno byśmy mieli, nie spokój. Nie wymyśliła 
sobie tego w sklepie, musiała już wcześniej mieć plan, 
żeby kogoś na nas nasłać.

Kukuczka z aprobatą kiwnął głową. 
– Zawodna ma rację, ona musiała zaplanować to 

wcześniej. A my teraz musimy uradzić, jak się obronić. 
Ja jestem za tym, żeby milczeć. Jeżeli nikt się nie wyłamie, 
ten, co tu przyjedzie węszyć, dowie się tyle, co policja. 
Czyli nic.

– A ja jestem za tym, żeby powiedzieć prawdę – 
sprzeciwiła się Zawodna. – Niech to się wreszcie skończy.

– Dobrze ci mówić – wytknął Kukuczka z ponurą 
miną. – Tobie nic nie grozi, jesteś czysta. W miarę czy-
sta – poprawił się na widok jej miny.

– Nikt tu nie jest do końca czysty. – Marianna po-
wiodła wzrokiem po zgromadzonych. – Nie o to chodzi, 
że tęskno mi do więzienia, ale moim zdaniem to się nie 
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uda. Za dużo osób w tym siedzi, żeby na dłuższą metę 
dało się zachować wszystko w tajemnicy. Prędzej czy póź-
niej ktoś wymięknie i zacznie gadać, a wtedy sprawa się 
rypnie.

Starowinka z pierwszego rzędu poruszyła się niespo-
kojnie.

– Jak wszyscy będą się pilnować, to nic się nie wyda. 
Tak było w Strzygomiu z Diabelskim Śpiewakiem. Ile to 
roków minęło od czasu, kiedy zniknął? – Bezgłośnie po-
ruszyła bezzębną szczęką, rachując w myślach. – W maju 
minęło osiemdziesiąt. I do dziś nikt nie wie, co się z nim 
stało.

Nie dodała nic więcej, lecz wyraz triumfu na po-
oranej zmarszczkami twarzy wyraźnie świadczył, że ona 
doskonale wie, co spotkało osobę o oryginalnym prze-
zwisku. Jak zwykle pierwszy nie wytrzymał Pawlus. Wy-
szedł przed stojące w trzech rzędach krzesła i popatrzył 
z pogardą na starą kobietę.

– Chcecie nam wmówić, że wy wiecie, co się z nim 
stało? Siedzicie se, Drzyzgowa, na tej swojej grapie i gów-
no wiecie, co się we wsi dzieje. O Strzygomiu chcecie 
nam opowiadać, a nawet w Kaletach żeście nie byli!

– Zawrzyj jadaczkę, śpiku obeiszczany! – Kobieta 
pogroziła mu laską. – Widzicie go! Taki mądry, a do haźla 
trafić nie umie. Brat mój Kuba przyżenił się w Strzygo-
miu i ja tam u nich byłam, jak Diabelskiego Śpiewaka 
ubili. Za grzybami akurat chodziłam i widziałam, co się 
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stało w lesie. Nie powiem wam, kto go ubił, bom przed 
Bogiem przysięgła. Ale jak nie wierzycie, to poszukajcie 
tam za stawem, gdzie taki wielki buk rośnie. Pod nim 
go pogrzebali. Bez księdza, bez krzyża. Jak psa. Ale po 
prawdzie to mu się należało.

Przymknęła oczy, zmęczona długą przemową, lecz 
gdy wnuk ujął ją za ramię, chcąc wyprowadzić z sali, od-
trąciła go gniewnym ruchem.

– Babciu, czas wam odpocząć. Odprowadzę was do 
domu – tłumaczył cierpliwie jak dziecku.

– Za chwilę, Oluś, jeszcze nie skończyłam. – Wzięła 
głęboki wdech. – Trza tylko trzymać się razem i nie dać 
się złamać. Osiniacy nie są gorsi od strzygomian, no i my 
mamy Osę. Ona nam pomoże.

Głębokie przekonanie w głosie starej kobiety wy-
wołało u obecnych różne reakcje, od pełnych aprobaty 
okrzyków po uśmiechy politowania. Te ostatnie pojawiły 
się głównie na twarzach przedstawicieli młodszego poko-
lenia, którzy uważali opowieści o Osie za zwykłe bajdu-
rzenie i tylko przez wzgląd na podeszły wiek Drzyzgowej 
zrezygnowali z postukania się palcem w czoło.

Zdecydowanie największą grupę stanowili należący 
do średniego pokolenia, niemający wyrobionego zdania. 
Z jednej strony rozum nakazywał im odrzucać istnienie 
legendarnej opiekunki osady, z drugiej zaś nieraz do-
świadczyli czegoś, co można było uznać za interwencję sił 
wyższych. A że nie wierzyli, by tak ważna persona jak sam 
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Pan Bóg zstąpiła nagle na ziemię i nawiedziła zagubioną 
wśród lasów maleńką osadę, pomoc mogła pochodzić 
wyłącznie od Osy.

Jedynie starzy święcie wierzyli w prawdziwość opo-
wieści przekazywanej w Osinach z pokolenia na poko-
lenie, dzięki czemu przetrwała do dzisiejszych czasów 
w niezmienionej formie. Osa, od której osada wzięła 
imię, nadal opiekowała się swoją dziedziną i żadne gada-
nie tego nie zmieni.

Stojący pod ścianą przystojny mężczyzna wysforo-
wał się z tłumu. Mógł mieć nieco ponad czterdzieści lat, 
a jego nietknięte siwizną, intensywnie rude włosy oraz 
zielone oczy mówiły wyraźnie o bliskim pokrewieństwie 
z Marianną.

– Moja córka dobrze powiedziała. Prędzej czy póź-
niej wszystko się wyda, a wtedy będzie za późno na tar-
gowanie się z policją. Trzeba było przyznać się od razu, 
kiedy tu przyjechali. Ale nawet teraz… 

– Co teraz?! – oburzył się inny, stojący do tej pory 
z tak obojętną miną, jakby problem w ogóle go nie do-
tyczył. Przecisnął się przez tłum i stanął obok Kukucz-
ki. – Słyszycie, co Damian gada? Chce nas sprzedać 
gliniarzom!

Wśród zebranych rozległy się głosy oburzenia, lecz 
Damian Zawodny się nimi nie przejął. Stał z obojętną 
miną, jakby cała ta wrzawa go nie dotyczyła, i odezwał 
się dopiero wtedy, gdy zaczęła przycichać.
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– Nie mam zamiaru nikogo sprzedawać, tylko mó-
wię, że powinniśmy powiedzieć prawdę. Niczego straszne-
go nie mam na sumieniu i tak sobie myślę, że wy też nie. 
No, chyba że Olek Myszka, bo coś za bardzo protestuje.

Jego adwersarz spiął się, jakby szykował się do ataku.
– Ty skurwysynu – wysyczał przez zęby. – Niewinny 

się znalazł! A Pisarek? Uważasz, że to nic takiego?
Zawodny lekceważąco machnął ręką.
– Nie mam nic wspólnego z jego zniknięciem i ani 

myślę odpowiadać za kogoś. Jeżeli ktoś z nas go zabił, 
powinien ponieść karę. – Uśmiechnął się ironicznie do 
Aleksandra. – Powiedz, Myszka, czy to aby nie byłeś ty?

– Nie pieprz głupot i zostaw Olka w spokoju – ofuk-
nął go Kukuczka. – Dość ma chłop kłopotów ze swoją 
babą. – Odczekał, aż ucichnie śmiech wywołany ostat-
nimi słowami. – Damian, ty się lepiej zastanów. Chcesz 
stanąć przeciwko całej osadzie? Nie radzę. Byli już tacy 
i dobrze na tym nie wyszli.

Marianna zrozumiała ostrzeżenie. Czym prędzej po-
deszła do ojca i szepnęła coś, czego inni nie mieli szans 
dosłyszeć, choć w skupieniu nadstawiali ucha. Damian 
Zawodny najwyraźniej nie zgadzał się z córką, gdyż kręcił 
z uporem głową i marszczył gniewnie brwi. W końcu stra-
cił cierpliwość i niezbyt delikatnie odsunął dziewczynę.

– Wcale nie chcę być przeciw wam, tylko uważam, 
że to nie ma sensu. Mańka dobrze powiedziała, że nie ma 
szans na utrzymanie tego w tajemnicy.
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– Nie masz racji – sprzeciwiła się stara Drzyzgowa. – 
I przestańcie się kłócić. Trzymali my się w kupie przez 
wojnę i potem też, kiedy przyszli ruscy. Nie dali my się 
różnym „Bartkom”* ani „Sztubakom”**, to i teraz damy 
radę. Tylko nikomu nie wolno się wyłamać, a będzie do-
brze. Uwidzicie, że się nam uda.

Wokół rozległy się pomruki poparcia. Kukuczka 
wykorzystał stosowny moment i zarządził głosowanie za 
utrzymaniem sprawy w całkowitej tajemnicy. Nikt się nie 
wyłamał. Nawet Pawlus, uwielbiający stawać okoniem, 
tym razem bez wahania podniósł rękę w górę, a gdy Ma-
rianna Zawodna się zawahała, nieznaczny gest ojca spra-
wił, że również poparła wniosek. Decyzja zapadła.

* Henryk Flame ps. „Bartek” – dowódca partyzanckiego oddziału 
NSZ działającego w beskidzkich lasach i na Śląsku Cieszyńskim.
** Antoni Biegun ps. „Sztubak” – podkomendny „Bartka”, dowódca 
pododdziału. W wyniku konfliktu wraz ze swoimi ludźmi opuścił od-
dział i działał odtąd na własną rękę. 
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Rozdział 1

Pierwsza poważna klientka

2–3 lipca 2019

Znowu nie mógł zasnąć. Ciężkie, nabrzmiałe burzą 
powietrze zdawało się nie mieć w sobie dość tlenu, by 
można było swobodnie oddychać, a wzdłuż kręgosłupa 
spłynął strumyczek potu. Mężczyzna skrzywił się, usiłu-
jąc odkleić od ciała wilgotną koszulkę. 

Podobno wielu ludzi ma problemy z zasypianiem 
w trakcie pełni, lecz nigdy nie słyszał, by ktoś jeszcze 
cierpiał na bezsenność w innych kwadrach. Tymczasem 
on od lat miał problemy z zasypianiem, gdy tylko księ-
życ zbliżał się do nowiu. Widocznie w zakresie nocnego 
wypoczynku był jakąś anomalią. 

Oczywiście zdawał sobie sprawę z tego, że oszuku-
je sam siebie – dobrze wiedział, co wywołuje ten stan. 
Tamto stało się właśnie podczas lipcowego nowiu, dla-
tego co roku o tej porze snuł się w ciemnościach niczym 
dusza pokutująca, bezskutecznie szukając ucieczki przed 
wspomnieniami.
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Stąpał cicho, przemykając przez korytarz do wspól-
nego salonu, i równie cicho wyszedł na taras. Wyminął 
majaczące w mroku krzesło i przytrzymując się barierki, 
wolno posuwał się do przodu, wyszukując stopami ko-
lejne schodki. Kilka razy potknął się na nierównościach 
terenu, nim dotarł do stołu ustawionego pod rozłożystą 
jabłonią, gdzie przez gęste listowie nie przedzierał się na-
wet najsłabszy poblask światła. Namacał oparcie ławy, 
zrobił dwa małe kroki i usiadł z cichym stęknięciem. Był 
zmęczony. Trzy noce bez snu odbiły się mocno na kondy-
cji nie tylko psychicznej, ale i fizycznej, i jedyne pociesze-
nie stanowił fakt, że księżyc zbliżał się powoli do pierwszej 
kwadry. Jeszcze dzień lub dwa, a pojawi się cieniutki 
sierp, niosący nadzieję, że męczarnia dobiegnie końca.

Nie miał pojęcia, jak długo tak siedział bez ruchu, 
tępo wpatrzony w ciemność. Naraz jakiś dźwięk wyrwał 
go z zamyślenia. Mężczyzna bezwiednie skulił się w ocze-
kiwaniu na uderzenie i musiało minąć dobrych kilka mi-
nut, zanim zrozumiał, że nic mu nie grozi, a cichy szloch 
nie wydobył się z jego gardła. Wyprostował się i nadstawił 
uszu, jednocześnie zaciekawiony i przerażony rodzącym 
się podejrzeniem.

Szloch rozległ się znowu, przypłynął od strony ta-
rasu, który nie był już całkowicie pogrążony w mroku. 
Teraz pojawiła się na nim lekka poświata płynąca z sa-
lonu, dzięki czemu mógł dojrzeć zarys dwóch postaci, 
jednej wysokiej i masywnej, drugiej niższej i drobniejszej. 
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Początkowe podejrzenie zamieniło się w pewność, gdy 
zaraz potem usłyszał burkliwy głos, niosący się wyraźnie 
po otulonym ciszą ogrodzie:

– Przestań histeryzować. Przecież ci się podobało. – 
Krótki rechot i znów ten sam głos: – Masz tu na czeko-
ladę. 

– Nie chcę… – zabrzmiały nieco zniekształcone pła-
czem słowa.

– Bierz, przecież wiem, że u was w domu bieda. Te-
raz już idź, tylko ostrożnie, żeby nikt cię nie widział. Ale 
najpierw daj mi buzi na do widzenia.

– Nie chcę. Nie…
– Zamknij się i przestań się wyrywać. No już…
Odgłosy szamotania, czyjś stłumiony jęk, potem 

cisza. Siedzący pod jabłonią mężczyzna drżał ze zgrozy 
i obrzydzenia, lecz nie zdobył się na najmniejszy nawet 
ruch. Sparaliżowany własną fobią nie potrafił rzucić się 
na pomoc temu, kto znowu szlochał rozdzierająco. Tam-
ten głos, teraz zdyszany i wibrujący podnieceniem, jesz-
cze raz rozerwał kokon ciszy spowijającej ogród.

– Masz cudowne usta. I to młode, słodkie ciałko. 
Mógłbym cię pieścić całą noc i ciągle byłoby mi mało. 
Dotknij mnie. Szybko, pospiesz się…

Znów szamotanie i rozpaczliwy płacz, potem ryt-
miczne sapanie i jęki. Słuchanie tych odgłosów stało się 
nie do zniesienia i mężczyzna pod jabłonią wetknął palce 
do uszu, a gdzieś w najgłębszych zakamarkach jego duszy 
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coś rosło. Stawało się coraz większe, aż całkiem go po-
chłonęło, wydobywając z jego ust dziki ryk. 

Mężczyzna zerwał się z ławki i ruszył w stronę domu, 
napędzany tym czymś, co zastąpiło jego wolę, a czego 
nie potrafił nawet nazwać. W ciemnościach potknął się 
na kępie trawy i zatoczył, wpadając na wiaderko do zbie-
rania deszczówki, które przewróciło się z głośnym brzę-
kiem. Zimna woda oblała mu stopy, lecz nie zwrócił na 
to uwagi, z żelazną konsekwencją zmierzając do celu.

Tymczasem podzwanianie wiaderka doszło widocz-
nie do uszu ludzi na tarasie, zauważył bowiem w nikłym 
świetle dobiegającym z wnętrza domu, że wyższy z nich, 
zapamiętale pracujący biodrami, zastygł na moment 
i zwrócił twarz w stronę ogrodu, jakby chciał wzrokiem 
przebić mrok. Niższa z postaci natychmiast wykorzy-
stała moment nieuwagi. Rozpaczliwym skrętem ciała 
wyrwała się z uścisku, zeskoczyła z tarasu i popędziła 
w bok budynku, w biegu podciągając spodnie. Nad-
chodzący mężczyzna nie próbował jej gonić. To nie ona 
była celem.

Stojący na tarasie człowiek dojrzał go wreszcie i bezsku-
tecznie usiłował zasłonić swoją nagość. Dresowe spodnie 
okręciły mu się wokół kostek, nie pozwalając na szybkie 
podciągnięcie, toteż mężczyzna spod jabłoni zastał go 
z obnażonym, nadal wzwiedzionym członkiem. Na ten 
widok splunął z odrazą i zamachnął się trzymaną w ręce 
witką. Człowiek z tarasu wrzasnął dziko i osunął się na 
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kolana, przyciskając ręce do podbrzusza pulsującego nie-
wyobrażalnym bólem. 

– Ostrzegałem cię. – Człowiek z witką pochylił się 
i splunął raz jeszcze, tym razem prosto w twarz, na której 
łzy bólu wyznaczyły lśniące ścieżki. Mówił cicho, bezna-
miętnie, jak automat. – Powiedziałem, co się stanie, jeśli 
to zrobisz. 

Tamten usiłował wstać, lecz fala bólu znów rzuciła go 
na kolana. Jęcząc głośno, poniechał prób dźwignięcia się 
do pionu, mimo to nie zamierzał pozwolić, by ktoś mu 
groził i go poniżał. Tym bardziej że tamten nie miał już 
żadnych dowodów.

– Gówno się stanie! – wycharczał, tłumiąc jęk. – Ska-
sowałeś te parszywe zdjęcia i nie możesz mi nimi zagrozić, 
ty tępy bucu. 

Mężczyzna spod jabłoni dopiero teraz zrozumiał, jak 
wielki popełnił błąd. Kiedy zobaczył w swojej skrzynce 
e-mail te odrażające fotografie, najpierw spędził długie 
minuty w toalecie, targany gwałtownymi torsjami. Gdy 
wreszcie zdołał zapanować nad własnym organizmem, 
złapał laptop, pobiegł do człowieka uwiecznionego na 
nich i drżąc z gniewu i obrzydzenia, zażądał wyjaśnień. 

Tamten w pierwszej chwili zbladł i wyglądał na prze-
rażonego, ale zaraz odzyskał rezon. Nawet się uśmiechał, 
gdy wolno wyciągnął przed siebie lewą rękę i rozcapie-
rzył palce, demonstrując zdeformowany kciuk. „To foto-
montaż. Bardzo dobry, ale chyba sam widzisz, że to nie 
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ja jestem na tych zdjęciach” – tłumaczył zmieszanemu 
oskarżycielowi. „Ktoś chciał mi zaszkodzić, tylko nie po-
myślał o tym”. – Dźgnął palcem w ekran laptopa, wska-
zując lewą rękę jednego z uczestników uwiecznionego na 
fotografii aktu seksualnego. Wszystkie palce były idealnie 
proste. Na pytanie, co należałoby zrobić z fotografiami 
przesłanymi w załączniku, bez wahania przysunął sobie 
laptop i jednym ruchem skasował wiadomość, po czym 
usunął ją z kosza.

Mężczyzna spod jabłoni pamiętał doskonale słowa, 
które wtedy wypowiedział, nie bacząc na konsekwencje. 
„Wierzę ci, ale będę cię obserwować. A jeśli kiedyś się 
dowiem, że mnie okłamałeś, albo przyłapię cię na czymś 
takim, zatłukę jak psa!” Tamten tylko się uśmiechnął 
i stwierdził, że w takim razie może spać spokojnie, gdyż 
tego typu uciechy nigdy go nie pociągały. Ktoś zrobił 
głupi kawał, i tyle.

Teraz został mu już tylko jeden argument. 
– Znajdę tego, co tu był, i obiecam mu pomoc, jeśli 

cię oskarży.
W odpowiedzi przeciwnik pogardliwie wydął wargi.
– Nie piśnie ani słówka. Dobrze wie, że byłby tu 

skończony, gdyby się wydało, że łykał spermę jak inni 
chłopcy coca-colę. – Zarechotał urągliwie, potem spoj-
rzał ostro. – Dosyć już tego pierdolenia. Pomóż mi wstać. 
Tym razem ci daruję, ale na przyszłość radzę się nie wtrą-
cać, bo cię zniszczę.
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TO znowu zaatakowało, zasnuło wzrok czerwoną 
mgłą, kazało dłoni zacisnąć się w pięść i uderzyć po-
wstającego z kolan człowieka w sam środek twarzy. Coś 
chrupnęło nieprzyjemnie, na ręce osiadły drobinki krwi. 
Kolejne uderzenie, tym razem tuż pod oko, potem jeszcze 
jedno w krwawiący, złamany nos. I następne, następne, 
następne…

Nagle TO odeszło tak samo niespodziewanie, jak się 
pojawiło, i człowiek spod jabłoni omal nie upadł na za-
krwawione ciało, gdy brak napędzającej mocy wytrącił go 
z rytmu. Z trudem opanował mdłości. Usiadł ciężko na 
krześle i zapatrzył się w mrok. Czuł tak obezwładniające 
znużenie, że nie miał siły nawet myśleć. 

Z apatii wyrwał go odgłos przejeżdżającego samo-
chodu. Powiódł zdumionym wzrokiem po zbryzganym 
krwią tarasie, wzdrygnął się na widok zmasakrowanej 
twarzy i nagle zrozumiał, jak niszczącą siłą potrafi być 
nienawiść. Nie mógł dopuścić, by jeszcze kiedyś wzięła 
go w swe władanie. Nie chciał tak żyć.

Błysnęło. Rozległ się pierwszy grzmot.
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