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3.
szosa Biegła wśróD pól, ciągnących się aż po horyzont, 

dlatego stojącą przy drodze postać dostrzegłem z dużym 
wyprzedzeniem. Na przedniej szybie auta z głośnymi plaś-
nięciami zaczęły lądować pierwsze ciężkie krople. „Nad-
chodzi nawałnica” – przemknęło mi przez myśl, kiedy 
machinalnie włączyłem wycieraczki i  domknąłem okno. 
Szum wiatru, słyszalny do tego czasu, ucichł niemal zu-
pełnie. 

Mimo że w czasach studenckich często sam jeździłem 
stopem, teraz rzadko kiedy zdarzało mi się kogoś podwo-
zić. Wolałem nie ryzykować, zwłaszcza że biały lexus, któ-
rym ostatnio się poruszałem, mógł zdradzać niezbyt dra-
matyczną – tak to nazwijmy – sytuację finansową. „Okazja 
czyni złodzieja – jak mawiała moja matka – a  ty, robiąc 
komuś taką okazję, sam też nie pozostajesz bez winy”. 
Z drugiej jednak strony, jeśli nie zabiorę moknącego przy 
drodze człowieka, to czy ktokolwiek to zrobi? Było już pra-
wie ciemno, a światła reflektorów auta coraz bardziej przy-
pominały wrzynające się w ciemność ostrza. 

Musiałem decydować szybko, bo gwałtownie zbliżałem 
się do postaci. Pamiętam, że nie mogłem dokładnie do-
strzec, z kim mam do czynienia. Zwaliłem to na karb coraz 
gęstszych strug deszczu. Zerknąłem we wsteczne lusterko 
na ciemną, niknącą na horyzoncie wstęgę szosy. Była zu-
pełnie pusta. W końcu nacisnąłem pedał hamulca. Później 
wielokrotnie miałem się zastanawiać, co by było, gdybym 
tego nie zrobił; gdybym wcisnął gaz do dechy i ruszył przed 
siebie, zapominając o stojącym przy drodze człowieku. 

Nie podnosił ręki. Dopiero teraz, kiedy już się zatrzy-
małem, zdałem sobie z tego sprawę. Przecież łapiące stopa 
osoby wysuwają rękę, machając nią delikatnie lub trzyma-
ją kartkę z  napisem miasta, do którego chcą się dostać. 
A  tu nic. Dziwne. Dlaczego z  góry założyłem, że to au-
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tostopowicz? Przez moment chciałem ponownie ruszyć. 
Przypomniało mi się, jak kiedyś z  kolegami jechaliśmy 
nad morze. Stosowaliśmy starą, wypróbowaną metodę. 
Jeden z  nas stał przy drodze, a  dwaj pozostali siedzieli 
w ukryciu. Robiliśmy tak, ponieważ mało który kierowca 
zatrzymałby się na widok trzech chłopaków. Kiedy samo-
chód się zatrzymywał, wyskakiwaliśmy z ukrycia i próbo-
waliśmy bez pardonu załadować się do auta. Oczywiście 
raz czy dwa zdarzyło się, że kierowca na nasz widok ru-
szył z piskiem opon, jednak przeważnie udawało nam się 
jechać dalej.

„Ale gdzie miałaby się skryć ta reszta? – uspokoiłem 
się w myślach. – W rowie? Leżeć plackiem na zaoranym 
polu w  strugach deszczu? Nieprawdopodobne”. W  tym 
momencie od strony pasażera otwarły się drzwi. Ku swo- 
jemu zaskoczeniu zobaczyłem twarz młodej kobiety 
z  długimi kruczoczarnymi włosami i  sarnimi oczami. 
Mogła mieć co najwyżej dwadzieścia pięć lat. Była ude-
rzająco ładna. Nie, nie ładna, mogłem ocenić to nawet 
w ciągu tych kilku sekund – piękna. Moją uwagę szcze-
gólnie przykuły jej usta – pełne, kształtne, przywodzące 
na myśl serce.

– Wsiądź, proszę – powiedziałem, otrząsając się z pierw-
szego zaskoczenia. 

Dziewczyna wsiadła i zamknęła za sobą drzwi. I znów 
to spojrzenie. Długie, powłóczyste niczym welon panny 
młodej opadający na ziemię. Nie wiedziałem, jak mam się 
zachować. Cały czas milczała. Dodałem delikatnie gazu 
i ruszyłem powoli. Pomyślałem, że jest po prostu bardzo 
ładna i  dlatego czuję się skrępowany. „Zachowuj się na-
turalnie, naturalnie – powtarzałem sobie w myślach – bo 
będziesz po prostu śmieszny jak piegowaty nastolatek-
-okularnik, który rozdziawił gębę na widok nowej, ślicznej 
klasowej koleżanki. A ty przecież jesteś prawdziwym face-
tem, antytezą nastolatka-okularnika”. 
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– Jedziesz do miasta? – zapytałem, zerkając na GPS. 
Przed nami powinna znajdować się miejscowość o nazwie 
Wilki.

Dziewczyna skinęła głową i uśmiechnęła się lekko. Od-
garnęła mokre włosy delikatnym ruchem ręki. Coś było nie 
tak, ale nie wiedziałem co. Przeniknął mnie jakiś nieokre-
ślony, głęboki niepokój, zupełnie jakby rekin przemknął 
pod wodą bez jednej zmarszczki na powierzchni. „Zwykła, 
prosta dziewczyna – tłumaczyłem sobie. – Wracała właś-
nie do domu, kiedy zastał ją deszcz. Być może nadjeżdża-
jący z oddali samochód przykuł jej uwagę i zwyczajnie za-
stanawiała się, czy nie podjechać stopem. Wahała się, tak 
samo jak każda zwykła kobieta wędrująca samotnie pobo-
czem drogi, dlatego właśnie nie podnosiła ręki. Jednak co, 
u licha, samotna dziewczyna robiła na takim odludziu?”. 
Miałem nieodparte wrażenie, że ostatnią wioskę minąłem 
jakieś pół godziny temu. 

Nie chciałem przyglądać się pasażerce zbyt ostentacyj-
nie, ale zerknąłem w  lusterko. Nasze spojrzenia natych-
miast się spotkały, a  ja uciekłem wzrokiem. Zauważy-
łem jednak, że miała na sobie jakiś prosty, ciemny ubiór.  
Na horyzoncie zauważyłem zieloną tablicę z  napisem 
„Wilki”. „To by było na tyle” – pomyślałem. Wzdłuż szosy 
zaczęły od czasu do czasu pojawiać się zabudowania go-
spodarcze. Na niektórych podwórkach dało się dostrzec 
ginące w deszczu i mroku zarysy rolniczych maszyn, przy-
pominające niszczejące i porzucone szkielety prehistorycz-
nych gadów. 

– To tutaj? – zapytałem, licząc, że otrzymam wreszcie 
jakąś konkretną odpowiedź. Przeliczyłem się, bo dziew-
czyna znów po prostu skinęła głową. – Tutaj? – próbowa-
łem żartować. – Mam wysadzić cię w jakimś konkretnym 
miejscu, czy przy pierwszym lepszym gospodarstwie? 

Z naprzeciwka z łoskotem nadjechała ciężarówka. Nie 
widziałem dobrze twarzy pasażerki, a  to, co wziąłem za 
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lekki uśmiech, mogło być równie dobrze grą światła pada-
jącego z reflektorów mijającego nas pojazdu. 

– Tak, to tutaj – powiedziała wreszcie. Głos miała cichy, 
melodyjny i w jakiś sposób nieobecny. 

Zatrzymałem samochód. Wydawało mi się, że powi-
nienem coś powiedzieć. A  może… poprosić nieznajomą 
o numer telefonu? Jej małomówność wydawała mi się tyle 
dziwna, co intrygująca. Już chciałem przedłużyć jakoś roz-
mowę, kiedy wysiadła, zamykając za sobą drzwi. W pierw-
szej chwili również chciałem wysiąść, ale zaraz na powrót 
opadłem na fotel. „Co się, u diabła, ze mną dzieje? – pyta-
łem sam siebie. – Po co chcesz wysiadać? W Poznaniu jest 
pełno pięknych dziewczyn, które tylko marzą o tym, żeby 
wybrać się na randkę z trzydziestosześcioletnim właścicie-
lem dobrze prosperującej firmy optycznej „Tomasz Dobro-
wolski”. Mógłbym ją co najwyżej przestraszyć”. 

Siedziałem tak przez chwilę, wsłuchując się w dudniący 
głucho deszcz i pracujący monotonnie silnik. W końcu ru-
szyłem. Jednak coś, co dostrzegłem kątem oka, sprawiło, 
że znów wcisnąłem hamulec. Na siedzeniu obok leżał jakiś 
przedmiot. Wziąłem go do ręki i obejrzałem z uwagą. Nie 
znałem się na biżuterii, zwłaszcza damskiej, ale wisiorek 
wydał mi się ciekawy. Prawdopodobnie wykonany ze sre-
bra, dość duży, okrągły, pokryty wzorkami i  znaczkami, 
które dla mnie wyglądały na nic nieznaczący dekoracyjny 
motyw. Był stary i raczej nie można by go uznać za modny 
dodatek dla współczesnej dziewczyny. Mógł jednak posia-
dać wartość sentymentalną. Może pamiątka po zmarłej 
babci?

Bez większego namysłu sięgnąłem ręką na tylne siedze-
nie, gdzie trzymałem ortalionową kurtkę przeciwdeszczo-
wą. Na zewnątrz było już niemal zupełnie ciemno. Zacinał 
deszcz, gnany silnymi podmuchami chłodnego wiatru. 
Odrażająca pogoda jak na połowę kwietnia. Postawiłem 
kołnierz kurtki, a na głowę naciągnąłem kaptur. Rozejrza-
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łem się uważnie wokoło. W oddali majaczyły niewyraźne 
zarysy kilku szop lub budynków mieszkalnych, przy tej 
widoczności nie byłem w stanie tego ocenić. W odległości 
kilkunastu metrów rozpoczynał się las. Po drugiej stronie 
drogi rozciągały się pola. Dziewczyna musiała udać się 
w kierunku tych kilku odległych budyneczków. Czemu jej 
nie widać? 

Na skraju lasu, wśród drzew, dostrzegłem jakiś ruch. 
Coś ciemniejszego niż ciemność przemknęło pomiędzy 
nimi. 

– Halo! Zaczekaj! – Mimo tego, że krzyknąłem ile sił 
w płucach, mój głos zdawał się niknąć, niesiony wiatrem 
przez rozległą przestrzeń. – Zostawiłaś coś w samochodzie!

Brak odpowiedzi. Nie byłem pewien, co robić. Naj-
rozsądniej byłoby chyba wrócić do samochodu i pojechać 
swoją drogą. Trudno. Wisiorek, chociaż może miał pa-
miątkową wartość, nie wyglądał na cenny. Pomyślałem, 
że przecież mogę przyjechać tu znowu i poszukać dziew-
czyny, żeby zwrócić jej własność. Przy lepszej pogodzie 
mógłbym zostawić na płocie lub słupie informację o odna-
lezionej zgubie razem z numerem telefonu. Jeśli mieszka 
w okolicy – odezwie się. 

A jeśli…
Wśród szumu deszczu usłyszałem trzask łamanej ga-

łęzi. To z  lasu. A  jeśli za drzewami znajdują się domy? 
Może dziewczyna tam mieszka? Może nie chciała, żebym 
specjalnie skręcał, a krótki odcinek prowadzącej przez las 
drogi postanowiła przejść sama? Wszystko to było jakieś 
dziwne i nie trzymało się kupy. Gdzie się podziała? A jeśli 
została napadnięta…? Taki scenariusz wydawał się mało 
prawdopodobny, ale przecież nie niemożliwy. Nie miałbym 
czystego sumienia, tak po prostu odjeżdżając. Przekląłem 
w duchu swoją niby-szlachetność i wróciłem do samocho-
du. Otworzyłem bagażnik. Miałem w nim sporą zasilaną 
czterema bateriami latarkę. Ruszyłem w stronę lasu.
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Natychmiast po zejściu z szosy podeszwy moich butów 
zapadły się w błoto. Mruknąłem pod nosem jakieś niecen-
zuralne słowo, ale brnąłem dalej, podnosząc nogi wysoko 
niczym bocian i przyświecając sobie latarką. Po kilku me-
trach teren stał się bardziej stabilny, a warstwa błota ustą-
piła miejsca miękkiej, leśnej ściółce. Nie zmieniło to faktu, 
że eleganckie, skórkowe buty kompletnie nie nadawały się 
do chodzenia w takim terenie. Już teraz wyraźnie czułem, 
jak do środka dostaje się woda. Mimo tego zagłębiłem się 
w las, uważnie nasłuchując.

Kolejny trzask. Głuchy, bardziej odległy od poprzednie-
go, dobiegający z gęstwiny. Gdzieś zaszeleściły liście, jakby 
potrącone przez obudzonego ze snu ptaka. 

– Hej! – krzyknąłem znów. – To ty? Jesteś tam? Zosta-
wiłaś coś!

Ruszyłem energicznie przed siebie, przeskakując przez 
zalegające tu i  ówdzie, postrącane przez wiatr gałęzie. 
Szyszki i kamienie uwierały mnie boleśnie w stopy przez 
cienkie podeszwy. Nagle rozległ się głośny huk, a po kilku 
sekundach niebo rozdarła błyskawica, oświetlając zarys 
strzelistych świerków. „Cholera, jeszcze tego brakowało, 
burza jak wszyscy diabli” – pomyślałem. 

Wszedłem już między drzewa i  dopiero teraz dostrze-
głem, że biegnie między nimi coś na kształt wydeptanej 
dróżki. Moim butom i  tak niewiele by już pomogło, przy-
pominały dwie bryły błota. Ruszyłem więc ścieżką, świecąc 
niespokojnie latarką na wszystkie strony. „Jeśli jest tu jakaś 
ścieżka – rozumowałem – to najpewniej rzeczywiście za la-
sem znajdują się domy”. Było to w tych okolicznościach idio-
tyczne, ale przed oczyma stawały mi sceny rodem z komedii 
romantycznych, w których zakochany nieudacznik zjawia się 
w domu damy swojego serca cały zmoknięty. „Osusz się, a ja 
przygotuję coś do picia” – mówiły wtedy najczęściej śliczne 
aktorki. „Boże! – otrząsnąłem się. – Takie głupoty w głowie 
ponadtrzydziestoletniego faceta, brnącego przez las. Wstyd”.
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Szedłem ścieżką dobre pięć minut. Rozbłyskujące raz 
po raz pioruny sprawiły, że absurdalny w tych okolicznoś-
ciach obraz przemoczonego Hugh Granta, zjawiającego 
się na progu domu z bukietem kwiatów, wywietrzał zu-
pełnie z mojej głowy. Czułem się coraz bardziej nieswojo. 
Znów zdało mi się, że w oddali dostrzegam kogoś lub coś, 
co zatrzymało się na chwilę, a potem wtopiło na powrót 
w ciemność. Tym razem jednak nie miałem odwagi zawo-
łać. Jednak coś przyciągało mnie, niczym ogromny psy-
chiczny magnes. Drzewa trzeszczały, czesane potężnym 
grzebieniem wichru i deszczu. Miałem wrażenie, że zatra-
cam poczucie kierunku, zaraz potem jednak mówiłem so-
bie, że to niemożliwe, a szosa jest blisko. Zdradziecka, śli-
ska gliniasta ścieżka pięła się i opadała na przemian. Kilka 
razy o mój policzek zahaczyła ostra gałąź, dwa razy sykną-
łem z bólu, uderzając stopą o wystający kamień. Myśl, że 
jestem na uczęszczanej ścieżce, prowadzącej do czyjegoś 
domu, wydała mi się teraz zupełnie niedorzeczna. Tu nie 
było już żadnej ścieżki, a ja zapuszczałem się w głąb lasu. 
Kiedy odwróciłem się za siebie – zobaczyłem jedynie plą-
taninę chaszczy. Odniosłem absurdalne wrażenie, że las 
zamyka się za mną niczym morze za Izraelitami. 

Nagle wśród tańczących na wietrze gałęzi dostrzegłem 
odległe światełko. Pojawiało się i znikało, miało stłumiony 
żółty kolor. „Odległa uliczna lampa? Może wcale się nie 
zgubiłem, tylko błądziłem w jakimś niewielkim przydroż-
nym lasku? Jeśli będę kierował się w  stronę światełka, 
z pewnością dotrę do drogi i  to zapewne tej, przy której 
zostawiłem samochód” – zastanawiałem się. 

Ruszyłem przed siebie, starając się nie poślizgnąć na 
błotnistym podłożu i  przytrzymując gałęzi i  pni drzew. 
Próbowałem świecić pod nogi, żeby nie wpaść w ewentu-
alną dziurę lub nie zahaczyć nogą o wystające poskręcane 
korzenie. Kiedy podniosłem wzrok, nie mogłem dostrzec 
już nigdzie światełka, które obudziło we mnie tyle nadziei. 




