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Rozdzia  1.

osta  siedzia a nieruchomo na klifie i ch on a yciodajn  si
ze s o ca, niczym wyg odnia y zmiennocieplny gad.

Wokó  rozci ga  si  przygn biaj cy krajobraz wrzosowiska usia-
nego br zowymi sp achciami piachu, g azami i ko drami mchu.
Zima by a w odwrocie, lecz w zacienionych zag bieniach i szczeli-
nach skalnych wci  zalega  nieg.

Jedynym ruchomym elementem krajobrazu by a wrona, która
w ma ej niecce zawzi cie skuba a co , co wygl da o jak zaj cze truch o.

W trzecim miesi cu roku wszystko tutaj by o surowe i wyg odnia e.
Posta  na klifie siedzia a ze skrzy owanymi nogami i wygl da a,

jakby wyrasta a wprost ze ska y. Mia a wyprostowane plecy, bose stopy
i d onie z o one na udach.

Posta  by a m czyzn .
Ostre marcowe wiat o bezlito nie ujawnia o bezlik blizn na na-

gim torsie. Niektóre stare i poblad e. Inne pojawi y si  niedawno —
ciemnoró owe o zaokr glonych konturach albo proste ci cia na
bladym, ylastym ciele, zamkni te setkami szwów.

D ugie w osy by y zebrane w niewielki kucyk na karku. Rzadki,
nieregularny zarost pi  si  od szyi przez podbródek i policzki. M -
czyzna wygl da  jak rozbitek na skalistym archipelagu pokrytym brud-
nobr zowym wrzosowiskiem i k pkami iglaków.

Siedzia  z zamkni tymi oczami i twarz  zwrócon  ku s o cu.
Miejsce by o strategicznie doskonale po o one mi dzy dwoma du-
ymi g azami, które chroni y przed wiatrem, a uwi zione mi dzy

ska ami powietrze nagrzewa o si  od witu.
Od pó  godziny ani drgn . Nie poruszy  d oni . Nie przesun

palca. Nie uniós  brwi ani nie zmarszczy  nosa. Wygl da , jakby

P
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ca ym sob  skupi  si  na procesie wymiany energii mi dzy ycio-
dajn  gwiazd  odleg  o sto czterdzie ci dziewi  milionów sze -
set tysi cy kilometrów a nic nieznacz cym organizmem przycup-
ni tym na skale.

Po lewej sta y stare kalosze ze skarpetami wci ni tymi w cho-
lewki. Po prawej le a y podkoszulek, flanelowa koszula w krat  i dzier-
gany sweter. Na samej górze spoczywa  przedmiot, który w s o cu
puszcza  zaj czki. Nó  my liwski. Na ostrzu wida  by o plamy rdzy,
trzon tak e musia  swoje przej . Wida , e by  wielokrotnie na-
prawiany i na koniec owini ty sznurkiem.

Kiedy w ko cu m czyzna si  poruszy , ruchy mia  niesko cze-
nie powolne, jakby s o ce mimo wszystko nie zd y o tchn  si y
w jego mi nie.

Wyci gn  r ce przed siebie, a potem uniós  je nad g ow . Wzi
pi  g bokich wdechów i za ka dym razem w skupieniu wypuszcza
powietrze do samego ko ca. Wreszcie w zwolnionym tempie opu-
ci  ramiona wzd u  cia a i wróci  do pozycji wyj ciowej.

By  w trakcie siódmej serii z r koma nad g ow , gdy nagle opu-
ci  r ce i czujnie obejrza  si  za siebie. Us ysza  jaki  d wi k. Obcy

d wi k. Czyje  g osy. Musia y dochodzi  ze wirowej drogi biegn cej
równolegle z niewielkim masywem skalnym, na którym si  usadowi .

M czyzna nie traci  czasu na ubieranie si . Przezornie w o y
trzon no a mi dzy z by. Maj c obie r ce wolne, ruchami pewnymi
jak u zwierz cia, bezg o nie przeczo ga  si  po kamieniach w stron
du ego, wolno stoj cego g azu na poboczu drogi.

Przykucn  na mi kkiej ziemi i ostro nie wyjrza  zza ska y. G osy
sta y si  wyra niejsze. Chwil  pó niej dostrzeg  dwóch m czyzn.
Szli spokojnym krokiem i o czym  rozprawiali. Przywar  do kamie-
nia i b yskawicznie przeanalizowa  wszystkie szczegó y.

Obaj mogli mie  ko o siedemdziesi tki — co wcale go nie uspo-
kaja o. Wróg nie ma ograniczenia wiekowego.
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Obaj mieli na nogach buty trekkingowe, a jeden z nich szed
z niewielkim plecakiem wycieczkowym przewieszonym przez jedno
rami . Obaj byli czy ci i schludni, w strojach w kolorze zgni ej zie-
leni i szaro ciach, odpowiednich na wycieczk  krajoznawcz . Ka dy
mia  na sobie lu n  kurtk  i polar pod spodem. M czyzna wypa-
trywa  wybrzusze  albo miejsc, gdzie odzie  nienaturalnie odstawa-
aby od cia a, co mog oby oznacza , e s  uzbrojeni. Prze ledzi  tak e
spojrzenia piechurów, by si  zorientowa , co przykuwa ich uwag .

Obcy wyj tkowo rzadko zagl dali do tej niewielkiej, odizolowanej
cz ci wiata, któr  tymczasowo sobie przyw aszczy . By a po owa
marca… nie by  to wymarzony czas na piesze w drówki, ale nic
w dwójce starszych panów nie wzbudzi o jego podejrze .

Kiedy mijali jego kamie , us ysza  wyra nie, o czym rozmawiali.
Zastanawiali si , gdzie najlepiej ulokowa  oszcz dno ci emerytalne.
To uspokoi o go jeszcze bardziej. Przeczeka  w swojej kryjówce, a
m czy ni znikn li z pola widzenia.

Bia y drewniany domek z czerwonym dachem z blachy falistej
zdawa  si  l ni  w s o cu. Sta  na niewielkim wzniesieniu. Z przo-
du przed domem ci gn a si  niewielka zatoczka, w której sta a ódka.
Z ty u wznosi y si  tylko klify. Teraz dom wygl da  jak wie o wy-
prany i wywieszony do wyschni cia na b kitnym niebie.

Tego dnia, w nowym roku nowego wiata tego m czyzny, s o -
ce osi gn o swoj  najwi ksz  moc. Cudowny dzie .

Ju  wcze niej siadywa  na swoim klifie, by wystawi  do s o ca
nagi korpus i zanurzy  si  w siebie, ale dzi  by o bez porównania
najwspanialej. Wkrótce wiosna nabierze impetu.

Z szutrowej drogi odbi  i w sk  cie k  ruszy  pod gór  do do-
mu. Kiedy wyszed  zza rogu, obszed szy ogródek, dostrzeg  j , nim
ona zauwa y a jego. Siedzia a na swoim sta ym miejscu, plecami
do drewutni i z lekko przechylon  sztalug , by wiat o pada o na
ni  pod odpowiednim k tem. Siwe w osy schowa a pod s omkowym
kapeluszem o szerokim rondzie.
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Malowa a kwiaty — znowu. Nigdy nie widzia , by malowa a co-
kolwiek innego. Teraz i ona go zauwa y a. Pomacha a mu p dzlem
i zawo a a po angielsku:

— Hello Dragos! Znów si  gdzie  w óczy e ? Nie usiedzisz na
miejscu, niespokojny duchu.

— Ró e? — zapyta .
Kobieta u miechn a si  i pokr ci a g ow .
— Tulipany. Mnóstwo tulipanów…
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