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Dla Taty
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Jak ptak, co uciekł z gniazda, tak człowiek,  

co uciekł z ojczyzny.

 — Księga Przysłów, 27,8

Jestem większy i lepszy, niżeli myślałem,

Nie wiedziałem, że tyle dobra w sobie 

pomieszczę.

 — Walt Whitman, tłum. Krystyna Poborska
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Rozdział pieRwszy

Coś się stało, czuję to. Świadomość tego wbija się jak igła 

pod skórę.

Może to zły sen albo wspomnienie. Czasami dręczą 

mnie jedne i  drugie. Z  wysiłkiem otwieram oczy. Przez 

firanki sączy się bladoszara poświata; jeszcze nie dnie-

je. Jest jednak na tyle jasno, że widzę zarys jej sylwetki na 

łóżku obok, z kocem pod brodą i ciasno owiniętymi nóż-

kami. Finch śpi. Nic jej nie grozi. 

Poduszka kusi, sen ciągnie jak prąd morski.

A jednak… Za chatą słyszę jakiś ruch. Coś przemyka 

pod oknem. Szamotanina. Atak, krzyk agonii, ból. 
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10 K i m i  C u n n i n g h a m  g R a n t 

Rusz się, Cooper. Wstawaj. 

Zrzucam kołdrę, siadam. Łapię latarkę, zapinam ją na 

czole. Spod poduszki obok wyciągam pistolet. Jest nała-

dowany. 

Finch podnosi się z posłania, przeciera oczy. 

– Co jest?

– Nie ruszaj się stąd.

Wychodzę z sypialni. Z dużego pokoju zabieram ło-

patę, którą zawsze opieramy o  drzwi tak, żeby uchwy-

tem blokowała klamkę. Przesuwam górny zamek, 

otwieram skobel w  dolnej części drzwi, szarpię za nie, 

ustępują ze skrzypnięciem. 

Jest jeszcze ciemno, słońce dopiero czai się za ho-

ryzontem. Las jest plamą szarości, drzewa to sylwet-

ki w  mroku, wartownicy, żołnierze. Tyle już lat minęło, 

a mnie nadal wszystko kojarzy się z jednym. Z wojną. 

Świecę latarką po podwórzu, rozglądam się. Jestem 

prawie pewien, że to jakieś zwierzę, w  zeszłym tygo-

dniu zginęła nam kura, tłusta, nakrapiana, która rozsta-

wiała wszystkie inne po kątach. Była  – nie ma. Zniknę-

ła jak zaczarowana. Żadnych odchodów ani śladów, nic. 

Tylko mały przekop pod płotem. Lis, kojot, szop albo 

kuna. Cóż, mimo moich starań nasze kury to dla nich ła-

twy łup. Wiele zależy od tego, ile czasu minęło, zanim się 
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 m i l C z e n i e  l a s u 11

obudziłem, możliwe, że napastnik skasował już całe stad-

ko, wszystkie cztery. Jeśli tak, to mamy problem, bo prze-

padło nam jedyne pewne źródło białka. Nie możemy 

sobie na to pozwolić, bo styczeń za pasem, zaraz spad-

nie śnieg. 

Coś siedzi w  kurniku, słyszę, jak się miota i  warczy. 

Walę w metalowy daszek; echo trzęsie całą budką, jakby 

lada chwila miała się zawalić. Tym sposobem wypędzam 

kury na zewnątrz, kiedy siedzą na jajach i  nie chcą się 

ruszyć. Intruz też wypada z kurnika i daje nura w  trawę. 

Świecę za nim czołówką; widzę jego połyskujące oczy, 

żółtozielone punkty w  ciemności. Szop. W  pysku trzy-

ma bezwładną ofiarę. Szczwane dranie, jak mówiła moja 

ciotka Lincoln. I do tego wredne. Szop szczerzy na mnie 

zęby, jakby chciał powiedzieć: „No, dawaj”. 

Nie trzeba mnie dwa razy prosić. Otwieram bramkę 

i  trzaskam go łopatą w  łeb, i  jeszcze raz, i  jeszcze. Łup, 

łup, łup. Pada, leży nieruchomo, a ja wciąż go tłukę, cho-

ciaż wiem, że już się nie podniesie. Wiem, że to złość, 

że się znęcam, ale czasem zapala się we mnie jakaś iskra, 

zła i obrzydliwa – jest częścią mnie i niekiedy wyrywa się 

na świat, nie dając się zdusić. Kura rzuca się w szczękach 

szopa. Uwalniam ją, pomagając sobie łopatą. Biedactwo 

jakimś cudem jeszcze żyje, więc też ją uderzam, tylko raz, 
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12 K i m i  C u n n i n g h a m  g R a n t 

w mały kurzy łepek, na tyle mocno, by zmiażdżyć czasz-

kę. Przyklękam, świecę latarką. Finch nie będzie zadowo-

lona. Mnie utrata kury też nie raduje, ale Finch… Finch 

potraktuje to jak osobistą zniewagę od losu. 

– Cooper?

Podrywam się, słysząc jej głos w ciemności. 

– Słonko, mówiłem, żebyś nie wychodziła. 

Zawsze umiała się poruszać bezszelestnie. Tego ją 

uczyłem. Tak żyjemy. Inne dzieciaki tłuką się po lesie jak 

tarany, rozkopują liście, gadają, straszą wszystko na swej 

drodze oprócz drozdów. Finch jest inna. To dobrze, bo 

musimy polować i nie zwracać na siebie uwagi. Ale cza-

sem ten jej talent bierze mnie z zaskoczenia, tak jak teraz, 

na ciemnym podwórzu, kiedy myślałem, że nikt nie widzi 

mnie przy brudnej robocie. 

Staje za mną, opiera mi dłoń na plecach. Drugą ręką 

chwyta mnie za szczękę, porusza moją głową, żeby po-

świecić czołówką na kurę. 

– Susanna – mówi. 

Biorę ją na ręce.

– Walnąłeś ją. – Cała się trzęsie. Ma na sobie tylko pi-

żamę, a  jest grudzień. Na podwórzu leży szron. Finch 

podciąga bose stopy na moje kolana. 

– Męczyła się. 
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 m i l C z e n i e  l a s u 13

Etykę lasu już przerabialiśmy. Żyjemy według tych za-

sad, odkąd Finch była malutka. Nie zabija się tylko po to, 

żeby zabić. Ale też: jeśli możesz ulżyć komuś w cierpie-

niu, to tak trzeba. 

– Tylko by tu leżała i czekała na śmierć. Przyspieszy-

łem to. Pomogłem jej przez to przejść. 

Finch odsuwa się ode mnie, kuca i zaczyna głaskać Su-

sannę po czarno-białych piórach. Rasa plymouth rock, 

ładna jak na kurę. Ja tymczasem kalkuluję racje, licząc na 

to, że była to akurat jedna z trzylatek i nie niosła się co-

dziennie. Jajka są dla nas ważne. Kiedy przyjdzie zima, 

będzie mniej światła i  nieśność kur spadnie, tak czy 

owak, będziemy mieć za mało jaj. 

Las za plecami Finch jarzy się czerwienią, zza hory-

zontu wychyla się tarcza słońca. Przez małe i duże sosny 

przebijają wstęgi światła, jakby słońce wyciągało ręce; kraj-

obraz kąpie się w  blasku i  rzuca nowe cienie, cały świat 

budzi się do życia. Ściskam Finch za rączkę. 

– Nie chcę jej zjadać – szepcze, ocierając twarz ręka-

wem piżamy. 

– Mhm.  – Wyobraźnia podsuwa mi obraz kury pie-

czonej w żaroodpornym garnku. To przysmak na specjal-

ne okazje. Z  ziemniakami i  marchewką z  piwniczki. Już 

sama myśl jest cudowna. 
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14 K i m i  C u n n i n g h a m  g R a n t 

– To by było niewłaściwe – stwierdza Finch.

– Naprawdę?

– Cooper.

– Skoro tak twierdzisz. 

– Możemy ją pochować? 

– Jasne. Tam, za chatą. Ale po śniadaniu.

Przez chwilę przyglądamy się parze martwych zwie-

rząt. 

– Ale szopa to nie  – dodaje Finch.  – Jego nie chcę 

grzebać. Zabrał nie swoją własność. Ukradł. 

Mógłbym jej wytłumaczyć, że po prostu był głod-

ny, postanawiam jednak zmilczeć. Czasami człowiek zna 

prawdę, ale nie ma ochoty jej słyszeć; rozumiem to. Pod-

noszę zwłoki szopa łopatą. Jest ciężki, dobrze odżywiony, 

tylko trochę dziwnie wygląda ze spłaszczoną głową. 

– Odniosę go za górkę. Chcesz się ze mną przejść? 

Finch potrząsa głową. Patrzę po gospodarstwie, spraw-

dzając jego stan. Przy studni czerwona pompa. Sznurek 

na pranie, na którym wiszą moja flanelowa koszula i dwie 

koszulki Finch, jedna żółta, druga różowa. Na ganku ster-

ta drewna. Karłowate jabłonki w  sadzie, dawno obrane 

z owoców. Wszystko na swoim miejscu. 

– Postawisz patelnię na ogniu? 

Finch odpowiada mi skinieniem głowy i znika w chacie. 
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 m i l C z e n i e  l a s u 15

Postanawiam sprawdzić jeszcze wychodek, bo zawsze 

budzi on mój niepokój – jest daleko od domu, więc ktoś 

mógłby się tam schować. Poza tym dwa dni temu, tro-

piąc zwierzynę, przy jednej z naszych czatownic widzie-

liśmy ślady butów. Mniejszych niż moje, a większych niż 

Finch. Oznacza to, że ktoś zakradł się na naszą ziemię. 

Okej, ściśle mówiąc, ta ziemia nie jest nasza. Ale w pew-

nym sensie należy do nas, bo tu jest nasz dom. Nie zna-

leźliśmy innych śladów, a i te zostawiono daleko od chaty. 

Ale fakt jest faktem. Ktoś tu łaził. 

Finch ma osiem lat. Dokładnie osiem lat i  trzysta szes-

naście dni, czyli w  sumie trzy tysiące dwieście trzydzie-

ści osiem dni, bo po drodze mieliśmy dwa lata przestęp-

ne. Zastanawiam się czasem, czy wszyscy rodzice liczą 

wiek swoich dzieci w dniach; pewnie nie. A już na pewno 

nie zaznaczają każdego kreską w  specjalnym notatniku, 

tak jak ja. Zanim zostałem ojcem, zdarzało mi się słyszeć, 

jak w  sklepie czy w  restauracji ekspedient czy inna kel-

nerka pyta ojca, ile dziecko ma lat. Zazwyczaj odpowia-

dało samo dziecko, o  ile nie było całkiem malutkie. Ale 

parę razy słyszałem też, jak ojciec myli się w  odpowie-

dzi, na przykład o  rok, jakby przegapił jakieś urodzino-

we przyjęcie, i jak sam dzieciak albo jego matka go wtedy 
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16 K i m i  C u n n i n g h a m  g R a n t 

poprawiają. Mnie to się nie przytrafi. Zwracam uwagę na 

każdy dzień i za każdy dziękuję niebu, bo jeśli życie cze-

goś mnie nauczyło, to tego, że wszystko może się skoń-

czyć w  jednej chwili. W tym akurat przypadku wiem, że 

tak będzie. W ten czy inny sposób, wszystko to się skoń-

czy. Nasze życie – tylko ja i Finch, w spokojnym zakątku 

lasu – nie będzie trwać wiecznie. Nie jest to coś, o czym 

lubię myśleć.

Idę dwieście metrów w  las, do miejsca, gdzie grunt 

opada, a  drzewa się przerzedzają, tworząc niewielką 

polanę. Katapultuję szopa łopatą; truchło z  głośnym 

pacnięciem ląduje pod oliwnikiem, wstrząsając drzew-

kiem. Srebrne liście sypią się jak weselne confetti. Nie-

bawem zjawią się padlinożercy. Sępy, wrony, może ko-

jot, może miś. Mamy tu cały zestaw. Kojoty czasem 

wyją po nocy. 

W  drodze powrotnej zbieram trochę białej koniczy-

ny, palcami ścieram z niej szron. Dorzucimy sobie trochę 

zieleniny do jajek. Jest zdrowa, a Finch ją lubi.

Kury tłuką się po zagrodzie i gdaczą, roztrzęsione po wi-

zycie szopa. To delikatne stworzenia, źle znoszą, gdy, że 

tak powiem, ktoś im robi koło pióra. Zaczynam do nich 

mówić, cicho i łagodnie, licząc, że mój głos je uspokoi. 
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 m i l C z e n i e  l a s u 17

– Wszystko będzie dobrze, moje panie. Cooper was 

pilnuje. Wypadłem z domu, jak tylko coś usłyszałem. Za-

łatwiłem drania, więcej tu nie wróci. Bądźcie już cicho.

Dziś pewnie nic już nie zniosą, za bardzo się zestreso-

wały, ale wczorajszych jajek mamy jeszcze trzy, w czerwo-

nej misie na blacie. 

Finch siedzi w kuchni i czyta książkę. Na fajerce grzeje 

się blaszana patelnia. 

– Wszystko w porządku? 

Podnosi głowę i  – bam  – wspomnienie uderza mnie 

znienacka, wbija się jak cierń w  starą ranę. Cindy. Mat-

ka Finch. Jakbym widział jej ducha. Wrażenie jest cudow-

ne i  straszne zarazem. Jasne włosy i  zielone oczy Finch 

ma po Cindy, co już samo w sobie wydaje się jakimś żar-

tem genetyki – ciemne włosy i ciemne oczy mojej rodzi-

ny powinny chyba być dominujące. Ale podobieństwo na 

tym się nie kończy. To, jak na mnie patrzy, jak ustawia sto-

py, kiedy chodzi, jak okręca pukiel włosów wokół palca – 

identycznie jak Cindy. Robi też takie same miny. Jak to 

możliwe, skoro znały się ledwie cztery miesiące?

– Trochę się na ciebie złoszczę – odzywa się Finch. – 

Za to, co zrobiłeś rano. 

Wylewam łyżeczkę oleju na patelnię. Dokładnie ły-

żeczkę, bo wszystko mamy podzielone na racje, których 
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18 K i m i  C u n n i n g h a m  g R a n t 

się trzymamy. Jutro, czternastego grudnia, powinien przy-

jechać do nas z zapasami mój kolega z wojska, Jake. Wła-

ściciel tej chaty. Wpada tu raz do roku i, szczerze mó-

wiąc, jego odwiedziny są największym świętem w naszym 

prywatnym kalendarzu. Niemniej każdego roku o  tej po-

rze zaczyna mnie dręczyć niepokój. Co będzie, jeśli Jake 

nie przyjedzie? Trzeba by było więcej polować, może wy-

grzebać pułapki ze strychu. A co najgorsze, pewnie musie-

libyśmy sami pojechać po jakieś zapasy. Taki scenariusz nie 

jest niemożliwy; gdzieś w  podświadomości zawsze tli się 

obawa, że na początku zimy zostaniemy z Finch bez pro-

wiantu. Zasypie nas śnieg, droga będzie nieprzejezdna. 

Biorę jajko z czerwonej misy. 

– Przykro mi z powodu Susanny. 

– Może udałoby się ją odratować. Może by wyzdro-

wiała z czasem. Gdybyś dał jej na to szansę. 

– Nie, słonko. Ten szop złapał ją za szyję. Złamał jej 

kręgosłup, widać było po tym, jak jest wygięta. – Odwra-

cam się, żeby popatrzeć jej w oczy. – Być może trochę by 

to trwało, ale i tak by umarła. 

– Nieważne  – odpowiada cicho.  – To cię ani trochę 

nie tłumaczy. Nie zrobiłeś dobrze.

Rozbijam dwa jaja nad patelnią, patrzę, jak białko się 

ścina i unosi z sykiem. Dodaję szczyptę soli i koniczynę. 
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 m i l C z e n i e  l a s u 19

– Nie zawsze da się oddzielić dobro od zła, Finch. 

Niechętnie to mówię, ale taka jest prawda. 

Finch wyciąga nogi na zielony kufer, który służy nam 

za kuchenną ławę, z  trzaskiem zamyka książkę. Odnosi 

ją na półkę i wkłada na miejsce – zawsze była porządna; 

książki ma posegregowane według gatunków – po czym 

odwraca się w  moją stronę. Podchodzi do mnie, scep-

tycznie krzywi buzię. 

– Zawsze mi powtarzasz, że są złe i dobre uczynki i że 

trzeba postępować dobrze  – mówi, podnosząc na mnie 

wielkie zielone oczy. Domaga się odpowiedzi.

Nasz dom ma dwa pokoje. Są w nich cztery koce, stary 

stół, biblioteczka. W kuchni czajnik, naczynie żaroodpor-

ne, blaszana patelnia. Zlew pod okienkiem, z widokiem na 

długą ścieżkę, która tu prowadzi. Nad piecykiem wiszą dwie 

półki. To mikroświat, układ odosobniony dla dwóch osób. 

Są w nim rytm i prostota, przez co niełatwo tu tłumaczyć za-

wiłości życia. Na przykład niepewną, często ruchomą grani-

cę między dobrem a  złem. Prawdę mówiąc, Finch czasa-

mi szuka u mnie odpowiedzi, których zwyczajnie nie mogę 

udzielić. Nie dlatego, że nie chcę, po prostu za dużo mu-

siałbym jej wyjaśniać. Nie widziała nic poza tą chatą i ota-

czającym ją lasem. Takie życie nam wybrałem. No dobra, 

trudno to nazwać wyborem. To była nasza jedyna opcja. 
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20 K i m i  C u n n i n g h a m  g R a n t 

Powiem tyle: czasami na człowieka spada nieszczęście, 

a  on nie jest na nie przygotowany i  podejmuje decyzje, 

które w danym momencie wydają się właściwe, a których 

potem żałuje. Ale co się stało, to się nie odstanie. 

Przewracam jajka na drugą stronę, żółtka skwierczą na 

patelni.

– Niedługo przyjedzie Jake  – mówię, żeby odwrócić 

uwagę Finch od wydarzeń poranka.

Finch uśmiecha się szeroko.

– No wiem. Jutro. 

Patrzę na zegarek. Noszę model bez baterii marki 

Seiko. To chyba najfajniejsza rzecz, jaką mam. Dostałem 

go w prezencie od ciotki Lincoln, kiedy skończyłem szko-

łę. Jake będzie tu za trzydzieści trzy godziny. Trzydzie-

ści dwie, jeśli ruszy w porę i ominie korki. Najpierw usły-

szymy silnik: niską wibrację ponad szumem drzew. Potem 

z lasu wyłoni się ciężarówka, połyskując srebrem zza kur-

tyny nisko wiszących gałęzi. Jake zatrzyma się na podjeź-

dzie, zgasi silnik, po czym wygramoli się z auta, ręką uno-

sząc chorą nogę. Skrzywi się, zeskakując na ziemię. Oprze 

się na lasce i powita nas tym swoim szerokim uśmiechem. 

Na dolnej części twarzy nie ma śladów po oparzeniach. 

Finch rzuci się ku niemu biegiem i uściska, o mało go 

przy tym nie przewracając. Jake odrzuci głowę do tyłu 
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i będzie się śmiał i gadał, jak to urosła przez ten rok. Potem 

razem z Finch zdejmiemy z paki prowiant i zaniesiemy go, 

partia za partią, przez ganek do chaty. Zjemy gulasz z sarni-

ny, otworzymy drzwiczki piecyka i posłuchamy, jak trzaska 

ogień. Kiedy Finch zacznie przysypiać, położymy ją do łóż-

ka i  przeniesiemy się do dużego pokoju. Jake zapyta, jak 

nam się żyje, ja dowiem się, jak jego zdrowie. Pośmiejemy 

się. Przez tydzień będziemy czuli się szczęśliwi. No, prawie. 

Jake przyjedzie i wszystko będzie dobrze. 

– Masz dla niego prezenty?  – pytam Finch, chociaż 

znam odpowiedź. Prezenty są gotowe od miesiąca. 

– Aha. Nóż z kości, suszone fiołki z zeszłej wiosny. – 

Gestem pokazuje mi stertę na blacie, po czym dodaje: – 

I mój kardynał.

Finch ma talent artystyczny, a szkic kardynała na gałęzi 

to jedna z jej najlepszych prac. 

– To dobrze – mówię. – Co powiesz na taki plan: po-

chowamy Susannę po śniadaniu, a potem porąbiemy tro-

chę drew i ustawimy za chatą? Ani się obejrzysz, a spad-

nie śnieg. Założę się, że nawet miesiąc nie minie. 

W oczach Finch zapalają się iskierki radości.

– Moje sanki! 

Nakładam po jednym jajku na talerz, połowa dla mnie, 

połowa dla Finch. 
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– Twoje sanki. 

Jake przywiózł je dla niej w zeszłym roku, ale trafiła się 

łagodna zima. Cały czas deszcz ze śniegiem i  gołoledź, 

ale porządnego śniegu – ani razu.

Z misy biorę jabłko, kroję je scyzorykiem. Kładę tale-

rze na stół.

– Śniadanie podano. 

Finch gramoli się na swoje krzesło. 

– Zrobię Susannie krzyżyk na grób. 

– W skrzyni jest kawałek sznurka. 

– Będę potrzebowała toporka. I  mogę pożyczyć scy-

zoryk?

– Tylko z nim uważaj. 

Chwilę grzebie widelcem w  talerzu, przyglądając się 

jajku.

– Myślisz, że to ona je zniosła?

Finch i  jej pytania. Dlaczego mech obrasta drze-

wa w tej części lasu, a w innych nie? Dlaczego kury mają 

okrągłe oczy? Jak myślisz, czy Emily Dickinson czuła się 

samotna?

Mamy cztery kury. Teraz już trzy. Dwadzieścia pięć 

procent szans, że jajko było od Susanny. 

– Możemy uznać, że ona, jeśli chcesz. 

Finch kiwa głową i zabiera się do jedzenia. 
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– Ostatni podarunek, jaki od niej dostaliśmy. 

– Dziękujemy, Susanna – mówię. 

– Dziękujemy. 

Po śniadaniu wychodzimy za chatę z  tą samą łopa-

tą, która zakończyła żywot biednej Susanny. Na krawę-

dzi wciąż są ślady krwi. Próbuję wytrzeć je o  trawę, ale 

już zaschły. Kopiemy niewielki grób. Wkładam tam zwło-

ki Susanny, ze względu na Finch zachowując powagę, po 

czym przysypuję je ziemią, którą lekko uklepuję. Finch 

recytuje wiersz, którego niedawno się nauczyła. To dla-

tego, że biblioteczka w  dużym pokoju jest wypchana 

książkami. Część z nich ma dobrze ponad cztery centy-

metry grubości. Jest co czytać: Hans Christian Ander-

sen, Walt Whitman, Owidiusz. Finch przegryzła się już 

przez wszystkie. Ojciec Jake’a uczył literatury, więc moż-

na powiedzieć, że nasze lektury są dość wysokich lotów. 

Zawsze mnie to bawi, bo nie jest to określenie, którego 

ktokolwiek byłby skłonny użyć w odniesieniu do życia, ja-

kie tu prowadzimy. A już na pewno nie w odniesieniu do 

mnie. Finch czyta wszystko po kilka razy, uczy się frag-

mentów na pamięć i trzeba przyznać, że jest już całkiem 

rzetelnym źródłem informacji o literaturze amerykańskiej 

przed rokiem tysiąc dziewięćsetnym. Na tę książkę trafiła 

ostatniej wiosny: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery 
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strony, czcionką tak drobną, że po jakimś czasie od czy-

tania zaczyna mnie boleć głowa. Podejrzewam, że mało 

która ośmiolatka recytuje Emily Dickinson, Anne Brad-

street albo Walta Whitmana, ale Finch tak właśnie spędza 

czas od pół roku. 

– „Nie ma nic piękniejszego od śmierci”*  – mówi 

Finch. Whitman. Uwielbiam Whitmana, ale ten akurat 

fragment brzmi makabrycznie w ustach dziecka. – Susan-

na, byłaś dzielna i piękna i dawałaś nam jajka. 

– Amen.

– Powiedz coś, Cooper. Coś innego niż „amen”. 

Finch oczywiście nie pamięta, ale nie jest to pierwszy 

raz, kiedy we dwoje pochylamy się nad grobem. Chociaż 

dziś grzebiemy tylko kurę, moje myśli uparcie wracają do 

tego tematu. Do Cindy, która – gdyby wypadki potoczy-

ły się inaczej – byłaby moją żoną. Niewiele nam zabrakło. 

Podnoszę głowę ku niebu. Słońce już wysoko, dzień jest 

pogodny, ani jednej chmurki; morze błękitu przecina tyl-

ko pojedyncza smuga z odrzutowca. 

– Susanna, byłaś dobrą kurą i  przykro mi, że spotkał 

cię taki koniec, i przepraszam, że walnąłem cię łopatą, ale 

powolna śmierć byłaby gorsza. – Zerkam na Finch. Oczy 

* Walt Whitman, Starting form Paumanok, cz.12, tłum. Julita Mastalerz
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ma zamknięte, ale słysząc ostatni fragment, marszczy nos 

z dezaprobatą. Nadal powątpiewa w słuszność mojej de-

cyzji. – Amen.

– Mogłeś powiedzieć wiersz  – kwituje Finch, mru-

żąc oczy od światła. Ręką osłania się od słońca i patrzy na 

mnie. – Wiersz byłby bardziej odpowiedni na pożegnanie. 

– Idę rąbać drwa – stwierdzam, mierzwiąc jej włosy.

Finch wyciąga otwartą dłoń. 

– Poproszę nóż – mówi, a  ja posłusznie wyciągam go 

z kieszeni. – Zabiorę się do tego krzyża.
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