
CIEMNOŚĆ 

   Ciemny pokój. Czerń okrążająca Ricka z każdej strony. Nieważne gdzie spojrzy, nieważne 

gdzie wyciągnie rękę w nadziei, że spotka ona jakikolwiek znajomy przedmiot.  

To takie przerażające. Ciemność. Niby kompletne nic, kompletne zero. A jednak to właśnie w 

niej skrywa się największy niepokój, największy strach. Nie widzisz nic oprócz otaczającej 

cię czerni. W tej właśnie sytuacji znajdował się Rick. Najgorsze było to, że znajdował się w 

niej prawie co noc. Ta sama sytuacja, to samo miejsce, te same myśli, to samo zakończenie. 

Ten sam strach. Czy mógł się z tego wydostać? 

    07:04, 2 lipca, Nowy Jork 

    - Richard! - krzyczała pani Evans z drugiego pokoju - Richard! Spóźnimy się, wstawaj! 

Rick już dawno nie spał. Pokrywało się to z niemożliwym, ze względu na męczące go 

koszmary. 

Obudził się. Znowu. Cały zlany potem. Serce skacze mu w piersi i ogarnia go panika. Nagle, 

jak na komendę, zerwał z siebie kołdrę i spojrzał na swoje lewe udo. Nic specjalnego. Dałby 

sobie głowę uciąć, że jeszcze sekundę temu było całe w siniakach. 

- Znowu ten sen.. - szepnął sam do siebie, żeby utrwalić swój umysł w sytuacji, w której się 

znajdował. Przez chwile siedział nieruchomo, wsłuchując się w nienaganną ciszę panującą w 

pokoju. Poruszył się, żeby podnieść kołdrę leżącą na ziemi. Nagle ogarnął go przenikliwy ból 

pochodzący z uda. Powstrzymał się od krzyku. Nie chciał budzić pani Evans. Wbił zęby w 

dolną wargę z taką siłą, że mógł poczuć krew sączącą się z ust. Ręcę zacisnęły się w ciasne 

pięści. Rick próbował za wszelką cenę się uspokoić. Oddychał głęboko i czekał aż ból opuści 

jego słabe, zaspane ciało. 

Chłopak zadrżał na paskudne wspomnienie z dzisiejszej nocy. Usłyszał gosposię zbliżającą 

się do jego drzwi. Pani Evans wpadła do pokoju niemal z prędkością światła, jak zawsze z 

resztą. W jej zwyczaju nie było pukanie, uważała to za niepotrzebne marnowanie jej cennego 

czasu. Zawsze poruszała się szybko, energicznie, to samo z mową. Z początku zachowanie 

starszej kobiety irytowało Ricka. Zazwyczaj kobiety w jej wieku były ciche, spokojne, wolały 

robótki ręczne i krawiectwo niż pracę wymagającą większych pokładów energii. Jednak z 

czasem przyzwyczaił się do jej interesującego sposobu bycia i uznał to za dosyć oryginalne. 

- Chłopcze, czemu nie odpowiadasz? Ja się tutaj denerwuje... Myślałam, że wciąż śpisz. 

Jadłeś coś? Na dole jest śniadanie, jeszcze ciepłe. Włóż ubrania, leżą na koszu w łazience i 

zejdź na dół. Zrobiłam twoje ulubione grzanki - posłała mu szeroki uśmiech po czym wyszła 

z pokoju równie szybko, jak się w nim pojawiła. Richard lubił panią Evans, tak właściwie 

mógł nazwać ją swoją przyjaciółką i rodziną. Były osoby, które uważały ją za wariatkę, która 

nie potrafi usiedzieć w miejscu i chłopak z początku też miał podobne zdanie na jej temat. Z 

czasem jednak przywykł do tego. Miało to jeden duży plus – gospodyni rzadko kiedy 

potrzebowała od niego jakiejkolwiek odpowiedzi. To ona była tą mówiącą osobą, a Rick 

głównie jej wysłuchiwał i co jakiś czas kiwał głową. Nie był on zbyt rozmowny. Uważał, że 

słowa wypowiedziane nieumyślnie mogą w łatwy sposób popsuć wiele rzeczy, wiele 

związków, wiele uczuć. Zielonooki chłopiec jeszcze przez chwilę wpatrywał się w widoczne 

z okna, tętniące życiem miasto, po czym wyszedł z pokoju, żeby wypełnić polecenia pani 

Evans. 



    Richard spojrzał na siebie w starym lustrze z ładnym, ozdobnym białym obramowaniem. 

Jego czarne jak smoła włosy, jak zwykle lekko potargane, opadały swobodnie na czoło. Był 

on dosyć wychudzony i wysoki, jak na siedemnastolatka. Nigdy jednak nie przejmował się 

zbytnio swoim wyglądem, dotyczyło to również wyglądu innych ludzi. Uważał, że to co 

najważniejsze kryje się pod skórą. Jego szkolni koledzy zawsze oglądali się za 

najładniejszymi dziewczętami, które, krótko mówiąc, nie grzeszyły ani przeciętną 

inteligencją, ani oryginalnością. Rick nie był w stanie tego zrozumieć. Uroda była dla niego 

czymś próżnym, małowartościowym. Wydawało mu się, że nikt nie powinien patrzeć na 

wygląd, oceniać ludzi po wielkości nosa, szerokości bioder czy sposobie ubierania się. 

Pewnie najłatwiej byłoby, gdyby wszyscy wyglądali dokładnie tak samo. Te same ubrania, 

twarze, oczy, ale zupełnie inne serca i poglądy. A może po prostu on jest dziwakiem, że myśli 

w ten sposób? Prawdopodobnie tak. 

Miał na sobie najzwyklejsze ubrania – biała koszula, wciąż lekko ciepła po porannym 

prasowaniu, oraz para granatowych spodni. Już miał ruszyć na dół, w stronę kuchni, gdy jego 

ciało ogarnęło znajome uczucie. Ból. Ten sam ból co w nocy. Chłopak odruchowo złapał się 

krawędzi zlewu, przy którym stał i tylko dzięki temu udało mu się uniknąć upadku. Wolną 

rękę poprowadził w stronę nieznośnie bolącego obszaru. Co jest do cholery.. pomyślał, nie 

spuszczając wzroku z bolącej nogi. Był to ból bardzo przenikliwy i pochodzący ze środka. 

Wciąż pamiętał on dokładnie wydarzenia z poprzedniej nocy, nie tylko te po przebudzeniu. 

Wokół Ricka nadal panowała przenikliwa ciemność, która z każdą sekundą napajała go coraz 

większym strachem. W końcu usłyszał lekki trzask z nad jego głowy. Natychmiast poprowadził 

swój wzrok ku górze, co, jak się okazało, nie było najlepszym pomysłem. Jego oczy spotkały 

się z oślepiającym blaskiem starej lampy, która wisiała dziwnie nisko, powodując kłujący ból 

oczu. Schował twarz w dłoniach, w celu sprowadzenia swoich zdolności widzenia do normy. 

W końcu spojrzał na pokój. Nie ten, w którym budził się każdego ranka słysząc, jak pani 

Evans niesie mu poranną herbatę. To było zupełnie obce pomieszczenie. Podłoga była 

wyłożona dużymi, szarymi kaflami. Ze ścian schodziła tapeta, były poplamione i wyglądały na 

dosyć stare. Nie znajdowało się tu zbyt wiele mebli – pod ścianą stała lekko przekrzywiona 

komoda, a na niej nieduża figurka. Na tej samej ścianie, z lewej strony wisiała prosta półka, a 

raczej kawałek deski. Po prawej stronie znajdowały się wąskie białe drzwi. Były dosyć 

zadbane i czyste, ale po starej, zardzewiałej klamce można było wywnioskować, że nie należą 

do najnowszych. Richard spojrzał za siebie. Stało tam jednoosobowe łóżko. Jego nogi i 

oparcie były metalowe i również zardzewiałe. Leżał na nim szary materac i cieniutki koc, 

który materiałem bardziej przypominał szmatkę, którą gosposia ścierała kurze z mebli. 

- Co ja tu robię?.. – szepnął sam do siebie Richard. Pamiętał moment, w którym położył się 

spać. Odmówił cicho pacierz, tak jak co noc, po czym przyglądał się widokowi z okna, które 

było na wyciągnięcie ręki od jego łóżka. Nowy Jork – widok tego miasta z tej perspektywy 

zawsze napełniał go dziwnym uczuciem. Zawsze obserwował tych wszystkich ludzi 

śpieszących się gdzieś i zastanawiał się nad tym, jaki jest sens tego wszystkiego. Obiecał 

sobie, że jego życie nigdy nie będzie wyglądało w ten sposób – chciał starać się żyć chwilą, w 

spokojny sposób i umieć dostrzegać piękno w najmniejszych i pozornie nieistotnych rzeczach. 

Zawsze w tym samym momencie ogarniała go złość. Był zły na tych wszystkich ludzi, że nie 

żyją pełnią życia. Ciągle się gdzieś śpieszą. Muszę iść do pracy, muszę zrobić zakupy, muszę 

umówić wizytę u lekarza, muszę ugotować obiad, muszę skończyć ten projekt dla szefa, muszę 

się wyspać… Muszę wstać rano, żeby wszystko to zaczęło się od nowa. Czy da się temu 



zapobiec i odmienić ten bezcelowy los życia ludzkiego? Był zły nie tylko na nich, ale też na 

samego siebie. Chciał to jakoś zatrzymać. Tylko jak? Jego powieki zaczęły robić się ciężkie, a 

umysł zaczął powoli ignorować natarczywość tych trudnych myśli i oddalać się w sen.  

- Skoro ludzie i tak marnują swoje własne życie i zamykają się w więzieniu monotonności, 

może najlepiej byłoby… po prostu je im odebrać? – wyszeptał Rick. Sam był zaskoczony tym 

co przed chwilą powiedział. Ta myśl pojawiła się w jego umyśle niespodziewanie i chyba 

chciała zostać wypowiedziana na głos. Richard chciał się nad tym zastanowić, ale było już za 

późno. Pochłonął go sen. 

A teraz stał tutaj. W zupełnie obcym miejscu.  Na jego drodze stało jedno ważne pytanie: 

gdzie był i co ma robić dalej? 

- Richard! Śniadanie stygnie! – donośny krzyk pani Evans dobiegający z kuchni umieszczonej 

piętro niżej wyrwał go z wspominania wydarzeń mających miejsce ostatniej nocy. 

- Tak! Już schodzę! – odpowiedział Rick, starając się użyć tonu na tyle głośnego, żeby 

gosposia mogła go usłyszeć. Ku jego zaskoczeniu, ból w udzie ustąpił i pozwolił mu na 

swobodne poruszanie się. Ostatni raz spojrzał na siebie w lustrze i wyszedł z łazienki. Zaczął 

iść długim korytarzem w stronę schodów. Ściany miały ładny, elegancki różany kolor a 

ciemna, drewniana podłoga była wyłożona długim dywanem, który kolorystycznie pasował 

do ścian. Na końcu korytarza było spore okno, przez które można było obserwować sąsiadów 

mieszkających w kamienicy naprzeciwko. Dom pani Evans był nieco staroświecki, ale za to 

bardzo czysty. Rickowi podobał się wystrój pomieszczeń, chociaż lekko irytowała go 

niezliczona ilość wazonów z kwiatami. Mieszkał on jednak w posiadłości starszej, pełnej 

życia kobiety, więc nie było to zbytnio zaskakujące. Odkąd wprowadził się do tego domu, 

najbardziej przypadła mu go gustu panująca w nim nieskazitelna cisza. Jednak dwie osoby na 

tak duży dom to niezbyt tłoczne towarzystwo. Podobało się tu Richardowi. Mieszkał już tutaj 

dobre siedem lat, w tej ciszy, różanych i purpurowych ścianach, z lekko szurniętą starszą 

kobietą kochającą rozmawiać. Zawdzięczał on pani Evans bardzo wiele… 

    W wieku dziesięciu lat, na skutek tragicznego wypadku, całkowicie stracił pamięć. 

Mówiono mu, że jechał on ze swoimi rodzicami na lotnisko. Mieli kupione bilety do San 

Francisco na dzień wypadku, a w ich samochodzie znajdowało się kilka walizek i toreb 

podróżnych. Jak się później okazało – postanowili opuścić Nowy Jork i zacząć zupełnie nowe 

życie w zupełnie nowym miejscu. Nie mogli przewidzieć jednak tego, co wydarzy się po 

drodze. Ciężarówka jadąca z naprzeciwka wymierzyła bezlitosny cios w samochód państwa 

Barners. Kierowca był pijany. Susan Barners wraz z Michelem Barners’em zginęli na 

miejscu, a do szpitala trafił ich dziesięcioletni syn – Richard Barners. Rick miał uraz głowy 

zagrażający jego życiu i konieczna była natychmiastowa operacja. Lekarze robili co mogli, 

jednak pamięci chłopca nigdy nie udało się odzyskać. Uważali, że powinien dziękować Bogu 

za to, że w ogóle żyje. Ale co z tego? Pozostał sam. Bez rodziców, bez domu, bez 

jakichkolwiek wspomnień. I wtedy pojawiła się ona – Pani Janet Evans, pielęgniarka w 

szpitalu, do którego trafił Rick. Od początku wydawała się inna. Bardzo energiczna i wesoła 

kobieta, która zawsze zgarniała gardzące spojrzenia reszty personelu, ale jej to nie 

przeszkadzało. Minęło bardzo dużo czasu, zanim chłopiec w pełni zaczął normalnie 

funkcjonować i rozmawiać z innymi ludźmi, a to głównie dzięki pielęgniarce, która każdą 

swoją wolną chwilę poświęcała właśnie Richardowi. Ujrzała w nim silnego chłopca, który ma 

szansę wyrosnąć na mądrego i rozumnego mężczyznę. Mówiąc krótko – ta dwójka całkowicie 



uzależniła się od siebie do tego stopnia, że po trudnym i długotrwałym leczeniu Richarda nie 

potrafili tak po prostu się rozstać. Skracając ich historię, pani Evans stała się nie tylko 

przyjaciółką, ale również prawnym opiekunem chłopca. Tak samo jak on nie posiadała ona 

żadnej rodziny, a przynajmniej nic o niej nie wiedziała. Umiała podnieść Ricka na duchu i dać 

mu poczucie, że nie jest już całkowicie sam na tym świecie. 

      - No, nareszcie! Wołam cię i wołam, zwariuje z tobą moje drogie dziecko. Siadaj i jedz. 

Powinien być tutaj za niecałą godzinę – mówiła gosposia, a w jej głosie dało się słyszeć 

czystą radość i podekscytowanie. Dzisiaj miał ich odwiedzić mężczyzna, który jest 

zainteresowany wynajęciem jednego z pokoi w domu pani Janet. Rickowi nie podobał się 

zbytnio ten pomysł, ale wiedział, że on ma akurat w tej kwestii najmniej do powiedzenia. 

Gosposia dobrze znała jego niechęć do poznawania nowych ludzi, ale przekonała go, że wcale 

nie musi go lubić ani się z nim zaprzyjaźniać. Miała ona trochę racji. Chłopak nie wierzył 

jednak, że ten nowy lokator nie pogorszy sprawy. Westchnął głośno i stwierdził, że 

przejmowanie się tym teraz jest bez znaczenia. Usiadł przy stoliku i zaczął jeść na wpół 

wystygnięte grzanki, popijając je różaną herbatą. 

    8:41, 2 lipca, Nowy Jork 

    - Dziękuje pani Evans. Ja również cieszę się, że zdecydowała się pani na spotkanie przed 

moją przeprowadzką – Richard słyszał niski głos dorosłego mężczyzny z przedpokoju. On 

sam siedział w salonie na jednej z kremowych kanap ozdobionych poduszkami w kwieciste 

wzory i czekał, aż dwójka dorosłych wejdzie do pomieszczenia. Drzwi w końcu się 

otworzyły. Pierwsza, jak zwykle zresztą, wbiegła pani Evans, od razu łapiąc za imbryk z 

herbatą i proponując napój gościowi. Zaraz za nią w drzwiach stanął przystojny, wysoki, 

dobrze zbudowany mężczyzna. Miał ciemne, brązowe, lekko zaczesane do tyłu włosy i krótki, 

zadbany zarost. Jego oczy były równie ciemne. Richard mógł spokojnie powiedzieć, że miały 

czysto czarny odcień. Ubrany był w bardzo podobny sposób, jak chłopiec – biała koszula i 

ciemne spodnie. Błądził wzrokiem po pokoju, ale jego oczy nigdy nie spotkały się z Rickiem 

siedzącym na kanapie przed nim.  

- Herbaty? – spytała pani Evans z lekkim uśmiechem na twarzy. Mężczyzna natychmiast 

odwrócił głowę w jej stronę i odwzajemnił uśmiech, nie wyglądał od dla Richarda na zbyt 

prawdziwy. Nie chciał on jednak oceniać go z góry, nie był on w tym zbyt dobry.  

- Z chęcią – odpowiedział po krótkim namyśle.  

- O, no tak! Prawie bym zapomniała o tobie Rick! Panie Williams, to jest Richard Barners. 

Trafił do mnie jak miał zaledwie dziesięć lat na skutek tragicznego wypadku i straty 

rodziców. Chłopcze, to jest pan Robert Williams. Jest doświadczonym detektywem i 

przyjechał do nas aż z Londynu! – wyjaśniła szybko gosposia. Ich oczy spotkały się. Twarz 

mężczyzny przybrała poważny wyraz, a Rick z kolei zrobił się blady jak ściana. Teraz 

pamiętał… 

Ostrożnie ruszył przed siebie, w stronę komody stojącej pod ścianą. Szedł powoli i ostrożnie, 

jakby bał się, że podłoga może niespodziewanie zawalić się pod jego ciężarem. Zrobił kilka 

kroków w przód. Teraz mógł lepiej przyjrzeć się stojącej tam figurce. Miała ona ładny, lekko 

lśniący, biały odcień. W niektórych zakamarkach można było dostrzec niewielką ilość brudu i 

kurzu. Nie była duża. Mogła swobodnie zmieścić się w ręce Ricka. Przedstawiała ona 

mężczyznę, a tak właściwie samą jego głowę. Jego włosy były lekko zaczesane do tyłu, a kilka 



niesfornych kosmyków opadało mu na czoło. Richard przyjrzał się nieco bardziej, trzymając 

małą rzeźbę w swoich rękach. Miał też niewielki zarost. Chłopiec nie miał w tym zbyt dużego 

doświadczenia, ale mógł z całą pewnością stwierdzić, że wygląd tego mężczyzny mógł zaprzeć 

dech w piersiach niejednej damie. Ostrożnie postawił figurkę na swoje miejsce. Pomimo 

całkowitego zdezorientowania i mętliku w głowie, starał się przypomnieć sobie skądś te twarz. 

Niestety. Nie wydawało mu się, żeby znał tego człowieka. Kim on był? 

To był on. Mężczyzna, którego przedstawiała ta figura. Richard nie miał żadnych 

wątpliwości. Zamarł z przerażenia i niepewności. Pan Robert jeszcze przez parę sekund 

wpatrywał się w niego z morderczym wyrazem na twarzy, po czym, zupełnie 

niespodziewanie, zastąpił go radosnym, lecz zapewne wymuszonym uśmiechem i wyciągnął 

do siedzącego chłopca rękę. 

- Bardzo mi miło – powiedział. Rick chciał wstać i odwzajemnić uścisk, ale był w zbyt 

wielkim szoku. Co on tu robił? Dlaczego był w moim śnie? Te pytania nie dawały mu 

spokoju i nie pozwalały nawet na oderwanie się od kanapy. Mężczyzna dalej stał tam z ręką 

wyciągniętą przed siebie i oczekiwał na jakikolwiek ruch ze strony Richarda. Chciał coś 

zrobić. Naprawdę. Jednak zważając na obecną sytuację, wolał raczej zacząć bombardować go 

pytaniami, okazać swoją wściekłość i zdezorientowanie. Człowiek przed nim nie wyglądał 

jednak na zbytnio zaskoczonego reakcją chłopca. Wręcz przeciwnie. Wpatrywał się w niego z 

całkowitym zrozumieniem, a ten paskudny, fałszywy uśmiech nigdy nie opuścił jego ust. 

- Rick! Co z tobą? – zareagowała w końcu pani Evans. Rick momentalnie obrócił głowę w 

stronę gospodyni, która z kolei posłała mu pytające spojrzenie. Chłopak rozchylił lekko usta i 

zaczął błądzić wzrokiem bezradnie, niczym małe dziecko, od tajemniczego mężczyzny do 

pani Janet i z powrotem. Z początku chciał coś powiedzieć, przeprosić, ale dotarło do niego, 

że już wystarczająco ośmieszył samego siebie. Momentalnie stanął na nogi i już miał uścisnąć 

rękę panu Williams’owi, gdy nagle coś go zatrzymało. Poczuł znajome mu uczucie. Ból w 

jego lewym udzie pojawił się ponownie, zaatakował w najmniej odpowiednim momencie. 

Upadł bezradnie na kanapę łapiąc się na bolący go obszar. Wydał z siebie ostry krzyk, który 

postarał się natychmiast stłumić zaciskając wargi z całych sił. Pan Robert momentalnie cofnął 

rękę i w kilka sekund znalazł się obok zwijającego się z bólu chłopaka.  

- Matko Boska! Richard! – zawołała z przerażeniem pani Evans, odstawiając imbryk z 

ciepłym napojem i obserwując całe zajście. 

- Co cię boli? – spytał szybko mężczyzna, wpatrując się w różne części ciała chłopca. Rick 

nie był w stanie wydusić z siebie słowa. Mógł tylko mocno złapać się za udo, dając tym 

samym panu Robertowi odpowiedź na pytanie.  

- Co mu jest? Wezwać lekarza? Albo może ja przyniosę wody? – gosposia zadawał ciąg 

pytań, w dalszym ciągu stojąc i obserwując Richarda, który ledwo dawał sobie radę z 

przeszywającym go bólem.  

- Potrzebujesz lekarza? – powtórzył po niej pan Williams, wpatrując się w Ricka z 

empatycznym wyrazem twarzy. 

- Nie, nie.. – odpowiedział. Ból powoli ustępował, a chłopak zaczął powracać myślami do 

rzeczywistości. Próbował oprzeć się na rękach i dźwignąć się z kanapy, mężczyzna pomógł 



mu ustać na nogach, lekko trzymając ręce na górnej części jego pleców oraz ramion – Już mi 

lepiej. To tylko noga. 

- Tylko noga!? Zobacz jaki blady się zrobiłeś! O mały włos nie padłeś nam tu z bólu. 

Czekajcie tu, a ja przyniosę szklankę wody – po tych słowach gosposia energicznie ruszyła w 

stronę drzwi i zniknęła za nimi momentalnie. Richard, po odzyskaniu pełnej równowagi, 

wlepił wzrok w podłogę. W jego głowie ponownie krążyła myśl dotycząca figurki i pokoju z 

jego snów. Jak to w ogóle możliwe? A może to jakiś znak? Tak czy inaczej, nie mógł tak po 

prostu zapytać o to zupełnie nieznanego mu mężczyzny. Sam nie wiedział skąd biorą się te 

dziwaczne sny. Co noc przed snem ogarniały go myśli dotyczące sensu życia tych wszystkich 

zabieganych ludzi w Nowym Jorku. Nieraz w jego głowie pojawiały się wątki, które 

zaskakiwały jego samego. A potem zamykał oczy i znajdował się w dokładnie tym samym 

pomieszczeniu. Co noc. Trwało to już długi tydzień. Rick chodził niewyspany i zupełnie 

zdezorientowany. Ale może sam sen nie dziwiłby go aż tak bardzo, w końcu mógł być 

najzwyklejszym w świecie koszmarem, gdyby nie to, że zupełnie zapominał o jego  przebiegu 

każdego dnia. Wszystko pamiętał gdy się budził. Wszystko pamiętał gdy jadł śniadanie. 

Wszystko pamiętał wykonując swoje codzienne obowiązki. Wszystko pamiętał kładąc się 

spać. Wszystko pamiętał spoglądając na miasto widoczne z okna. Jednak gdy stawał w tym 

samym pomieszczeniu co noc, nie miał pojęcia co robić. Niby ten sam pokój. Jak co noc, ale 

nie wiedział co się zaraz wydarzy. I teraz jeszcze ten ból. To nigdy się nie zdarzało, w końcu 

obrażenia ze snu nie mogły być odczuwalne po przebudzeniu. Było to strasznie dziwne 

uczucie, bo wiedział, że to nie dzieje się naprawdę, a jednak…  

Odłożył figurkę na miejsce. Wciąż nie wiedział gdzie się znajduje. Czy było stąd jakieś 

wyjście? Poszedł do drzwi, nadal starał się zachować ciszę i ostrożność. Lekko złapał za 

klamkę. Była tak stara, że w najgorszym wypadku mogła całkowicie odlecieć, a pozostanie w 

tym pomieszczeniu na zawsze nie było w jego planach. Bardzo powoli zaczął przekręcać, 

jednak na próżno. Drzwi były zamknięte. Nie mógł wyjść. Zaczął więc, już nieco pewniej, 

błądzić wzrokiem od ściany do ściany i stąpać po dużych, szarych kaflach. Starał się 

jakikolwiek strach zepchnąć na drugi plan. To mogło tylko pogorszyć sprawę. Przybrał 

opanowaną, poważną postawę, chociaż już samo to nie było proste.  

- To pewnie mój sen. Tak, coś pamiętam… Ten sam co zwykle, ale… - powiedział sam do 

siebie, próbując opanować nieznośny ciąg myśli pojawiających się w jego głowie bez przerwy 

- …co dalej? 

Postanowił zajrzeć do komody. Na pierwszy rzut oka było to jedyne miejsce, gdzie mógł 

znaleźć jakiekolwiek wskazówki. Zaczął więc kolejno sprawdzać dokładnie wszystkie cztery 

szuflady. W pierwszych trzech nie znalazł nic, oprócz ogromnej ilości kurzu i zadrapań. 

Powoli tracił już nadzieję na znalezienie czegokolwiek, dopóki nie otworzył ostatniej. 

Pudełko. Niewielkie, ale za to bardzo ładne i zadbane. Miało czarny kolor i złote akcenty na 

pokrywce i w każdym z rogów. Co ciekawe, nie było nawet w najmniejszym stopniu pokryte 

kurzem czy jakimkolwiek brudem. Zielone oczy Ricka zaświeciły ciekawością. Co mogło się w 

nim znajdować? Richard wziął pudełko w obie ręce, a stopą zamknął szufladę, wydając przy 

tym niemały huk. Nie odrywał wzroku z pudełka. Powoli i niezdecydowanie zaczął potrząsać 

przedmiotem w nadziei, że usłyszy jakikolwiek dźwięk pochodzący z jego wnętrza. Przyłożył 

ucho do małej, kartonowej ścianki – cisza. Chłopak oddalił pudełko od twarzy, na której 

malował się wyraz całkowitej rezygnacji. Nie mogło jednak stać tutaj na darmo, nawet jeśli to 



wszystko tylko mu się śniło. Postanowił mimo wszystko zajrzeć do środka. Widok momentalnie 

wywołał uśmiech na twarzy Richarda. Kartka, przypominająca pocztówkę, leżała na samym 

środku. Ze wszystkich rzeczy, które zdaniem Ricka mogły znajdować się w tym tajemniczym 

pudle, pocztówka była ostatnia w kolejce. Wyjął swoje znalezisko, a pudełko dokładnie 

zamknął i umiejscowił na swoim miejscu. Obejrzał kartkę z dwóch stron. Na jednej z nich był 

obrazek miasta. Ludzie śpieszący się wszędzie, pędzące dokądś samochody… Rickowi krew 

gotowała się w żyłach na sam widok. Ilustracja nie przedstawiała jednak Nowego Jorku, to 

było inne miasto. Chłopak przybliżył pocztówkę do twarzy, jakby chciał wyłapać każdy 

najmniejszy szczegół na niej przedstawiony, i zmarszczył brwi w skupieniu. 

- To Londyn – powiedział po krótkim namyśle. Doprowadziły go do tego dwie czerwone budki 

telefoniczne, które można było dostrzec spośród przebijających się przez siebie przechodniów, 

ale również czerwony, charakterystyczny dla tego kraju bus widoczny w tle. Obrócił 

pocztówkę na drugą stronę i już miał zacząć czytać tekst tam umieszczony, gdy zupełnie 

znikąd usłyszał kroki. Przeraził się. Dochodziły one zza drzwi pokoju, w którym się znajdował. 

Brzmiało to tak, jakby ktoś szedł korytarzem zmierzając właśnie w stronę białych drzwi. 

Chłopak zaczął cofać się, serce waliło mu w piersi, a kroki były coraz głośniejsze. W końcu 

jego plecy zetknęły się ze ścianą znajdującą się za nim. Nie miał dokąd uciekać. Mógł tylko 

oczekiwać tego, co miało nadejść, a raczej kto…W jego głowie pojawił się nagły komunikat, 

że to przecież tylko sen, co mogło mu się stać? Jednak to wszystko wydawało się zbyt 

prawdziwe. Postać zza drzwi zbliżała się nieubłagalnie szybko. Kroki były coraz głośniejsze, 

głośniejsze i głośniejsze, aż w końcu…Ustały. Ktokolwiek to był, teraz stał pod drzwiami. Rick 

czuł, że oblewa go zimny pot, a ręce trzęsą się. Scena jak z horroru. Sam tak naprawdę nie 

wiedział czego się boi. Może tego, że nie miał pojęcia co się zaraz stanie ani w jakim 

właściwie miejscu się znajdował. I kto mógł być tu razem z nim? Zza drzwi dało się słyszeć 

lekki szelest, a po chwili przekręcanie klucza. Chłopak przygotował się na to, że 

niespodziewany gość wejdzie do pokoju, ale nic takiego się nie stało. To, co wydarzyło się 

potem, przerosło jakiekolwiek oczekiwania Richarda. Postać zaczęła biec zaraz po 

odblokowaniu drzwi. Można było wywnioskować, że nie biegnie w kierunku, z którego 

przyszedł, ale w przeciwną stronę. Rick stał jak wryty, cały blady. Nie wiedział co robić. Ma 

od razu wybiec? Kim była ta osoba? Co jeśli była uzbrojona i natychmiastowe wyjście na 

zewnątrz pogorszy sytuację, w której teraz się znajdował? Pewnie ten człowiek nie uciekał bez 

powodu, o ile w ogóle był człowiekiem. 

- Na Boga! Uspokój się! – mówił cicho sam do siebie, łapiąc się przy tym za głowę. Czasami 

wydawało mu się, że jego rozum to uśpiona bestia, która tylko czyha, żeby obrzucić go 

kolejnymi trudnymi pytaniami i refleksjami. Z myśli wyrwał go krzyk kobiety. Był krótki, ale 

bardzo głośny i przypominał raczej krzyk przerażenia, niż krzyk bólu. Przez natłok pytań i 

myśli nie zwrócił uwagi, że szybkie kroki zza drzwi ustały. Rick nie mógł już dłużej ustać w 

miejscu, teraz albo nigdy. Jego nogi poprowadziły go w stronę drzwi, które otworzył bez 

większego namysłu i tym oto sposobem znalazł się na długim korytarzu, ale nie sam. Kilka 

metrów od niego leżała dosyć młoda kobieta. Głęboko oddychała i wyglądała na przerażoną. 

Richard podbiegł do niej, co tylko jeszcze bardziej ją wystraszyło. Podniosła na niego wzrok. 

Próbowała wstać, ale wyglądało na to, że nie była wstanie ustać na własnych nogach. Jej 

ciało odchyliło się do tyłu, a ona zaczęła czołgać się po podłodze „uciekając” od chłopca, nie 

spuszczając oczu z jego postaci. Rick wyciągnął ręce w jej stronę próbując uspokoić nie tylko 

ją, ale też samego siebie. 



- Hej, hej, hej! Spokojnie, nic nie chce ci zrobić – mówił najcichszym i najspokojniejszym 

tonem jakim tylko potrafił, chociaż to akurat nie stanowiło dla niego zbyt dużego problemu – 

Nazywam się Richard. Richard Barners. 

Kobieta przestała się całkowicie ruszać. Błądziła tylko wzrokiem po twarzy Ricka. 

- Ja jestem… Jestem…Amanda. Amanda Clayton – powiedziała lekko ochrypłym głosem. 

Nadal była bardzo wystraszona i można było wywnioskować, że tak samo jak chłopak nie 

wiedziała co się właśnie wydarzyło. Rick patrzył na nią i próbował lekko się zbliżyć. 

Wydawała się nieco starsza od niego Miała na sobie brudną, lawendową letnią sukienkę, 

która była przepasana brzoskwiniowym cienkim paskiem. Była boso. Jej włosy były lekko 

potargane i ciemne, a przepełnione łzami oczy miały piwny odcień. Jej buzia również była 

brudna i pokryta strumieniami łez. 

- Richard…To nie ja! – powiedziała z trudem, a w jej oczach zaczęło gromadzić się jeszcze 

więcej gorących łez, które groziły upadkiem na brudne policzki kobiety. Amanda nie 

wyglądała już tylko na przerażoną, ale również smutną. Zaczęła bełkotać pod nosem słowa 

słyszalne tylko i wyłącznie dla niej. Chłopiec zaczął stopniowo zbliżać się do niej, kompletnie 

nie rozumiejąc tego, co mówiła. 

- Amanda, o czym ty… - Rickowi przerwał nagły i niespodziewany huk. To był strzał. Strzał 

pistoletu. Dobiegał zza kobiety leżącej na ziemi. Richard stał jak wryty, cały blady i 

wyglądający jak kompletnie zagubione dziecko. Spojrzał w stronę, skąd według niego 

pochodził oddany strzał – Co to było?! 

Kobieta nie odpowiadała. Spojrzał pod nogi, a widok z którym się spotkał go przeraził. Było 

dość ciemno, ale i tak był w stanie dostrzec bezwładne i blade ciało panny Amandy leżące na 

ziemi. Z jej oczu wciąż kapały łzy, usta były lekko rozchylone, a wzrok pusty i utkwiony przed 

siebie. Krew sącząca się z lewego boku kobiety zaczęła tworzyć na podłodze dużą plamę. 

Rickowi zrobiło się niedobrze. Bardzo szybko odwrócił wzrok i jeszcze raz spojrzał przed 

siebie, w głąb korytarza. Ciemność i cisza. Jego głowa bezwładnie opadła i zaczął bez celu 

wpatrywać się w ciało, z którego wciąż wylewał się niewielki strumień ciemno czerwonej 

krwi. Nie chciał, ale nie miał nawet siły się ruszyć. Powinien uciekać. Powinien się bać. W 

końcu przed chwilą na jego oczach został zastrzelony żywy człowiek. Nigdy nie widział 

śmierci kogokolwiek z bliska. To nim wstrząsnęło, ale jednak… Przerwał swoje przemyślenia. 

Jego uwagę przykuł kawałek papieru leżący na ziemi, który zaczął stopniowo nasiąkać krwią 

Amandy. To była pocztówka. Całkowicie o niej zapomniał! Podniósł kartkę i obrócił na 

stronę, na której jeszcze parę minut temu znajdował się tekst. Na jego szczęście, nadal tam 

był. Już nie tak wyraźny jak przedtem, ale wciąż dało się odczytać litery zapisane ciemno 

niebieskim długopisem.  

„Drogi Richardzie, 

Wszystko gotowe. Nie puszczaj pary z ust. 

Thomas Barners” 

To było zaadresowane do niego. Jednak zdziwił go jeden szczegół – adres. Nie była to ulica, 

na której obecnie mieszkał. Tylko dość stary zakątek Nowego Jorku, na którym większość 

domów jest zniszczonych i niezamieszkanych przez nikogo. Thomas Barners? Miał jego 

nazwisko. Kim był ten człowiek? Może… Przeprowadzanie refleksji przerwał Richardowi 



lekki szelest za sobą. Był zdezorientowany. Powoli obrócił głowę, po czym poczuł piorunujący 

ból w lewej nodze, dokładniej w okolicach uda. Uczucie było nie do zniesienia. Łzy całkowicie 

zeszkliły jego duże, zielony oczy i zamazały mu obraz. Jedyne co mógł ujrzeć, to mężczyzna 

stojący przed nim, a tak właściwie jego zarys. Miał ciemne włosy i bluzę w błękitnym, wręcz 

morskim, odcieniu. Wpatrywał się w Ricka bez najmniejszego ruchu bądź reakcji. Twarz 

chłopca była cała mokra i czerwona od płaczu. Nigdy nie płakał, ale przeszywający go ból na 

dobrą sprawę nie dawał mu wyboru. Poczuł się słabo, kręciło mu się w głowie. Lekko dotknął 

nogi, ale najmniejszy ruch poprowadzony w stronę uszkodzonego obszaru sprawiał, że ból był 

dziesięć razy silniejszy. Prawdopodobnie była złamana. Mężczyzna zaczął powolnym krokiem 

oddalać się w ciemność znajdującą się za nim, jednak nigdy nie spuszczał wzroku z chłopaka. 

Rick znajdował się teraz na ziemi. Dolna jego spodni byłą nasiąknięta krwią martwej kobiety 

leżącej obok. Richard zaczął rozrywać materiał otaczający udo, żeby określić stan nogi. Cała 

w siniakach. Czerwona. Spuchnięta. Rick oparł się o ścianę za nim i czuł, że traci 

przytomność. Ostatni raz poprowadził wzrok w stronę Amandy. Jego reakcja była 

niespodziewana i przerażająca. Oczy miał lekko przymknięte, a na jego twarzy zaczął 

malować się lekki uśmiech. Ta sytuacja była taka zabawna…Zaraz, co? 

- Jestem! – niezręczną ciszę przerwała pani Evans otwierająca szeroko drzwi i wbiegająca do 

salonu – Proszę chłopcze, napij się. 

Podała wysoko szklankę wypełnioną wodą Richardowi. Kiwnął głową w podziękowaniu, a 

lekko chłodny napój zwilżył jego suche wargi.  

- No dobrze. Widzę, że nie jest to zbyt dobry moment na omawianie spraw finansowych 

dotyczących mojej przeprowadzki – powiedział Robert bardzo spokojnym i opanowanym 

głosem. Nie spuszczał oczu z chłopca. Rick nie chciał, żeby odchodził. Nigdy wcześniej nie 

odczuwał bólu spowodowanego obrażenia uzyskanymi w śnie. Czuł, że ma on coś wspólnego 

z nim i jego mrocznymi snami. Nadal miał w głowie śmierć Amandy Clayton, a konkretniej 

jego zachowanie względem tego wydarzenia. Nie było mu smutno, nie czuł współczucia. 

Wręcz przeciwnie. Coś mówiło mu, że właśnie na to sobie zasłużyła, że zasługiwała na 

śmierć. I jeszcze ten jego paranoiczny uśmiech… Nie był w stanie nawet o tym myśleć. 

Wiedział jedno – żeby rozwikłać tę zagadkę, potrzebował pana Roberta Williamsa. A 

przynajmniej musiał dowiedzieć się kim dokładnie był i czemu umysł Ricka postanowił 

umieścić go w tym dziwnych wydarzeniach. 

- To nie będzie konieczne – przemówił w końcu Richard, odkładając pustą już szklankę na 

stolik przed sobą – Czuje się już zupełnie dobrze. To pewnie tylko nic nie znacząca kontuzja, 

a nie chciałbym, żeby było to powodem komplikacji pana planów dotyczących wprowadzenia 

się. Pan pewnie tego nie wie, ale niczego nie znoszę tak bardzo jak… 

- Marnowania czasu – dokończył za niego Robert. Richard był zaskoczony. Zawsze 

wydawało mu się, że był osobą dość trudną do rozszyfrowania. Cichą i o nieco 

kontrowersyjnych poglądach. Tak przynajmniej mówili mu inny ludzie. Tymbardziej 

potwierdziło to jego wersję, że ten mężczyzna miał z nim coś wspólnego. Tylko co? 

Ponownie wyciągnął rękę w stronę chłopca, ale tym razem Rick odwzajemnił uścisk, a jego 

usta wygięły się w lekki uśmiech. Zerknął jeszcze za ramię mężczyzny i dostrzegł panią Janet 

całkowicie pochłoniętą wpatrywaniem się w przystojnego mężczyznę naprzeciw niej. Richard 

mógł powiedzieć, że została już „oczarowana” nietuzinkowym wyglądem mężczyzny. 
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    Pan Robert Williams postanowił więc załatwić wszystkie sprawy dzisiaj i, po kilkakrotnych 

namowach gospodyni, zostać na kawę. W głowie Ricka przez ten cały czas panowało tylko 

jedna myśl: Muszę z nim porozmawiać. Tylko jak? Wiedział doskonale, że dzisiejszej nocy 

sen prawdopodobnie pojawi się ponownie, a on znajdzie się w ciemnym pokoju z zupełną 

pustką w głowie. Ciekawiło go, czy scenariusz snu można jakoś odmienić? Trudno jednak 

było o tym mówić, ponieważ chłopak, stając po środku starego pomieszczenia, nie miał 

pojęcia co robić dalej. Prawdopodobnie znowu wybiegnie na zewnątrz i zarówno Amandę jak 

i jego samego spotka ten sam los co zwykle. Trójka osób nadal siedziała w salonie, 

rozmawiając na tysiące różnych tematów. Znaczy, to głównie pani Evans rozmawiała. 

Mężczyzna jak do tej pory nie powiedział niczego o sobie, z wyjątkiem tego, że musiał 

przeprowadzić się do Nowego Jorku z powodu spraw biznesowych. No i tego, że pracował 

jako detektyw. Może przyjechał tutaj w celu rozwiązania jakiejś sprawy? Rick wiedział jedno 

– nie dowie się, dopóki nie porozmawia z nim sam na sam. A chciał to zrobić jeszcze dzisiaj. 

Skoro uderzenie w udo spowodowało w dniu dzisiejszym taki ból, strach pomyśleć co by się 

stało, gdyby oberwał w głowę. Albo ,co gorsza, dostał kulkę tak jak kobieta. Pani Amanda 

Clayton. Nie mógł przypomnieć sobie jej tożsamości. Twarz, imię, nazwisko, głos – to 

wszystko było dla niego zupełnie obce. Westchnął cicho i stwierdził, że nie dojdzie do 

niczego sensownego w towarzystwie głośnej i rozgadanej pani Janet u jego boku. Przeprosił 

więc dwójkę dorosłych pod pretekstem skorzystania z toalety. Wyszedł z pokoju i spotkała go 

długo wyczekiwana, kojąca cisza. Zmierzał w stronę łazienki. Wszedł do pomieszczenia i 

zamknął drzwi za sobą, tak mu się przynajmniej zdawało…Oparł obie ręce na umywalce i 

zaczął wpatrywać się w to samo lustro, co rano. Przypomniał mu się paskudny ból, który 

dopadł go dokładnie w tym miejscu i uniemożliwił ustanie w miejscu. Zadrżał na 

wspomnienie. Zaczął ponownie odtwarzać przebieg wczorajszego snu i momentalnie 

przypomniał sobie ostatnie słowa kobiety wypowiedziane do niego: „Richard…To nie ja!”. 

Co to znaczyło? Brzmiała, jakby Rick oskarżył ją o coś, a po strachu i smutku w jej głosie 

mógł wywnioskować, że było to coś przerażającego. A może raczej, ekscytującego? Nagła 

myśl pojawiła się w jego głowie i chłopak czuł, jak jego ciało ogarnia dziwne, paraliżujące 

uczucie. Nie ból, nie. To było coś innego. Zarówno radość jak i gniew. Zarówno chęć 

manipulowania jak i chęć całkowitego poddania się. Uniósł wzrok na swoje odbicie w lustrze. 

Jego twarz  zdobił ogromny, wręcz maniakalny uśmiech. Chłopak w sekundę się opamiętał i 

przerażony zaczął oddalać się od swojego odbicia, jakby chciał uciec przed samym sobą. Jego 

oddech był głośny i nieopanowany.  

- Co się ze mną dzieje? – zapytał sam siebie. Teraz jego plecy stykały się w jasnymi, 

marmurowymi kafelkami, którymi były wyłożone ściany łazienki. 

- Przed tym nie uciekniesz – z jego własnych myśli wyrwał go cichy, ale bardzo głęboki i 

poważny głos. Natychmiast skierował głowę w stronę drzwi, które, jak się okazało, nie były 

do końca zamknięte. Stał w nich Robert. Lekko oparł się o framugę, a ręce miał częściowo 

schowane w kieszeniach spodni. Uważnie przyglądał się Rickowi. Jego oczy były lekko 

zwężone, ale jego spojrzenie było tak silne, że chłopak mógł poczuć jak mężczyzna zagląda w 

głąb jego duszy i poplątanego umysłu – Nie walcz z tym. To nie ma sensu. Też tego 

próbowałem, ale… 



Wyciągnął obydwie ręce z kieszeni i zaczął stopniowo zbliżać się do Richarda. Jego wyraz 

twarzy był spokojny, a oczy opuściły twarz chłopca i wędrowały po rozmaitych elementach 

łazienki. Za to Rick nie mógł nawet drgnąć, a w umyśle miał kompletną pustkę. 

- To jest silniejsze od nas – dodał, po czym oparł się o zlew z rękami skrzyżowanymi na 

piersi. Richard poczuł nagłą wściekłość. 

- Coś ty za jeden?! – podniósł głos. Mężczyzna szybko uniósł swój palec wskazujący do ust, 

dając do zrozumienia Rickowi, że pani Evans nie może ich usłyszeć. Richard próbował się 

uspokoić, ale pokrywało się to z niemożliwym, biorąc pod uwagę sytuację, w której się 

obecnie znalazł. 

- Twoja noga…- zaczął pan Williams, kierując swoje czarne niczym smoła oczy w stronę 

wypowiedzianej części ciała chłopaka – Czy to przez twoje sny? Czy ona wróciły? 

Rick zamarzł. Już sam nie wiedział o czym mówi mężczyzna stojący przed nim. Czemu był 

tak bardzo spokojny? Dlaczego nie był nawet w najmniejszym procencie tym wszystkim 

zdziwiony? To on był zazwyczaj tym opanowanym, tym cichym. A teraz nie umiał logicznie 

myśleć. Czuł się jak nowonarodzone dziecko, które jedyną rzeczą, którą jest w stanie zrobić, 

żeby wyrazić swoje emocje jest płakanie godzinami. 

- Skąd wiesz o moich… 

- Wiedziałem, po prostu wiedziałem! Wróciły do ciebie. Trzeba było cię stąd zabrać jak tylko 

była okazja. To rozrywa cię od środka – zaczął mężczyzna. Rick nie wiedział czy mówi do 

siebie, czy zwraca się bezpośrednio do niego. Wiedział o snach. Ale jak? „Rodzice”? 

„Zabrać”? „Rozrywa od środka”? Kim był ten człowiek i czego chciał? Pan Robert krążył 

teraz po jasnym, ładnym pomieszczeniu z rękami na biodrach. Wzrok bezwładnie wlepiony w 

ziemię.  

- Kim jesteś? – Richard zapytał zdecydowanie, marszcząc przy tym brwi. Domagał się 

wyjaśnień i uważał, że sobie na nie zasłużył. Mężczyzna momentalnie stanął w miejscu, a 

jego oczy skierowały się w stronę chłopca. Wziął krótki wdech, który spowodował szybkie 

unoszenie się jego klatki piersiowej. 

- Nie pamiętasz mnie – stwierdził. Rozchylił usta, żeby coś dodać, ale przerwał mu zupełnie 

inny głos. Pani Evans rozchyliła drzwi łazienki bardzo szeroko i natychmiast znalazła się w 

środku. Stanęła pomiędzy dwójką rozmawiających i spojrzała na nich pytająco. 

- Co się tutaj wyprawia? 

       - Panie Williams, zaczynałam się już niepokoić o waszą dwójkę. Właśnie wyjęłam ciasto 

z pieca. Richard, twoje ulubione. Jestem pewna że przypadnie panu do gustu - szli teraz 

korytarzem, słuchając tego, co gosposia miała do powiedzenia. Pan Robert szedł tuż obok 

pani Janet, Rick zaraz za nimi. Nie spuszczał wzroku z mężczyzny ani na minutę. Jego umysł 

ciągle przetwarzał to, co wydarzyło się w łazience jeszcze chwilę temu. Te wszystkie słowa 

wypowiedziane przez zupełnie obcą dla chłopca osobę. Chociaż teraz nie mógł ufać ani 

swojej, kilka lat temu uszkodzonej, pamięci ani swojemu własnemu umysłowi, który jego 

zdaniem stopniowo popadał w obłęd.  

- Och, jestem tego pewien pani Evans. A przy okazji, proszę, mówmy sobie po imieniu. W 

końcu już niedługo przyjdzie nam mieszkać w jednym domu – odpowiedział z sympatycznym 



uśmiechem na ustach. Gospodyni lekko zachichotała na dżentelmeńską postawę Roberta, a na 

jej policzki wkradł się rumieniec. Jednak nie wydawało się to dla mężczyzny czymś 

szczególnie specjalnym. Wystarczyło na niego spojrzeć, żeby wywnioskować, że tego typu 

reakcje kobiet na jego widok były dla niego codziennością – Chciałem jeszcze raz serdecznie 

podziękować za przyjęcie mnie pod swój dach. Mam wyjątkowo ciekawą sprawę do 

rozwiązania i bardzo zależało mi na jak najszybszym zameldowaniu się gdziekolwiek. 

- Czy ma pan na myśli jakąś kryminalną zagadkę? – spytała pani Evans. Jej rumieniec pokrył 

teraz całą jej twarz, a drobne, żwawe ciało zaczęło lekko drżeć na myśl o „ciekawej sprawie” 

jaką miał na myśli detektyw. 

- Tak, coś tego rodzaju – odpowiedział, chociaż niezbyt pewnie. Wypowiadając ostatnie 

słowo, zerknął przez ramię i jego wzrok spotkał się ze zdezorientowanymi, mocno zielonymi 

oczami Richarda Barners’a. Posłał mu dość sugestywne spojrzenie, które mówiło, że jego 

pobyt w tym miejscu jest związany z Rickiem. Mężczyzna mógł stwierdzić, że chłopak nie 

miał pojęcia co się działo. Może był nawet przerażony. Prawdopodobnie tak. Ale nie mógł mu 

tego wszystkiego wyjaśniać w towarzystwie kobiety. Postanowił poczekać więc na 

odpowiedni moment. Dotarli do salonu. Na małym stoliku znajdującym się na środku pokoju 

stała już dosyć spora blaszka z ciastem. Sernik z morelami. Richard faktycznie przepadał na 

tym smakołykiem, a nie zdarzało mu się to zbyt często w przypadku jakichkolwiek słodkości. 

Piękny zapach pieczonego ciasta serowego i owoców wypełnił cały pokój. Gosposia 

podbiegła do wysokiej, wąskiej szafki stojącej w rogu pokoju i wyjęła z niej dwa małe, 

szczegółowo ozdobione talerzyki i dwa srebrne widelczyki do ciasta. Położyła je przy 

blaszce, w której znajdowały się perfekcyjnie równe kostki sernika domowej roboty. 

- Proszę, częstujcie się. Niestety nie dotrzymam wam towarzystwa, bo moja znajoma, Nora 

Winston, poprosiła mnie, żebym odebrała za nią paczkę. Ach, to jest dopiero zapominalska 

kobieta! Wyjechała w ten weekend do rodziny, kompletnie zapominając o kurierze. Ja się 

kiedyś z nią wykończę… - tłumaczyła pani Evans w zaskakująco szybkim tempie. Richard 

nie zaprzątał sobie jednak, i tak już dość mocno zaśmieconej, głowy paczką pani Nory. 

Jedyne o czym myślał, to pozostanie z Robertem Williams’em w samotności. Miał tyle pytań, 

że sam już nie wiedział czego tak naprawdę chciał się dowiedzieć. Prawdopodobnie 

wszystkiego. Ukradkiem zerknął na mężczyznę siedzącego obok. Miał on na twarzy 

wymuszony uśmiech. Od czasu do czasu wzdychał, widocznie już lekko zmęczony 

udawaniem, że niezwykle długie i niezbyt konieczne opowiadania gospodyni były dla niego 

ciekawe. Pani Janet w końcu zlitowała się nad dwójką siedzących na kanapie mężczyzn i, 

żegnając się, energicznie wyszła z domu. Nastała cisza, ale nie na długo. Pan Robert 

stwierdził, że trzymanie chłopaka w takiej niepewności mogło doprowadzić go do popełnienia 

niewypowiedzianych czynów. Tymbardziej, że wiedział doskonale do czego był zdolny. W 

przeciwieństwie do Richarda. 

- A więc? – Rick nie krył swojej ciekawości. Nie widział takiej potrzeby. To było jasne, że 

był zdezorientowany i zły, chociaż sam nie wiedział na kogo. Po części na swój umysł, który 

stawał się coraz bardziej samodzielny i nie do opanowania. Częściowo na Panią Evans, która 

przerwała ich wcześniejszą rozmowę. A po części na samego Roberta Williams’a, 

ponieważ… Ponieważ w ogóle był i namieszał mu w głowie jeszcze bardziej. Mężczyzna 

spojrzał na chłopca. Ku zaskoczeniu Richarda, jego wyraz twarzy był pogodny i całkowicie 



spokojny. Kolejna rzecz, która powodowała u niego gniew. Robert przez chwilę siedział nie 

ruchomo, a po chwili sięgnął po talerz wraz z widelcem. Jego uśmiech nieco się poszerzył. 

- Ciasta? – zapytał wesoło. Rick nie mógł już tego znieść. Czuł się, jakby w jego wnętrzu 

znajdowała się bomba, która miała za moment wybuchnąć. W tym momencie opuściły go 

jakiekolwiek racjonalne myśli. Natychmiast podniósł się z kanapy i uderzył obiema rękami w 

stół z taką siłą, że talerz stojący na nim obrócił się kilka razy w powietrzu, po czym 

roztrzaskał się o podłogę.  

- Powiesz mi co tutaj się dzieje do cholery?! Kim jesteś?! I co ty tutaj robisz?! Ja tutaj tracę 

zmysły, nie wiem co się dzieje z moim umysłem, śnią mi się rzeczy rodem z horroru! Więc 

może z łaski swojej mógłbyś mi to wszystko wyjaśnić?! – Richard nigdy w swoim życiu nie 

krzyczał tak głośno. W jego oczach palił się ogień czystej furii, która spokojnie mogła 

doprowadzić go do zrobienia rzeczy, których będzie później żałował. Chociaż z jego stanem 

psychicznym, nie wiadomo. Młodszy i starszy mężczyzna wpatrywali się w siebie. Robert 

miał na twarzy wyraz zaskoczenia, za to Rick mógł z pewnością udusić kogoś gołymi rękami, 

jeśli zaraz nie dostanie tego, czego chce. Pan Williams dokładnie znał to spojrzenie. Już 

kiedyś je widział… 

- Dobrze. 

Robert Williams od zawsze miał dobrą reputacje wśród opinii publicznej w Nowym Jorku. 

Dobry, utalentowany detektyw, który jest w stanie wytropić nawet największego geniusza 

zbrodni w tym wielkim i skomplikowanym mieście. Jednak nikt nie znał prawdy. Nikt tak 

naprawdę nie wiedział jaki jest. Nawet jego partnerka – Amanda Clayton. Nie byli ze sobą 

zbyt długo, góra trzy miesiące, ale Amanda nawet przez tak krótki okres czasu mogła 

dostrzec, że mężczyzna jest podatny na zbyt pochopne kierowanie się własnymi emocjami. 

Dosyć często ogarniał go gniew. Najgorsze było to, że rzadko kiedy wyżywał się on na swoich 

pracownikach lub przypadkowych przechodniach. Tylko na niej samej. Panna Clayton pewnie 

zostawiłaby go, ale były dwa powody, które utrzymywały ją u jego boku. Pierwszy: nigdy jej 

nie uderzył ani nie podniósł na nią ręki. Stwierdziła, że każdy mężczyzna może mieć czasem 

zły dzień i zacząć denerwować się na wszystko i wszystkich. Jednak nigdy jej nie tknął. Drugi: 

nie oszukujmy się, Robert Williams był chodzącym cudem z nieba. Wysoki, dobrze zbudowany, 

ciemne włosy i przenikliwe oczy. Czego kobieta mogła chcieć więcej? Ponad to, pomimo 

swoich częstych wahań nastroju, potrafił momentami być niezwykle czuły i romantyczny. 

Kobieta w takich momentach czuła się jak omamiona jakimś czarem i nie wyobrażała sobie, 

żeby odchodzić od tego mężczyzny. Wydawało jej się, że uda im się wspólnie przebrnąć przez 

ten trudny okres i stworzyć nierozerwalną, mocną więź. Mówiąc krótko, uważała Roberta za 

dobrego człowieka. Cóż, myliła się… 

Szli teraz we dwójkę. Na dworze było zimno, a wąskie, opustoszałe uliczki spowił mrok. 

Amanda miała na sobie jedynie sukienkę przepasaną cienkim paskiem i cienki, ciemny 

płaszcz. Skuliła się i co jakiś czas spoglądała z rezygnacją na swojego towarzysza. Jej partner 

szedł tuż obok niej, całkowicie pijany. Mimo tego umiał utrzymać równowagę i nie 

potrzebował pomocy w dotarciu do domu. Nawet jeśli byłoby inaczej, nie otrzymałby jej. Nie 

po tym co powiedział Amandzie. Stwierdził bowiem, że z jego sejfu umieszczonego w biurze 

stopniowo zaczęły znikać pieniądze i obwiniał o to swoją partnerkę. Kobieta byłą oburzona. 

Nigdy by nie przypuszczała, że Robert mógłby posądzić ją o coś tak paskudnego. Kochała go i 

nigdy w życiu nie zależało jej na nikim innym tak bardzo jak na nim, a już na pewno nie na 



jego pieniądzach! Dostała ona pracę w jego biurze detektywistycznym jako sekretarka. 

Wbrew pozorom, dosyć dobrze radziła sobie z różnego rodzaju obliczeniami oraz 

rachunkami. Do sejfu miała dostęp ona, jej partner oraz jego wspólnik – Thomas Barners. 

Kobieta również zauważyła, że w ostatnim czasie zaczęło brakować części pieniędzy. Jednak 

nie miała zamiaru wypytywać o to Roberta. Nie lubił gdy mieszała się zbytnio w jego finanse, 

nawet jeśli była jego sekretarką. Temat ten zazwyczaj kończył się paskudną kłótnią, której 

chciała uniknąć za wszelką cenę. Stwierdziła więc, że to jej partner zaczął stopniowo 

opróżniać sejf i całkowicie zignorowała ten problem. Dzisiaj Robert już od dłuższego czasu 

nie wracał do domu, co zaczynało niepokoić Amandę. Postanowiła więc zarzucić na siebie 

przypadkową odzież wierzchnią i udać się do jego biura, które było umieszczone chwilę drogi 

od ich wspólnego mieszkania. Gdy weszła do środka jej chłopak siedział bezwładnie na ziemi, 

jego plecy były oparte o bok biurka. W jednej z rąk trzymał prawie pustą butelkę drogiego, 

czerwonego wina. Sejf był otwarty. Z jej ust padło wiele niechcianych słów, a z jej oczu wiele 

łez. Mimo wszystko postanowiła udać się do domu wraz z Robertem, tak na wszelki wypadek. 

Nie można było zaprzeczyć, że wciąż go kochała i obawiała się, że ten stan nie minie. 

- Nie wierzę, że oskarżasz mnie o coś tak okropnego – wymamrotała pod nosem, nie do końca 

pewna czy mężczyzna ją słyszy. Na jej nieszczęście, tak. Po tym rozpętało się prawdziwe 

piekło. 

- Słuchaj mnie kobieto! – wykrzyknął Robert stając w miejscu, lekko się przy tym chwiejąc. 

Już sam jego ton sprawił, że w oczach Amandy zaczęły gromadzić się kolejne pokłady 

gorących łez. Nienawidziła takich chwil z całego serca – Nie dość, że mnie okradłaś, to 

jeszcze masz do mnie pretensje?! 

- To nie ja! 

- Ach tak? To kto?! 

- A kto ma dostęp do sejfu?! Ja, ty i twój „najlepszy przyjaciel” Thomas Barners. Jestem 

pewna, że to jego sprawka! Zresztą, od początku wiedziała, że współpraca z nim wychodzi ci 

tylko i wyłącznie na złe. Spójrz na siebie! Ludzie noszące to nazwisko nigdy nie byli stabilni 

psychicznie. Czemu musisz być taki ślepy?! – kobieta stała teraz przed na wpół pijanym 

mężczyzną i wykrzykiwała swoje myśli prosto w jego twarz. Łzy spływające jej po twarzy 

stworzyły prawdziwy wodospad na jej czerwonych od płaczu i zimna policzkach. 

- Jak śmiesz go obwiniać?! Ty…ty… 

- Wiesz co, daruj sobie – przerwała mu – Nie jesteś mnie wart i nigdy nie byłeś! Ja cię 

kochałam! Nadal kocham psia krew! Ale nie będę dłużej tu stać i czekać aż kompletnie 

złamiesz mi serce tymi swoimi napadami agresji. Jesteś chory psychicznie! 

Jej twarz zrobiła się całkowicie poważna. Teraz nie obchodziło jej już nic. Miała dość. 

Czasem trzeba przejść przez największe i najgorsze cierpienie, żeby było lepiej. Chciała tylko 

jak najszybciej oddalić się od mężczyzny, którego kochała i nienawidziła jednocześnie. 

Schyliła się więc, żeby zdjąć ze stóp wysokie szpilki do tej pory nieubłagalnie ocierające jej 

wrażliwą skórę stóp. Ostatni raz zerknęła na Roberta, po czym obróciła się na pięcie i ruszyła 

w swoją stronę z butami w dłoni. Za to mężczyzna wpadł w furię. 

- Chory psychicznie? – wyszeptał pod nosem – Chory psychicznie?! Ja ci zaraz pokażę co to 

znaczy być chorym psychicznie! 



Mówiąc to wyciągnął pistolet z prawej wewnętrznej kieszeni swojego długiego, siwego 

płaszcza. Amanda obróciła się wbrew swojej własnej woli, a widok zmroził jej krew w żyłach. 

Puściła buty w szoku, a z jej ust wydobył się wysoki i krótki krzyk. Natychmiast zakryła dłonią 

usta i zaczęła płakać już niezliczony raz dzisiejszego wieczoru. 

- Robert…Co ty… - zaczęła, ale odciął ją dźwięk odbezpieczania broni. Kobieta spanikowała 

– Robert! To nie ja! 

Huk. 

Ciało kobiety runęło na chłodny asfalt, a z pod niego zaczęła sączyć się ciemnoczerwona 

krew. Mężczyzna przez chwilę wpatrywał się w swoją martwą dziewczynę, po czy, schował 

broń z powrotem do kieszeni płaszcza. Uniósł wzrok nieco wyżej i momentalnie zamarzł ze 

strachu. Dziecko. Dziesięcioletni chłopiec wpatrujący się w niego z pustym wyrazem twarzy. 

Znał to dziecko. Richard Barners. 

Rick przez chwilę siedział na kanapie nieruchomo, po czym skierował wzrok w stronę 

detektywa siedzącego obok. Mężczyzna kończył właśnie już drugi kawałek sernika i z cichym 

trzaskiem odstawił porcelanowy talerz wraz z widelczykiem na stolik. 

- Dokładnie jak w moim śnie – odezwał się w końcu chłopak – Ale skąd o tym wszystkim 

wiesz? O snach? I dlaczego w ogóle je mam? I ta noga… 

Robert uniósł lekko dłoń w górę, dając Richardowi znak, żeby zatrzymał na chwilę swoją 

ciekawość. 

- Rick, od tamtego momentu zostaliśmy pewnego rodzaju wspólnikami. Wiem, że brzmi to 

śmiesznie i zapewne nie do końca mi wierzysz, że dorosły mężczyzna i dziesięcioletnie 

dziecko mogło współpracować. Tymbardziej, że mówimy tutaj o ciągu morderstw – w tym 

momencie mężczyzna zatrzymał się i posłał chłopcu niepewne spojrzenie. Zapewne 

spodziewał się jego strony pewnego rodzaju słabości. Mówili w końcu o zbrodniach 

popełnionych przez ich dwójkę. Jednak Rick był całkowicie spokojny. Co więcej, czuł lekki 

przypływ adrenaliny ze względu na to, że mógł nareszcie dowiedzieć się całej prawdy. Pan 

Williams uznał to za pozwolenie na swobodne kontynuowanie – Prawda jest taka, że mogłem 

cię po prostu zabić, ale… 

- Poczułeś, że jestem taki jak ty – dokończył Richard. 

- Właśnie. Tej nocy poprosiłeś mnie o przysługę. 

- Co to konkretnie miało być? 

- Nic nie widziałeś, rozumiesz bachorze?! – Robert wykrzykiwał w stronę dziecka różnego 

rodzaju groźby przeplatane z wulgaryzmami, ale chłopiec wydawał się absolutnie 

niewzruszony. 

- Znasz mnie. Ja znam ciebie. Myśli pan, panie Williams, że robi to na mnie jakiekolwiek 

wrażenie? Zasłużyła na to – słowa małego człowieka zszokowały detektywa tak bardzo, że 

kompletnie przestał odczuwać alkohol płynący w jego żyłach. Spodziewał się płaczu, 

wrzasków, histerii… A to dziecko wydawało się nie być w najmniejszym procencie 

wystraszone. To zaintrygowało mężczyznę do tego stopnia, że postanowił kontynuować tę 

konwersację – Nie tylko ona. 



- Słucham? 

- Moi rodzice, Thomas Barners i ta jego przeklęta, zdradziecka żona – Richard był niezwykle 

spokojny i opanowany. Natomiast Robert nie mógł opanować swojego zaskoczenia. 

- Do czego ty zmierzasz dziecko? – spytał niezbyt pewnie. Coś mówiło mu, że nie powinien 

sprzeciwiać się tej małej i pozornie nieszkodliwej istocie. Nieraz słyszał plotki, że u chłopca 

stwierdzono lekkie zaburzenia psychiczne, zapewne spowodowane surowością rodziców 

wobec niego. Jednak oni, zamiast pomóc synowi, zaczęli go gnębić i stopniowo wyganiać ze 

swojego życia. To mogłoby wyjaśniać, dlaczego znajdował się w tak ciemnym i ponurym 

miejscu o tej godzinie. 

- Nie wie pan? Och, a podobno ma pan niezły dryg do rozwiązywania zagadek – chłopiec 

uśmiechnął się lekko, a w jego dużych, zielonych oczach dało się zobaczyć czystą chytrość 

oraz przebiegłość – Pozbędziemy się ich. Wszystkich po kolei. 

Robert Williams nic nie powiedział. Jedyną rzeczą jaką zrobił, było posłanie dziecku 

uśmiechu równie chytrego i podstępnego, jak jego spojrzenie. 

W tym momencie Rick niezbyt rozumiał. Pozbyć się? 

- Przecież moi rodzice zginęli w wypadku – zaczął – Siedem lat temu. Sam ledwo uszedłem z 

życiem, straciłem pamięć… 

Chłopcu przerwał cichy, ale głęboki chichot, który wyrwał się z gardła pana Williams’a. 

- A więc to ci powiedzieli? Nie. Twoi rodzice zostali zamordowani na twoje własne życzenie. 

Przeze mnie – mówiąc to, nie wykazywał żadnych ludzkich odruchów ani emocji. W tym 

momencie wszystko dla Richarda stanęło w miejscu. To on „zabił” swoich rodziców? Ta 

myśl spowodowała, że zakuło go serce. Przecież miał dziesięć lat. Mógł ich nie cierpieć, 

mogli źle go traktować, ale to byli jego rodzice. Im dłużej na tym myślał, tym coraz mniej 

wierzył mężczyźnie siedzącym naprzeciwko. Z jego opowiadań wynikało, że był psychopatą. 

Nic dodać, nic ująć. Mógł być niebezpieczny. Co tu dużo mówić, z pewnością był! Rick 

zdecydował się jednak postawić wszystko na jedną kartę. 

- Co jeżeli kłamiesz? – chłopak wypowiedział te słowa pewnie, a na jego twarzy była 

wymalowana jedynie powaga. Jego oczy nigdy nie opuszczały ciemnych oczu Roberta. 

Mężczyzna zmarszczył lekko brwi. Rozchylił usta, zapewne z chęcią udzielenia mu 

odpowiedzi na pytanie, ale przerwało mu nagłe i niespodziewane otwarcie drzwi. Pani Evans, 

ponownie, przerwała im rozmowę na tylko im samym znany temat. Miała w rękach dość 

sporo paczkę i, biorąc przy tym pod uwagę jej niewielką posturę, dźwiganie jej sprawiało jej 

pewien kłopot. 

- Pani pozwoli, że pomogę – powiedział mężczyzna wstając z kanapy i podchodząc do 

kobiety dźwigającej przesyłkę. 

- Janet – odpowiedziała gosposia nieśmiało, chowając przy tym kosmyk swoich 

kasztanowym, lekko pokręconych włosów za uchem. 

- Janet – powtórzył po niej pan Williams rzucając jej na wpół rozbawione spojrzenie – Gdzie 

położyć? 



- Och, tutaj mój drogi! – powiedziała jak zwykle dość energicznie i wyszła z pokoju, kierując 

się prawdopodobnie do swojej sypialni. Wysoki, ciemnowłosy mężczyzna za nią. Rick został 

teraz w pokoju całkowicie sam, w całkowitej ciszy. Próbował wyciągnąć wnioski, grzebiąc w 

odmętach swojego umysłu i porównując je do zwierzeń pana Roberta. Zachowywał się tak 

sympatycznie w stosunku do pani Evans. Czy ktoś taki naprawdę mógł zabić swoją 

ukochaną? Najważniejsze jednak był dla chłopaka fakt, że mógł być po części 

odpowiedzialny za śmierć swoich własnych rodziców. Ale czy to było możliwe.? Patrząc 

prawdzie w oczy, przez ostatni czas nachodziły go nieco dziwne, czasem nawet przerażające 

myśli. Jego umysł zdawał się żyć momentami własnym życiem. Tak raczej nie zachowywał 

się człowiek o zdrowych zmysłach. Chłopiec, który odkąd pamięta był spokojny i opanowany 

teraz bez przerwy chodził ogarnięty nieopanowanym gniewem i frustracją. No właśnie, odkąd 

pamięta…A co było wcześniej? Czy zabiłem mamę i tatę? Ta myśl nie dawała mu spokoju. 

Ale czemu gosposia, z którą mieszkał już tyle lat, która była jego najlepszą przyjaciółką, 

miałaby go okłamywać. To było zdecydowanie za dużo. Richard zapewne potrzebowałby 

dłużej chwili na rozszyfrowanie tego wszystkiego. Spokojnej i cichej chwili. Teraz było to 

niestety niezbyt możliwe, zważając na odgłosy dochodzące z korytarza, które wyraźnie 

sygnalizowały, że zbliża się gadatliwa gosposia. Nie mylił się. A u jej boku morderca. Ta 

sytuacja była niesamowicie pokręcona.  

- Rick! Pan Robert zgodził się przenocować dzisiaj u nas. Czyż to nie cudownie? Och, ja od 

razu zacznę szykować pokój do spania! – powiedziała gospodyni, po czym zniknęła za 

wysokimi, ładnie ozdobionymi drzwiami. A więc znowu się stało, zostali sami. Zapowiadał 

się ciekawy dzień, a zwłaszcza noc. Pomimo tych wszystkich rzeczy, których przed chwilą się 

dowiedział czuł się w towarzystwie tego mężczyzny dość swobodnie. Może nawet bardziej 

niż przedtem. I chociaż jego umysł w dalszym ciągu by zaśmiecony i niezbyt „trzeźwy”, to 

doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to dopiero początek. Było jeszcze wiele pytań, na 

które Rick potrzebował natychmiastowej odpowiedzi, czy mu się to podobało, czy nie. 

Niezbyt wiedział jak zacząć. W końcu jeszcze chwilę temu oskarżył go o kłamstwo. 

Atmosfera po odejściu kobiety była napięta, a powietrze rzadkie. Robert Williams stał teraz 

na środku salonu z rękami umieszczonymi w kieszeniach spodni i nieco niezręcznym 

wyrazem twarzy. Minęła chwila i mężczyzna zwrócił w końcu oczy w kierunku chłopaka 

siedzącego niecałe dwa metry od niego na sporej kanapie. Rick oczekiwał na jakikolwiek 

ruch z jego strony. Może zaraz wyciągnie broń i strzeli mi w ten zaśmiecony łeb – zażartował 

w myślach. Spowodowało to ciche parsknięcie z jego strony oraz lekki uśmiech wkradający 

się powoli na jego twarz.  

- Tak cię bawię? – odezwał się wreszcie mężczyzna. Nie wyglądał na urażonego, wręcz 

przeciwnie. Jego wyraz twarzy był w tym momencie dziwnie sympatyczny. Richard spojrzał 

na niego – Naprawdę myślisz, że kłamię? Zawsze mnie zaskakiwałeś i dziwiłeś, ale nie 

sądziłem, że przyjmiesz prawdę w ten sposób. Wolałbym jednak, żebyś nie wymordował 

niebawem reszty osiedla. 

Teraz to Robert parsknął nie za dobrze słyszalnym śmiechem, za to chłopak wytrzeszczył na 

niego oczy.  

- Czemu niby mam to robić? Za kogo ty mnie uważasz? – odpowiedział natychmiast Rick, a 

w jego głosie rozbrzmiewał dosyć mocny gniew. Mężczyzna w mgnieniu oka znalazł się w 



pozycji kucającej tuż przed oczami chłopca. Jego wzrok był empatyczny. Richard mógł bez 

namysłu powiedzieć, że nie do końca szczery. 

- Spójrz prawdzie w oczy młody. My nie jesteśmy normalni – powiedział cicho, ale za to 

bardzo powoli i wyraźnie – Ja zabiłem Amandę Clayton, razem zabiliśmy twoich rodziców, a 

ty jeszcze… 

Uśmiech powoli znikał z twarzy pana Williams’a. Ricka ogarnął chwilowy strach oraz 

niepewność. 

- Ja jeszcze co? – zapytał go chłopak. Mężczyzna na moment spuścił wzrok, po czym jego 

czarne oczy z powrotem wystrzeliły w górę spotykając spojrzenie Richarda. Zachowywał się 

dziwnie. To jedyna rzecz, której chłopiec był w tym momencie pewien. Jego wzrok błądził 

bezwładnie – to od twarzy Ricka, to do kanapy, na której siedział chłopak. Od stolika, na 

którym wciąż znajdowała się blaszka z ciastem, do podłogi wyłożonej panelami 

interpretującymi drewniane deski o pasującym do kanapy jasnym kolorze. Wyglądał jakby 

pilnie nad czymś rozmyślał lub po prostu nie chciał udzielić mu pożądanej odpowiedzi. 

Pewnie jedno i drugie. W końcu wstał na równe nogi. Wziął krótki i szybki oddech, który 

pewnie miał dodać mu nieco śmiałości do dalszego mówienia. Rick czuł gęsią skórkę na 

całym ciele i, nie mogąc usiedzieć przez zbyt duży natłok emocji, powtórzył ruchy pana 

Williams’a. Ku jego zdziwieniu, mężczyzna odwrócił się do niego plecami i zaczął spokojnie, 

powolnym tempem zmierzać w stronę drzwi, za którymi chwilę temu zniknęła gosposia. 

Jakby ta rozmowa się nigdy nie zaczęła. Richard nie miał zamiaru dać tak łatwo za wygraną. 

Ruszył za nim. 

- Postanawiasz tak po prostu odejść? Nie możesz, nie masz prawa! – denerwował się chłopak. 

Mimo wszystko nie chciał, żeby pani Evans usłyszała ich dziwną rozmowę. Zszedł więc nieco 

z tonu – Nadal nie wiem kim jesteś. Skąd się biorą te sny? I jak się w ogóle o nich 

dowiedziałeś? Przyjeżdżasz tutaj i mówisz mi, że razem zabiliśmy moich rodziców. I jeśli nie 

było żadnego wypadku to jak niby straciłem pamięć co? A może to nie tylko o nich chodzi. 

No dalej, przyznaj się! Skoro jestem takim szaleńcem, to czy zabiłem kogoś jeszcze?! 

- Tak! – odpowiedział Robert, wyraźnie zirytowany całą tą sytuacją a przede wszystkim 

tonem z jakim odnosił się do niego Rick. Chłopak upuścił ręce z całkowitą rezygnacją, a jego 

zwykle rość radosne, zielone oczy teraz wyrażały jedynie smutek i niedowierzanie. 

Mężczyzna nie wyglądał na zbytnio przejętego jego aktualnym stanem. Po prostu ruszył przed 

siebie jakby nigdy nic. Dochodząc do schodów prowadzących na pierwsze piętro zatrzymał 

się gwałtownie. Przez kilka sekund nie wykonywał absolutnie żadnego ruchu, po czym 

spojrzał przez ramię na stojącego tam załamanego chłopca. 

- Pamiętasz tą pocztówkę? I Thomasa Barners’a? – zapytał spokojnie i oczekiwał na jego 

odpowiedź. Richard był jednak w zbyt wielkim szoku, żeby wykrztusić z siebie chociażby 

jedno słowo. Pokiwał więc nerwowo głową, doskonale pamiętając elementy, o których 

wspomniał Robert – To jest twój wujek, mój dawny wspólnik, o którym ci wcześniej 

opowiadałem. Obecnie siedzi w więzieniu, już siedem lat. Zapewne domyślasz się za co. Jak 

się później okazało to ten drań podkradał mi pieniądze! A więc… postanowiłem wsypać go. 

Zarówno za zabójstwo Amandy jak i twoich rodziców. I jak myślisz, komu uwierzyli? 

Znanemu i sprytnemu detektywowi, który podrobił wszystkie dowody i „rozwikłał sprawę” 

czy jego zazdrosnego wspólnikowi, który pochodzi z rodziny nie do końca zdrowej 



psychicznie? Ta pocztówka była do ciebie. Ode mnie. Podrobiłem podpis twojego wuja, żeby 

jeszcze bardziej uwiarygodnić moją wersję wydarzeń i obarczyć go całą winą. Jednak nie 

wszystko poszło zgodnie z planem. 

- Na odwrocie pocztówki był Londyn… - rozmyślał głośno Rick – A moi rodzice zostali 

zamordowani w Nowym Jorku. Więc ta wiadomość nie mogła zostać wysłana z Londynu 

przez Thomasa w dniu ich śmierci. 

- Wyjechałem dzień przed śmiercią Susan i Michela. Chciałem tym zapewnić sobie alibi na 

dzień morderstwa, a brudną robotę zleciłem swoim ludziom. Podejrzewam, że wypiłem 

trochę i nieumyślnie to wysłałem – westchnął głęboko, przypominając sobie stary i dość głupi 

błąd – Na szczęście gliny nigdy jej nie dostały. 

- To kto ją ma? – zapytał chłopak unosząc głowę, żeby spojrzeć na detektywa ze 

zdezorientowaniem. 

- Ty – odpowiedział spokojnie – Dotarła do ciebie w dniu śmierci twoich rodziców. Mało 

tego Barners, po moim wylocie kompletnie postradałeś zmysły. Byłeś całkowicie sam. 

Thomasa przymknęli za podejrzewanie zabójstwa, a ty plątałeś się po ciemnych uliczkach 

Nowego Jorku. Wtedy zacząłeś miewać te sny. Odzwierciedlały wszystkie morderstwa i 

tragiczne wydarzenia, które cię spotkały. Tyle że na swój oryginalny sposób. Niezbyt 

dosłownie. W Londynie pobyłem dwa, może trzy dni. Chodziło mi tylko o uzyskanie 

mocnego alibi. Wróciłem do miasta i postanowiłem udać się do twojego starego mieszkania w 

celu „szukania śladów”. Tak naprawdę chciałem się upewnić, czy wciąż żyjesz. Po drodze 

napotkałem ciebie siedzącego przy jednym z dużych śmietników, w podartych ubraniach, 

całego wystraszonego. Postanowiłem odprowadzić cię do domu, zapewne gliny już od 

jakiegoś czasu cię szukały. Po drodze opowiedziałeś mi o tych dziwnych snach, ale ja 

cię…tylko wyśmiałem. Każdy zaczynał się i kończył dokładnie tak samo. Znajdowałeś się w 

nim w starym mieszkaniu twoim i twoich rodziców. Później nie byłem do końca pewien, czy 

to było słuszne. Pewnie powinniśmy od razu wynieść się z tego paskudnego, zatłoczonego 

miasta. Ale ty zacząłeś świrować. 

- Świrować? – dopytał Rick, nie do końca rozumiejąc o czym w tym momencie mówił 

mężczyzna. 

- No tak. Jeszcze tego samego dnia wyskoczyłeś z okna. Mieszkaliście jednak dość nisko, 

więc upadek nie był śmiertelny. Miałeś ciężki uraz głowy, przetransportowali się natychmiast 

do szpitala… a resztę zapewne już znasz – Robert skierował twarz w stronę Richarda. 

Chłopak był blady i czuł, że robi mu się słabo. Chciał popełnić samobójstwo zaraz po 

„zabiciu” własnych rodziców. Nigdy nawet nie pomyślał o czymś takim. Przez te siedem lat 

był uważany za cichego i wrażliwego chłopaka. On również postrzegał w ten sposób siebie 

samego. A tu proszę. Okazuje się, że był zaledwie kilkuletnim mordercą. Pewnie nikt nie 

chciał go dodatkowo stresować po nieudanej próbie samobójczej.  

- Mówiłeś, że zabiłem nie tylko rodziców…- przypomniał cicho i niepewnie. Czuł się winny. 

Nie obchodziło go to, że sam w tym momencie rozmawiał z równie nieprzewidywalnym 

kryminalistą. On posłał mu tylko lekki, niezręczny uśmiech i odpowiedział: 

- Poczekaj na sen – po czym chwycił swoje eleganckie, sznurowane buty i zaczął powoli 

wkładać je na swoje stopy. Zdjął stonowaną, kraciastą marynarkę wiszącą na wieszaku i 



przerzucił ją jednym zwinnym ruchem przez ramię. Uchylił drzwi wejściowe i już miał wyjść, 

kiedy przeszkodził mu drżący głos chłopca. 

- Po co tu przyjechałeś? Po siedmiu latach… - zapytał donośnym i pewnym siebie głosem, 

pomimo strachu ogarniającego całe jego smukłe, wysokie ciało. Pan Williams posłał mu 

jedynie rozbawiony uśmiech i opuścił dom. Rick stał jak słup soli na środku głównego 

korytarza, wpatrując się pustym wzrokiem w drzwi. Z góry dało się usłyszeć szybkie kroki 

pani Evans i jej wysoki głos, gdy schodziła schodami na dół w stronę Richarda. 

- Gdzie on poszedł? Richard? Przecież miał zostać na noc! – mówiła dość mocno zaskoczona 

nagłym i niezapowiedzianym wyjściem przystojnego detektywa. Chłopak jednak już dawno 

zapomniał o obecności kobiety. Może usłyszała ich rozmowę o jego kryminalnej przeszłości, 

może nie. Szczerze mówiąc, Rick nie był tym specjalnie przejęty. Wszystko wokół zwolniło. 

Był tylko on i jego nieokiełznany umysł, który zapewne miał dla niego jeszcze sporo 

niespodzianek. Jesteś mordercą – powtarzał mu w kółko. 

      22:13, 2 lipca, Nowy Jork 

      I stało się. Leżeli teraz w łóżku. Richard oraz jego lekko zaspany umysł. Nie wiedział co 

myśleć. Najchętniej spędziłby całą noc jedynie gapiąc się w sufit i starając się przez ten cały 

czas utrzymać jego ciężkie powieki u góry, żeby nie zapaść w sen. Pani Janet dawno już 

spała. W całym domu panowała kojąca cisza. Zapewne Rick o tej porze wsłuchiwałby się w 

nią z radością, którą popsułby mu widok z okna. Tak jak co noc. Tym razem był jednak 

całkowicie skupiony na śnie, na tym, co czeka go, gdy już pozna całą prawdę. Gdy w końcu 

rozwiąże te skomplikowaną zagadkę. Ból w nodze nie odezwał się aż do tej pory i już 

prawdopodobnie się nie odezwie. No chyba że wyląduje tam, w dobrze mu znanym ciemnym 

pokoju, z kompletną pustką w głowie i powtórzy wszystkie wydarzenia z poprzedniej nocy. 

To byłaby strata jego cennego czasu. A może to byłaby najlepsza opcja…W końcu, 

dowiedział się już całej prawdy. O ile detektyw-psychopata nie wykręcił mu 

najpaskudniejszego żartu w całym wszechświecie. Jednak w tym momencie ten scenariusz nie 

wydawał mu się zbytnio wiarygodny. Przez ostatnie dni Richard zachowywał się bardzo 

dziwnie. Przerażał samego siebie i nie mógł uspokoić pędzących w jego głowie, niezbyt 

pozytywnych myśli. Poza tym, skąd ten człowiek wiedziałby o snach? Skąd wiedziałby kim 

jest? Dalsze rozmyślanie przerwało Rickowi uczucie, które wzbudziło w nim paraliżujący 

strach. Senność. Jego ciało postanowiło zostać pochłonięte przez sen i przerwać mu jego, 

zapewne i tak zmierzające donikąd, przemyślenia. Zamknął więc oczy i pozwolił swojej 

podświadomości zabrać go do krainy snu, z którą prędzej czy później musiał się zmierzyć. 

   Stał tam teraz. Jeszcze zaledwie parę sekund temu mógł poczuć wygodny materac uginający 

się pod ciężarem jego wysokiego ciała i miękką poduszkę, otaczającą jego bolącą od natłoku 

myśli głowę. Ale stało się to, co się stać musiało. Przerażająca ciemność. Gdzie nie spojrzy, 

gdzie nie zajrzy. Nie widzi ani siebie, ani otaczającego go świata. Wokół niego jest nicość. 

Do czasu. Pstryknięcie. Lampa. Światło. Ból oczu. Wszystko to samo. Jednak jedno było 

zupełnie inne – jego umysł. Wszystko pamiętał! Dokładnie pamiętał co działo się w 

poprzednim śnie. Nie mógł w to uwierzyć. Dziękował w głębi duszy swojej pokręconej 

głowie, że tym razem postanowiła zachować te wspomnienia, które w przypadku poprzednich 

nocy, były od razu wyrzucane do kosza. Czy to miało jakiś związek z pojawieniem się pana 

Williams’a? Teraz to nie miało żadnego znaczenia. Postanowił nie marnować ani chwili 

dłużej. Poprowadził jedynie swój wzrok na krótką chwilę w stronę figurki przedstawiającej 



wizerunek Roberta Williams’a, żeby upewnić się czy na pewno wszystko jest dokładnie takie 

jak zwykle. Ale tak. Stała tam. Tak samo zakurzona, tak samo biała. Dopiero po spędzeniu 

paru godzin z tym tajemniczym mężczyzną mógł stwierdzić, że figura nie do końca idealnie 

odwzorowuje jego kształt szczęki. Lekko zaśmiał się ze swojego psotliwego komentarza i 

sięgnął do ostatniej szuflady, w której tradycyjnie znajdowało się ładnie przyozdobione 

pudełko. Miał zadziwiająco dobry humor jak na to, że za chwilę miał dowiedzieć się komu 

jeszcze odebrał życie jako zaledwie dziesięcioletnie dziecko w ciągu około dwóch dni. 

Pocztówkę niedbale wsadził do kieszeni i oparł się o ścianę. Dobrze wiedział co się zaraz 

wydarzy. Zbliżające się kroki. Przekręcanie klucza. Bieg. Krzyk. „To nie ja!” i strzał. 

Wszystko dokładnie tak, jak zapamiętał Richard. Tanecznym i entuzjastycznym krokiem 

podszedł do drzwi lekko je uchylając. Wychylił ostrożnie głowę i zaczął oceniać sytuacje. 

Doskonale pamiętał poprzednie zakończenie i chciał go za wszelką cenę uniknąć. Na ziemi 

leżało ciało martwej Amandy Clayton. Rick próbował połączyć wydarzenia we śnie z 

opowiadaniem pana Roberta. Zgodnie z kolejnością chronologiczną zdarzeń, dziesięcioletnie 

dziecko powinno nadejść z naprzeciwka i dogadać się z detektywem. Prawdopodobnie ta 

scena nie pojawi się w śnie, ponieważ w przypadku ostatniej nocy ze strony przeciwnej nie 

nadeszło dziecko, lecz mężczyzna. Chłopak próbował odwzorować w swojej głowie jego 

wygląd. Miał bluzę z kapturem w morskim odcieniu, a jego włosy były ciemne. Niewiele 

mógł jednak powiedzieć na temat wyglądu tej postaci, ponieważ w tamtym pamiętnym 

momencie zwijał się z bólu, a łzy pokrywające jego oczy całkowicie odebrały mu zdolność 

poprawnego widzenia. Odwrócił więc głowę w stronę, z której ostatniej nocy wybiegł 

ciemnowłosy mężczyzna. Pusto i cicho. To samo z drugiej. Obydwie strony korytarza były 

jednak spowite przez nieokiełznaną ciemność. Był to jeden z niewielu prawdziwych lęków 

Richarda i szczerze mówiąc nie był zbytnio chętny, jeśli chodziło o zagłębienie się w głąb 

bardzo ciemnych korytarzy. Nie miał jednak wyboru. Jeszcze przez moment rozglądał się po 

ścianach w celu znalezienia jakiegokolwiek włącznika światła, na próżno. Postanowił udać się 

w stronę, z której kilka minut temu padł strzał. Ruszył dosyć szybko. Nie chciał bowiem 

ponownie doświadczyć tego paskudnego bólu w lewym udzie, który dręczył go prawie cały 

wczorajszy dzień. Szedł bez przerwy przed siebie, starając się przy tym nie zważać na 

otaczającą go z każdej strony czerń. Ale czy da się coś takiego zignorować? Przemieszczał się 

coraz szybciej i szybciej, aż w końcu zaczął biec. Z każdym wykonanym krokiem starał się 

zepchnąć swoje przerażenie na tył głowy i skupić się na tym, co ważne. Tylko…co było w 

tym momencie ważne? Zaczął powoli zwalniać, dopóki nie zatrzymał się całkowicie. Wzrok 

miał utkwiony gdzieś w przestrzeń i chociaż jego ciało stało w tym momencie w miejscu, 

jego umysł pędził nieubłagalnie szybko. Nie był pewny tego, co robić dalej. Następnymi 

ofiarami byli jego rodzice, ale gdzie miał ich szukać. Czy to było dziwne, że jego głównym 

celem w ty momencie jest ujrzenie śmierci jego własnych rodziców, którą samoistnie 

spowodował? Prawdopodobnie… 

- Przecież jestem w labiryncie moich własnych myśli oraz wspomnień – zaczął mówić do 

siebie ledwo słyszalnym szeptem – Mogę mieć nad tym wszystkim kontrolę. Muszę mieć. 

Richard, pomimo tego, że i tak nie był wstanie nic zobaczyć, mocno zacisnął powieki. 

Odrzucił na bok strach. Odrzucił myśl o mężczyźnie w niebieskiej bluzie, który mógł go w 

tym momencie gonić. Odrzucił myśl o detektywie, o wszystkim. Chciał otrzymać umysł 

równie pusty i ciemny jak miejsce, w którym się aktualnie znajdował. Jedyną rzeczą, która 

wciąż migotała w jego głowie byli rodzice. Ciężko było o tym myśleć. W końcu wiedział 

tylko tyle, ile powiedział mu o nich Robert, ale próbował z całych swoich sił. Zacisnął ciasno 



obie ręce z taką siłą, że paznokcie zaczęły wbijać się w skórę powodując ból i lekkie 

krwawienie. Jednak nie skupiał teraz na tym swojej uwagi. Susan i Michele Barners – to 

jedno było teraz dla niego ważne. Gdy ból pochodzący z jego dłoni był na tyle silny, że w 

końcu zauważył co robi, uwolnił swoje myśli. Otworzył oczy. Ta sama ciemność co przed 

chwilą. Westchnął głęboko i od niechcenia otarł obydwie dłonie w szarą, nieco rozciągniętą 

koszulkę, powodując pieczenie. Nie miał zbyt wielu opcji, musiał iść dalej. Po wykonaniu 

pierwszego kroku poczuł, że jego stopa napotkała na swojej drodze jakiś przedmiot. Wydawał 

się nieduży i twardy. Przez nieumyślny ruch prawej nogi chłopak kopnął rzecz przed siebie, 

która odleciała wydając przy tym ciąg rozmaitych dźwięków. Richard natychmiast ruszył w 

kierunku, z którego pochodził dźwięk. Był wściekły sam na siebie. Jak mógł w tak prosty 

sposób pozbyć się przedmiotu, który prawdopodobnie był jedynym możliwym wyjściem z tej 

koszmarnej sytuacji? Dźwięk ustał. Rick czołgał się teraz na kolanach, desperacko próbując 

znaleźć zgubioną kilka sekund temu rzecz. Nareszcie natknął się na przedmiot. Jego usta 

wykrzywiły się w zwycięski uśmiech, gdy wziął go w obie ręce próbując określić czym tak 

właściwie był. Niezbyt duży. Dosyć twardy. Nieco dłuższy trzon…Latarka! Chłopak 

natychmiast zaczął poszukiwania przycisku umożliwiającego jej włączenie, co nie trwało 

długo. Zapaliła się. Na jego nieszczęście, górna część latarki była skierowana w kierunku jego 

twarzy. Upuścił on przedmiot w celu nagłej potrzeby zasłonięcia ponownie bolących oczu. 

Kilka sekund zajęło mu odzyskanie pełnej zdolności widzenia. W pierwszej kolejności skupił 

się na swoich dłoniach, które w dalszym ciągu bolały. Tak jak przypuszczał, zacisnął obie 

ręce na tyle mocno, że paznokcie wyżłobiły rany od wewnętrznej strony. Nie chciał się nad 

sobą użalać, teraz nic nie był w stanie zrobić. Pokierował swój wzrok przed siebie w celu 

podniesieniu latarki. Upadła ona w taki sposób, że rozświetliła chłopcu widok znajdujący się 

bezpośrednio przed nim. Widok, który spotkał Richarda, zmroził mu krew w żyłach. Kobieta, 

przeciętnej urody, z prostymi krótkimi włosami w lekko rudawym kolorze leżała na ziemi. 

Była cała blada, a z jej lekko rozchylonych ust wyciekał mały strumień krwi. Była ubrana 

dość zwyczajnie. Kremowa, ołówkowa spódnica, elegancka bluzka, a na wierzchu 

musztardowy, rozpięty sweter. W okolicach lewej piersi znajdowała się rana postrzałowa. 

Rick miał wrażenie, że już kiedyś spotkał tą kobietę. 

- Mama? – wyszeptał sam do siebie, jakby nie do końca wierzył własnym oczom. Z 

prędkością światła sięgnął z powrotem po latarkę, kierując ją do dołu, żeby lepiej oświetlić 

obszar. W tym samym momencie zauważył, że Susan nie była sama. Obok niej leżał 

mężczyzna. Prawdopodobnie ojciec Richarda. Był taki…podobny do niego. Chude i wysokie 

ciało, czarne niesforne włosy i te zielone oczy. Leżał w równie nienaturalnej pozycji, jak jego 

żona. Tyle że w jego przypadku, rana znajdowała się w okolicach żołądka. Takiego widoku 

zapewne nikt nie chciał oglądać nawet w najgorszych koszmarach. Chłopak poczuł dziwne i 

zupełnie nowe uczucie. Ból. Ale nie ten pochodzący z nogi, spowodowany licznymi 

obrażeniami. To był zupełnie inny ból. Psychiczny. Wpatrywał się w ciała swoich 

nieżyjących już od siedmiu lat rodziców. Zasłużyli sobie na to. Traktowali cię jak śmiecia – to 

powtarzała mu jedna ze stron jego umysłu. Jednak jego serce podpowiadało co innego. Byli 

jego rodzicami, na Boga! A to przecież on był tym niewystarczająco dobrym dziwakiem. Nie 

czuł smutku. Złości. Satysfakcji. Poczuł całkowitą pustkę. Gorycz była tak ogromna, tak 

wstrętna, że zarówno w jego młodym sercu jak i umyśle, wyżłobiła głęboką, czarną dziurę nie 

pozwalającą mu już czuć niczego z wyjątkiem tego bólu. Tak jakby jego własna dusza 

opuściła jego wychudzone ciało, tak jak opuściła ciała tych ludzi. 

- Co ja zrobiłem? – odezwał się w końcu – Co ja zrobiłem?! 



Z jego oczu zaczęły płynąć gorące łzy, a z ust wydobył się długi i przerażający krzyk 

odzwierciedlający przenikający go ból. Ból, jakiego nigdy wcześniej nie doznał. I był o wiele 

gorszy niż złamanie nogi bądź przecięcie skóry na wewnętrznej stronie dłoni. Czuł się 

uwięziony w swoim własnym ciele. Jakby kompletnie stracił kontrolę nad swoim umysłem, 

który korzystając z okazji zaczął żyć własnym życiem. Teraz wszystko dla niego zniknęło. 

Był tylko on i ciała jego martwych rodziców. Chciał cofnąć czas. Chciał tego tak bardzo. 

Rozdzierające uczucie było nie do zniesienia i w tym momencie marzył wręcz o pojawieniu 

się osoby, która uderzyłaby go w głowę na tyle mocno, żeby zatrzymać ten nagły natłok 

nieznośnych myśli. W tym momencie przypomniała mu się wersja zdarzeń pani Evans – 

nieszczęśliwy wypadek samochodowy.  

Twoi rodzice chcieli zacząć wszystko od początku. Czuli, że ich życie w tym mieście nie ma 

zbyt wielkiego sensu. Chcieli…dać ci miłość. Więcej miłości. Mieliście wykupione bilety do 

San Francisco. Ach, twoja matka zawsze chciała ujrzeć to miasto. Zapewne niewiele 

różniłoby się od zatłoczonego Nowego Jorku, ale jednak jest to coś nowego, coś nieznanego. 

Jak zagadka do rozwiązania! A może kiedyś wybierzemy się tam razem? Co ty na to mały? – 

mówiąc mu te słowa, na twarzy pielęgniarki malował się niezwykle radosny i zaraźliwy 

uśmiech. To otworzyło Richardowi pewne drzwi w jego głowie. Od teraz wiedział, że już 

zawsze ta kobieta będzie dla niego wsparciem i bardzo ważną osobą… pomimo swojego 

szybkiego sposobu mówienia. 

Z przeżywania ogromnego żalu wyciągnął go dźwięk. Klaksonu. Najpierw jednego, a potem, 

zaraz za nim, drugiego. Rick uniósł głowę znad leżących przed nim ciał. W oddali ujrzał jasne 

światło, a raczej dwa. Dość blisko siebie. A potem…dźwięk zbliżających się kół pojazdu. Ale 

jak to było w ogóle możliwe? Siedział pośrodku wąskiego korytarza, w budynku! Światła 

były coraz bliżej. Dźwięk coraz głośniejszy. Chłopiec nie zawracał sobie nawet głowy 

uciekaniem. Jeszcze chwile temu chciał poznać całą prawdę, bez względu na to jak boląca by 

była. Lecz w tym momencie chciał po prostu się uwolnić. Od tego snu, od swojego umysłu, 

od siebie. Teraz mógł w pełnej okazałości ujrzeć pojazd przed sobą. Im bliżej był, tym coraz 

mniej widoczne było wszystko inne dookoła. Ogromna ciężarówka zbliżała się nieubłagalnie 

szybko, a donośny dźwięk klaksonów spowodował ból w uszach Richarda. Już miała uderzyć 

jego bezwładne ciało, powodując w tym przypadku zranienie w pełni fizyczne. Jednak tak się 

nie stało. Zapadła cisza, a jedyne co mógł usłyszeć to przeraźliwy krzyk kobiety. Janet 

Evans… 

      Richard zerwał głowę znad poduszki. Jego oddechy były krótkie, ale za to bardzo głośne. 

Bolało go wszystko. Dosłownie wszystko. Nie był w stanie nawet wykonać najmniejszego 

ruchu. Jego oczy w dalszym ciągu łzawiły. Serce, które teraz biło w zastraszająco szybkim 

tempie, wciąż było rozdzierane przez poczucie winy i ogromnego żalu. Nagle chłopak 

usłyszał huk. Jakby uderzenie czegoś ciężkiego o podłogę. Potem kroki. W tamtym momencie 

był sparaliżowany strachem. Coś mu przypominała ta scena…Klamka drzwi została lekko 

przekręcona, po czym osoba z zewnątrz otworzyła je na oścież. Widok, z którym spotkał się 

Rick spowodował, że płakał dwa razy bardziej, a serce nie było już stopniowo rozrywane. Po 

prostu pękło. Za drzwiami, na zimnej i twardej podłodze, leżało zakrwawione ciało 

gospodyni. Pani Evans – jedynej rodziny, która mu została. Chłopiec miał mroczki przed 

oczami. Ból, zarówno psychiczny jak i fizyczny, nie pozwolił mu ruszyć się z miejsca. Nie 

miał nawet siły odwrócić wzroku. 



- Zły sen? – zapytał głos od strony korytarza. Głęboki i opanowany, Richard doskonale znał 

ten głos. Robert Williams. Detektyw-psychopata. Morderca. Stał teraz w jego pokoju. Miał na 

sobie TĘ błękitną bluzę, a w prawej ręce trzymał odbezpieczoną broń – Jak widzisz, twoja 

droga przyjaciółka miała mały wypadek. 

Na ustach mężczyzny pojawił zarozumiały uśmieszek. Zachowywał taki spokój, tak ogromne 

i godne podziwu opanowanie. Chłopak nie mógł już dłużej tego znieść. 

- Manipulowałeś mną. Nami wszystkimi! Ty potworze! – Rick czuł jak zdziera sobie gardło. 

Tylko tyle mógł zrobić – Próbowałeś wmówić mi, że to ja jestem temu wszystkiemu winien! 

Że to ja jestem tutaj nienormalny! A tak naprawdę wszystko zaplanowałeś, wszystko. Od A 

do Z… 

- Och, mój drogi. Chyba nie sądziłeś, że pozwolę tobie żyć po tym wszystkim co się stało. 

Jesteś moim świadkiem. Największym zagrożeniem. A to wszystko dlatego, że jesteś równie 

obłąkany jak ja! – uśmiech mężczyzny stawał się coraz szerszy i coraz bardziej maniakalny z 

każdym kolejnym wypowiedzianym przez niego słowem, a w jego oczach palił się czysty 

ogień gniewu i rządzy. Wyciągnął rękę dzierżącą dłoń naprzód, celując tym samym w 

Richarda Barners’a, który wciąż siedział na łóżku cały zlany potem. Obezwładniał go ból 

duszy. Paskudne wyrzuty sumienia. Poczucie winy i rezygnacji. Wiedział, że wszystko już 

dawno stracił i nie ma prawa bronić się przed tym co miało nadejść. Teraz był tym, za kogo 

uważał się przez te siedem lat. Spokojny, wsłuchany w ciszę i przede 

wszystkim…nieznoszący marnowania czasu. Przybliżył więc głowę w stronę swojego 

oprawcy. Teraz jego lepkie od potu czoło bezpośrednio stykało się z lufą pistoletu. Nie 

patrzył na detektywa zamierzającego za moment wydać na niego wyrok śmierci. Jego wzrok 

był lekko skierowany do dołu. Z pokorą czekał na to co miało nadejść i uważał, że w pełni na 

to zasłużył. 

Huk. Ciemność. 

                                                               KONIEC 

 

 

 

 


