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Prolog
O brzasku spadają ze szczytów pomiędzy żółte łąki, meandry strumieni i najeżone choinami zbocza. Punktualne
są, trzeba im przyznać. Równo godzinę po świcie siadają
psu bezczelnie nad głową.
Leżę ze śliną na wąsie, skulony w brudnym śpiworze,
w barłogu z twardych gałęzi, targany niespokojnym snem.
Gadają. Tokują obcą mową, aż sen rzednie. Przysiągłbym, że takie ptaszyska potrafią co najwyżej złowrogo gardłować, ale te mówią zalotnie.
– Ciok kok?
– Kjok tlok.
– Kak tjuk?
Srak-fiut, czarna wasza mać! Rozklejam oko i wycieram
wąs. Łajzy… Tak, dobrze, przyznaję, próbowałem wam
się dobrać do piór. Wciąż jeszcze próbuję. Czego człowiek
z głodu nie zrobi.
Krzywiąc się, jakby sam grymas mógł wytłumić dźwięki, z wolna otwieram suwak. Balansuję boso na lodowatej
podłodze; w skupieniu podnoszę karabin. Milimetr po milimetrze odciągam zamek, aż nabój wskoczy na miejsce. Na
zesztywniałych nogach podkradam się do drzwi i odwieszam starannie haczyk.
O bracia pierzaści, tak daleko w tych naszych podchodach jeszcze nie byliśmy. Płoszył was suwak śpiwora, płoszył
szczęk broni… Przygryzam wąs i wytrzeszczonym okiem
próbuję przez szczelinę rozeschłych drzwi wypatrzyć wroga. Wzrok wędruje po klepisku, pniaku do łupania, stosie
gałęzi, psim łańcuchu, wzburzonych wodach potoku. Cisza.
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Czekacie.
Macam futrynę. Szlag by to jasny trafił! Drzwi są zatrzaśnięte, zamknąłem je wczoraj na wcisk. Zaskrzypią. Na
bank, zaskrzypią.
Rozwieram je kopniakiem na oścież, psisko skacze spłoszone, a wy, smoliste stwory, nim jeszcze dobrze stanę na
nogach i złożę się do strzału, zbieracie się zwolna między
grube jodły i świerki, w poprzek drogi, wzdłuż potoku, hen,
w górę ciasnej doliny, a miękki łopot płynie za wami.
– Poosz-ły! – spluwam i poprawiam krzywe ucho na dychającym kudłatym łbie – Co tam? Czekaj, zaraz nasypię ci
karmy.
W mroku chaty wciągam drugą parę spodni, wzuwam
gumiaki, narzucam bluzę, poprawiam na czole czapkę. Zamarznięte w plastikowym kuble szczyny rozbijam siekierą
i wysypuję za dom. Z blaszanym kotłem w garści ruszam
do strumienia. Woda jest wartka, lodowata, że grabieją ręce.
Nabieram jej do pełna i gibając się pod ciężarem, chlapiąc
i ślizgając, z mozołem ruszam w górę ścieżyny. Z hukiem
walę żelastwem w podłogę chaty i zabieram się za śniadanie.
Przygotowanie posiłku zajmuje dwie godziny. Trzeba
napalić w przerdzewiałym na wylot blaszanym pudle, ustawić czajnik z wodą, oblepionymi na amen dłońmi zagnieść
ciasto. Racja jest głodowa: garść mąki, suszonych jaj, deko
mleka w proszku, tłuszcz. W końcu skwiercząca na smalcu
buła nabiera rumieńców, aromatyczne kakao parzy usta.
Jem powoli. Nie licząc tej kilkudniowej przerwy, gdy
pożarłem nieprawdopodobne ilości hamburgerów, smażonych ziemniaczanych talarków, cynamonowych rogalików,
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kiełbas, bananów, jabłek, cebul, batonów, ciasteczek i herbatników z masłem orzechowym, hektolitrów bezcukrowej
koli, zgrzewek szczynowatego piwa i dzbanów lurowatej
kawy, tak tu, teraz od dobrych sześciu tygodni żywię się
wyłącznie tym jednym rumianym plackiem dziennie.
Reszta diety, póki co, biega samopas po lesie i ani myśli
lądować w garnku.
a
Las jest gęsty. Zwinne psisko radzi sobie w nim doskonale, ja muszę pilnować kroku. Bór zalegają oblazłe nagie pnie
splątane w kotłowaninie konarów; piętrzy się to wszystko
w bezładnych stosach, sterczy, wisi, kładzie jak ogromne,
nieludzkich rozmiarów bierki. Niczym mrówka w gąszczu
igieł brnę przez ten stos, wspinam się jak robak na zwalone
prastare sosny, których gruba na pięść kora łuszczy się metrowymi płatami.
Zerkam na boki. Przystaję i nasłuchuję. W świecie,
w którym martwych drzew jest tyle co żywych, w każdej
chwili spaść może na łeb konar albo przykryć sunąca z narastającym łoskotem dwudziestometrowa jodła. Prawda to,
ale wyobraźnię dręczą raczej muskularne pumy, zwaliste
niedźwiedzie, ich pożółkłe kły i brudne pazury. Póki idę
z psem, jest dobrze – jego nos i uszy starczają za wszystko.
Gdy jestem sam, mocniej ściskam strzelbę.
Zasnuty w mroku okalających zboczy wiecznie mokry
las oblazł mchem i obwisł porostami. Chatę zbudowałem
na dnie doliny, na samym końcu prowadzącej donikąd
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drogi. Stok jest północny i słońce tu zagląda rzadko. Gdy
wyższe partie gór grzeją się w październikowym słońcu,
u nas w wądołach leży mróz.
a
Skończyłem bułkę, otarłem wąsy, podniosłem się i ruszyliśmy z Reksem w las. Brnąc pod górę, po gumowatym,
podmarzniętym błocie, po dobrym kwadransie dotarliśmy
do granicy cienia tnącego świat na pół i weszliśmy wprost
w wygrzane w słońcu pachnące trawy. Rozradowane bydlę
rzuciło się w zielsko, węsząc, a ja przystanąłem z rozbawieniem, pilnując wędrującego w trawach ogona. W końcu
Reks znalazł garbiący się nad urwiskiem głaz i, opierając
się łapami, wgapił w rozmytą dal. Tam, hen, pod czystym
niebem niosły się po horyzont kolejne fale wzgórz.
Krajobraz wznoszący się nad poziom morza o dobre
dwa tysiące metrów jest złudnie łagodny. Hen na zachód,
sto mil za horyzontem, kończy się masyw. Dalej falują kamasją prerie, a zza nich, znad północnego Pacyfiku, ciągnie
przez Oregon wilgoć. Piętrzą się przed murem Gór Skalistych mokre masy, kłębią w żałobnych chmurach, grzmi
wszystko, strzela błyskawicami i co rusz zwala z łomotem
wszystkiemu i wszystkim na łeb, sążnistą ulewą, śniegiem
i gradem.
Dziś jest cicho. Powietrze stoi czyste, mienią się w słońcu
źdźbła traw. Patrzymy z Reksem na zielony dywan w oddali.
Cały nasz! Po horyzont, przez dziesiątki długich mil jeży się
świat jodłowym borem. Nie szpeci go nic, żadna antena,
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budowla czy trakt. Wije się, owszem, przez las szutrowa
droga, stoi kilka rozsianych samotnych chat, ale to krople
w morzu, giną w bezmiarze drzew. Przykucam i drapię psa
po grzbiecie, szepczę do ucha. Jesteśmy tu sami, wszystko
to nasze, Reks. Więcej tu gawr niż chałup, więcej wilków
niż strzelb.
Do obozu schodzimy raźno, niknąc w chłodzie doliny.
a
U wylotu luf zaczął zbierać się rudy nalot, na czernionym
metalu tłuszczą się odciski spoconych dłoni. Drewnianym
wyciorem sprawdzam lufy. Puste. Odciągam z trzaskiem
kurki, przedmuchuję otwory kominków. Wącham. Strzelba
śmierdzi oliwką i siarką.
W kieszeni wełnianej kraciastej koszuli noszę cztery
fiolki: dwie z naważką prochu, dwie ze śrutem. Przybitki
i kapiszony leżą w drugiej kieszeni luzem.
Broń stawiam pionowo, opieram kolbą na bucie. Odkorkowuję zębami fiolkę, kciukiem zatykam jedną z luf, w drugą sypię proch. Sunie z jękiem pchana wyciorem przybitka,
dalej śrut i na to kartonik. Ładuję tak samo drugą lufę,
unoszę broń i wciskam na każdy z kominków po małym
mosiężnym kapiszonie. Kurki w pozycji bezpiecznej, wycior z powrotem pod lufą. Gotowe.
Gdy ruszam w las w poszukiwaniu szczęścia, pies zostaje w obozie. Przywiązałem mu do drzewa długi, kilkumetrowy łańcuch z metalowego kabla w gumowej osłonce.
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Nasypałem karmy, nalałem wody, dałem całusa, ciepłe słowo na pożegnanie i obietnicę powrotu.
Iść trzeba powoli. Bułka jest już mglistym wspomnieniem, do trzewi wróciło ssanie. Zbyt szybki ruch, albo – nie
daj Boże – zbyt nagły wyprost z posłania, wpędza w nagłą słabość, w mdlące odrealnienie, które należy pokornie
przeczekać. Każdy kolejny dzień jest gorszy. Ssącą próżnię
noszę pod sercem bez przerwy. Ssie, gdy ściągam do obozu
okrzesane kłody, ssie, gdy tnę je na klocki i łupię. Ssie, gdy
dybię na życie leśnych stworów, gdy przyklękły nabożnie
skubię do kapelusza jagody. Siada ze mną, kuca, stoi i śpi.
Spowalnia ruchy, odrealnia myśli.
Pilnując oddechu ruszam powoli w poprzek strumienia,
w górę stromego stoku.
Polowanie wymaga skupienia. Wsłuchiwania się w bór,
w jego mowę, zapachy i delikatne ruchy gałęzi. Nie potrafię powiedzieć, czy gdybym to robił z pełnym brzuchem,
zżyłbym się z knieją słabiej czy mocniej. Tak, ciało miałoby
paliwo. Ale czy syty duch zamiast wypatrywać przekrwionym okiem płowego zwierza nie błądziłby po głupstwach,
przypadkowych myślach, wspomnieniach, zanurzony
w chmurach? Ale przecież... zaraz… Teraz błądzi jak diabli!
Rozdzierający ryk ściąga mnie z niebieskich migdałów
prosto w twardą rzeczywistość. Przykucnięty, ze zjeżonym
na karku włosem i strzelbą przy walącym sercu zerkam
przez ramię w dół zbocza. Po chwili, goniąc, ryczy drugi.
Wredny, mechaniczny, zapomniany już warkot silników
spalinowych.
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Chwila nasłuchiwania. Zatrzymali się przy obozie. Reks
dostał szału i ujadanie niesie się przez bór.
Zdobywane przed chwilą z mozołem metry gubię,
mknąc w dół długimi susami. Zdyszany przystaję przed
zakrętem leśnej ścieżki. Przyklękam i próbuję dojrzeć intruzów przez gąszcz.
Motor i quad. Trzy osoby.
Idę ku nim błotnistą, rozrytą przed chwilą terenowymi
oponami, drogą. Krokiem sztucznie pewnym, rozpaczliwie
spokojnym. Strzelba wisi na ramieniu, prawą dłonią dociskam ją pasem do pleców. Ludzie rosną z każdym krokiem,
nabierają szczegółów, nasze spojrzenia się spotykają.
W całym moim trzydziestoczteroletnim życiu, nie licząc
zapuchniętych alkoholowym nieszczęściem bezdomnych,
nie widziałem ludzi tak obszarpanych. Ubłocone enduro dosiadła rozczochrana kobieta o wapiennej cerze. Przywarły
do jej pleców młodzieniec wyszczerza zmurszałe zęby. Patrzą na bok, w dół na chatę i ujadającego Reksa.
Siedzący na quadzie mężczyzna jest bliżej. Jego szaroniebieskie oblicze komponuje się z podartą kurtką. Odgarnia tłuste włosy z twarzy, zsiada z pojazdu i rusza w moją
stronę.
– Howdy! – wyszczerza znoszony garnitur zębów – yo’
hut?
– Yes – waham się przez moment. Mój akcent brzmi tak
twardo i obco.
– An’the dog? – krzyczy mu przez ramię kobieta, którą
tak zafrapowała moja chata i jej kudłaty strażnik, że nie
patrzy w moją stronę, ale bada wzrokiem obozowisko
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– is he friendly? – mówi angielszczyzną tak ciężką, że muszę
zgadywać słowa.
– Czy pies jest przyjazny? – powtarzam za nią, żeby
upewnić się, czy mówimy o tym samym. Patrzymy razem na
uwiązanego do chaty, lewitującego w kudłatym szale Reksa.
– Uh, he’s friendly to me…
Do innych też jest przyjazny, to na wskroś głupie i serdeczne bydlę, ale tego zdradzać nie zamierzam. Przestępuję
na drugą nogę i poprawiam strzelbę na plecach. Mężczyzna,
który podszedł już na wyciągnięcie ręki kiwa głową na broń
i pyta:
– E-y-ak?
Tego odszyfrować nie sposób.
– Excuse me?
– E-y-ak? – gapi się na strzelbę. Młodzian zeskakuje
z motoru i z nieschodzącym z gęby grymasem rusza w moją
stronę.
Tężeję.
Zaintrygowane, dwa czarne znajome ptaszydła siadają
na jodle. Kruki wy moje kochane… Rzucam im szybkie
spojrzenie i przełykam ślinę.
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