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Na horyzoncie za!mieconym szcz"tkami starych, zardzewia-
#ych sylwetek p#on$#y k#aczki sczernia#ych chmur. Byli sami.

– Znów co! rozpylaj"%– mrukn"# farmer, kiedy wyruszyli. 
Potem ju& si$ nie odzywa#.

A teraz w% !wietle latarek ujrzeli nisk" skarp$ na skra-
ju p#ytkiego strumienia przecinaj"cego osuszone mokrad #a. 
Z%trzcin porastaj"cych mulisty brzeg i%wszystko dooko#a nios-
#o si$ granie !wierszczy i%!piew trznadli.

– Gdzie to jest?%– Alec dr&a# z%zimna. Dochodzi#a siódma 
rano, a%on zostawi# kurtk$ w%radiowozie.

– Nie by#o tu ani jednej owcy%– powiedzia# farmer, igno-
ruj"c pytanie. Przeskoczy# przez rów, po!lizgn"wszy si$ lekko 
na pochy#o!ci.%– Zwykle lubi" tu przychodzi'.

U!miechn"# si$, widz"c, &e Alec patrzy niepewnie na b#oto. 
Rumiane policzki, brudna siwa broda, gruba, impregnowana 
kurtka, ten g#os%– wygl"da# jak ob#"kany (wi$ty Miko#aj.

– Nie upadnie pan%– doda#.%– Chyba nie boi si$ pan tro-
ch$ ubrudzi'?

– Nie. Tak. Mam tylko nadziej$, &e nie trac$ czasu. No 
i% te muchy…% – Alec str"ci# z% podwini$tego r$kawa t#uste 
paskudztwo, które usadowi#o si$ we w#oskach na przed-
ramieniu. Roj"ce si$ wsz$dzie owady traktowa#y go jak &e-
rowisko.
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– Nast$pnym razem niech pan w#o&y co! grubszego%– po-
radzi# farmer.

Alec tylko si$ skrzywi#. Cofn"# si$, spr$&y#, skoczy# i% ze 
zduszonym mla!ni$ciem wyl"dowa# w% samym !rodku g$-
stej, galaretowatej mazi. Ochlapa# nogawki swoich czarnych 
spodni i%d&insy farmera.

Ten wymownie zacmoka#.
– I na co nam przysz#o, h$?
Alec chcia# strzepa' b#oto z%kostek, ale tylko jeszcze bar-

dziej je rozmaza#. I%pobrudzi# r$ce.
Farmer ruszy# przed siebie.
Wskaza# du&y na wpó# pusty zbiornik na wod$ sze!'dzie-

si"t metrów dalej. Na przezroczystym plastiku czas wyma-
lowa# brudne plamy, lecz wci"& wida' by#o cie) u!miechu 
w%miejscu, gdzie chlupota#a woda.

– Tam je znale*li!my.%– Farmer spochmurnia#.
Alec spojrza# na zegarek. Sze!' po siódmej.
Wkrótce wzejdzie s#o)ce.
Poszli dalej, w%ciszy zak#ócanej jedynie brz$czeniem much 

i%odleg#ym pobekiwaniem zaniedbanych owiec w%ciemno!ci.
– Jean si$ wyprowadza. S#ysza# pan?
– Kto?
– Jean…%– Farmer zmarszczy# brwi.%– Ta z%ko)ca drogi. 

Sprzedaje farm$ i%si$ wyprowadza.
– A tak, Jean… Widzia#em tablic$.
Alec przeje&d&a# tamt$dy w% drodze na mokrad#a. Du&a 

farma, dwa razy wi$ksza od tej, ziemia, zwierz$ta i% ludzie 
w%du&o lepszym stanie. Nie zna# Jean. Nie zna# prawie nikogo 
z%tej okolicy. Kolejny dowód na to, &e tu nie przynale&a#.

– Wyprzedaj" si$ i%jad" do rodziny%– doda# farmer.%– Przy-
najmniej tak mówi".

– Chyba widzia#em ich kilka razy w%mie!cie.%– Docho-
dzili do zbiornika, do wodnego u!miechu.% – To oni robili 
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te przek"ski? Pyszne: zmielona kie#basa z%cynamonem. Jad# 
pan?%– Alec strz"sn"# much$ z%twarzy.

– Nie. Jestem jaroszem.
– Naprawd$? Moja &ona te& przesta#a je!' mi$so kilka lat 

temu i…
– Nie%– powtórzy# farmer i%rozmowa usta#a.
(wiat wci"& ton"# w%pó#mroku, lecz ju& wkrótce mia# po-

ja! nie'. S#o)ce prawie si$ uwolni#o. Wstawa# dzie).

* * *
Pi$tna!cie metrów dalej mokrad#a ust"pi#y miejsca !wie-
&o zaoranemu polu, nierównemu i%pokrytemu kopcami zie-
mi. Wsz$dzie wala#y si$ wapienne kamienie. Ka&dy nast$pny 
krok by# równie b#otnisty i%mokry jak poprzedni.

Jeszcze dalej, na skraju pola, bieg#o liche druciane ogro-
dzenie pe#ne k#aków we#ny, które ozdabia#y je niczym lampki 
choinkowe w%miejscach, gdzie próbowa#y sforsowa' je owce.

Ale owiec nie by#o. Nie by#o nic oprócz pozostawionych 
przez nie !ladów.

– No i%gdzie?%– spyta# Alec.%– Nic tu…
– Tam.%– Farmer wyci"gn"# r$k$.
Alec spojrza# w%dó#. Przez chwil$ widzia# jedynie ziemi$.
– Tu nic…
Urwa#. Omiót# ich powiew wiatru. Pod nogami co! za-

dr&a#o.
Wyj"# latark$ i% po!wieci#. Nieca#y metr dalej le&a# k#"b 

czarnych w#osów, grubych, jedwabistych zwojów niemal ta-
kiego samego koloru jak otaczaj"ce je b#oto.

Alec podszed# bli&ej i%ukl"k#. Wytar# r$k$ w%spodnie, si$g-
n"# do kieszeni i%wyj"# r$kawiczki. Chcia# je w#o&y' jednym 
p#ynnym ruchem, lecz palce% – lepkie, wilgotne po d#ugim 
spacerze%– przywar#y do lateksu, zanim zd"&y# dobrze je we-
pchn"'. Musia# je wciska' milimetr po milimetrze, inaczej 
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nie móg#by dotkn"' tych zimnych, czarnych k#$bów. Ca#y 
czas na nie patrzy#.

Chwyci# p$k w#osów i%zaskoczy#a go ich waga i%szorstko!'. 
Podniós# je wy&ej i%przesun"# po nich d#oni", co chwil$ zacis-
kaj"c palce. Na dole, na ko)cu zwoju, wyczu# cia#o i%ko!'.

Ostro&nie po#o&y# w#osy na ziemi. S#o)ce pi$#o si$ coraz 
wy&ej. By#o tam co! jeszcze.

Co! czarnego, o%niemal plastikowym po#ysku, cienki pó#-
ksi$&yc zmatowia#ego na kraw$dzi bia#ka. Le&a#o i%patrzy#o 
ponad jego ramieniem.

Oko, du&e smutne oko wystaj"ce z%ziemi.
Alec wsta# i%cofn"# si$.
– Moja córka je znalaz#a%– powiedzia# farmer.%– W%ogóle 

nie powinna tu przychodzi'…
Alec po!wieci# latark". By#o ich wi$cej. Jedne zakopano 

blisko siebie, inne w% oddaleniu. Kr"&y# woko#o, a& znalaz# 
wszystkie. Chodzi# tam i%z%powrotem, pokona# ze trzydzie!ci 
metrów.

Naliczy# szesna!cie g#ów. Ka&d" zagrzebano oddzielnie, 
ka&dej ods#oni$to jedynie male)ki skrawek skóry, ka&da pa-
trzy#a w%s#o)ce tylko jednym okiem. Jedn" zakopano nieco 
p#yciej i% ta przynajmniej mia#a szyj$. Trudno by#o powie-
dzie', ile cia#a kry#o si$ pod powierzchni" ziemi.

Wsz$dzie roi#o si$ od !ladów stóp%– jego, farmera i%bez 
w"tpienia córki. Nie uprzedzono go. Nic o%tym nie wiedzia#.

– Kto to móg# zrobi'?%– wychrypia# farmer i%szybko za-
mruga#.%– Kto móg#…

Alec gwa#townie podniós# wzrok i%poczu# w%gardle smak 
&ó#ci. Niebo poja!nia#o jeszcze bardziej. Czerwie) szerzy#a 
si$ jak po&ar, b#$kitnia#y chmury. Chocia& w%trzcinach wci"& 
dar#y si$ !wierszcze i%brz$cza#y muchy, po martwych oczach 
nie pe#za# ani jeden owad. Jakby co! je odstrasza#o.

Kilkaset metrów dalej sta# kamienny dom.
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– Kto tam mieszka?%– spyta# Alec.
– Nikt.
Alec zmru&y# oczy. Dom wygl"da# jak samotnia.
– Widzia# pan kiedy! co! takiego? To jest…
Groteskowe.
Pi$kne.
– Nie. A%pan?
Alec pokr$ci# g#ow", cofn"# si$ i%znów spojrza# na w#osy. 

Dopiero teraz dotar#o do niego, &e s" to same ogony.
– To jest morderstwo%– powiedzia# cicho farmer.%– Niech 

pan tylko spojrzy. Niech pan spojrzy.
Tak naprawd$ by#o to jedynie przest$pstwo, celowe uszko-

dzenie mienia.
Je!li uznasz, &e co! nie jest cz#owiekiem, mo&esz zrobi' 

niemal wszystko.
Alec znów zerkn"# na dom, ciemny, zimny i%odleg#y.
– Czy zna pan kogo!, kto mo&e chowa' do pana uraz$? 

Kto móg#by chcie' zrobi' panu krzywd$?
Farmer u!miechn"# si$ sztucznie.
– Nie licz"c mojej &ony? Nie, nie… Dogaduj$ si$ z%lud*mi. 

Zawsze si$ dogadywa#em.%– Umilk#.%– Co mam z%tym zrobi'?
– Trzeba wezwa' weterynarza.%– Alec wsta#.%– Je!li si$ da, 

zrobi' sekcj$ zw#ok. Nie dotkn$ ich, dopóki nie dowiemy si$ 
czego! wi$cej…

– Nie sta' mnie na to.
– Nie b$dzie pan musia# nic…
– Poza tym kto! je zakopa#, prawda? Konie same si$ nie 

zakopuj".
– A to b#oto? Kiedy! by#o tu bagno, wi$c mo&e… Nie 

wiem, mo&e wesz#y tu jako! i…
– Nie%– uci"# krótko farmer.
Alec spojrza# w%dó#, na oczy. Gdyby nie to, &e si$ nie poru-

sza#y, sprawia#yby wra&enie &ywych.



Wyj"# telefon, &eby zrobi' kilka zdj$'. Na pocz"tek musia-
#y wystarczy'.

– Niech pan nie wpuszcza tu innych zwierz"t. Niech pan 
je gdzie! zamknie albo…

– A w#a!ciciel?
– Czego?
– Ich.%– Farmer skrzywi# si$ i%machn"# r$k".%– Tego.
Alec spojrza# na g#owy i%podniós# wzrok.
– Trzyma# je w%pana stajni? Trzeba skontaktowa' si$ z…
– Nie.%– Farmer odwróci# si$.%– Nie, nie, nie…
– Spokojnie.%– Alec podszed# bli&ej.%– Ubezpieczenie na 

pewno to pokryje.
– Pan nie rozumie. Ja nie trzymam koni, nigdy nie trzy-

ma#em. W#a!nie to próbowa#em wyt#umaczy' przez telefon 
tej dziewczynie…

Na brzegu oka wyl"dowa#a mucha.
– Nigdy w%&yciu ich nie widzia#em.
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