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Od razu zauwa÷yö, ÷e to ludzka koðì. Jak tylko odebraö jî
dziecku, które siedzîc na podöodze, ssaöo jî w najlepsze.
Göoðna zabawa urodzinowa osiîgnëöa szczyt. Dostawca przed chwilî przywiózö zamówionî pizzë i odjechaö.
Chöopcy opychali sië smacznym ciastem, popijajîc je
napojami gazowanymi i caöy czas przy tym wrzeszczîc
wniebogöosy. Po chwili zerwali sië od stoöu jak na komendë i ponownie zaczëli biegaì po domu, niektórzy uzbrojeni w karabiny maszynowe, inni w pistolety, a möodsi
bawili sië samochodzikami lub gumowymi dinozaurami.
Nie bardzo wiedziaö, o co w tej zabawie chodzi. Wszystko
zlewaöo sië w jeden irytujîcy jazgot.
Matka möodego jubilata nastawiöa popcorn w mikrofali.
A jemu powiedziaöa, ÷e wöîczy telewizor i puðci film, co
uspokoi chöopców. A gdyby i to nic nie daöo, miaöa zamiar
wyrzuciì ich na dwór. Ju÷ po raz trzeci wyprawiaöa ósme
urodziny swojego syna i byöa köëbkiem nerwów. Trzecie
przyjëcie urodzinowe z rzëdu! Najpierw caöa rodzina
wybraöa sië na obiad do zöodziejsko drogiego fast foodu,
gdzie na okrîgöo dudniöa göoðna muzyka rockowa. Nastëpnie matka zorganizowaöa przyjëcie dla rodziny i przyja5

cióö, z prawdziwie komunijnym zadëciem. A na dzið chöopiec zaprosiö kolegów z klasy i przyjacióö z dzielnicy.
Otworzyöa mikrofalówkë, wyjëöa nadmuchanî torebkë
z popcornem, wöo÷yöa drugî i pomyðlaöa sobie, ÷e nastëpnym razem zorganizuje to proðciej. Tylko jedno przyjëcie. Tylko jedno przyjëcie urodzinowe i koniec. Tak jak
za jej möodych lat.
Na domiar zöego ten möody czöowiek na sofie milczaö
jak grób. Zagadywaöa do niego, ale bez skutku. Jego
obecnoðì w salonie mocno jî stresowaöa. Zresztî normalna rozmowa nie wchodziöa w rachubë; haöas i wygöupy chöopców byöy wyjîtkowo nieznoðne, a ona nie byöa
w stanie ich opanowaì. On te÷ nie staraö sië jej w tym pomóc. Siedziaö, patrzyö przez siebie i milczaö. Nieðmiaöoðì
go wykoéczy – myðlaöa sobie.
Nigdy wczeðniej go nie widziaöa. Miaö mo÷e jakieð dwadzieðcia piëì lat i byö bratem jednego z kolegów jej syna.
Ró÷nica miëdzy braìmi musiaöa wiëc wynosiì okoöo
dwudziestu lat. Wchodzîc do domu, niezwykle szczupöy möodzieniec uðcisnîö jej döoé. Palce miaö döugie, döonie wilgotne. Sprawiaö wra÷enie skromnego. Przyszedö
po brata, lecz möody zdecydowanie odmówiö wyjðcia.
Zwöaszcza ÷e przyjëcie trwaöo w najlepsze. Postanowili
wiëc, ÷e möodzian wejdzie na chwilë. To sië niebawem
skoéczy, powiedziaöa. Wytöumaczyö jej, ÷e ich rodzice,
mieszkajîcy w szeregowcu przy tej samej ulicy, wyjechali za granicë i jemu przypadö w udziale obowiîzek opieki
nad bratem; normalnie wynajmuje mieszkanie w centrum. Zaköopotany przestëpowaö z nogi na nogë w przedpokoju. Möodszy brat znów ganiaö z kolegami.
Teraz möodzieniec siedziaö na sofie i obserwowaö rocznî siostrë jubilata, raczkujîcî przed drzwiami jednego
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z pokoików dziecinnych. Miaöa na sobie biaöî sukienkë,
kokardkë we wöosach i popiskiwaöa z cicha. Zastanawiaö
sië, jak podejðì brata. Czuö sië nieswojo w obcym domu.
Nie miaö pojëcia, czy nie zaproponowaì pomocy kobiecie. Powiedziaöa mu, ÷e ojciec chöopca pracuje do póõna.
Z uðmiechem skinîö göowî. Podziëkowaö za colë i pizzë.
Zauwa÷yö, ÷e dziewczynka mocno trzyma jakîð zabawkë, a kiedy klapnëöa na pupë, wöo÷yöa jî do buzi, ðliniîc
sië okropnie. Zupeönie jakby swëdziaöo jî podniebienie.
Pomyðlaö, ÷e dziecko pewno zîbkuje.
Dziewczynka ruszyöa w jego kierunku z zabawkî w rëku
i wtedy zaczîö sië zastanawiaì, co to mo÷e byì. Szorujîc
pupî po podöodze, zbli÷yöa sië do niego i zatrzymaöa. Patrzyöa na niego z otwartî buziî. ïlina cieköa na sukienkë.
Znów wöo÷yöa zabawkë do ust, przygryzöa i zaczëöa sië do
niego przesuwaì z zabaweczkî w buzi. Wyciîgnëöa rîczki, skrzywiöa sië i zapiszczaöa. Zabawka wypadöa jej z ust.
Odnalazöa jî z pewnym trudem i przysunëöa sië do niego caökiem blisko. Trzymajîc zabawkë w rëku, wstaöa na
nó÷ki, przytrzymujîc sië oparcia sofy. Dumna staöa przy
nim niepewnie.
Wziîö od niej zabawkë i obejrzaö jî. Dziewczynka patrzyöa na niego, jakby nie wierzyöa wöasnym oczom. Nagle
zaczëöa sië drzeì wniebogöosy. Zorientowaö sië szybko,
÷e trzyma w rëku ludzkî koðì, dziesiëciocentymetrowy
kawaöek ÷ebra. Kolor miaö ÷óötawy, byö oböy, a odöamana
krawëdõ zdî÷yöa sië stëpiì. W porach znajdowaöy sië brîzowe drobiny. Wyglîdaöy na ziarnka piasku.
Domyðliö sië, ÷e trzymany przez niego kawaöek ÷ebra
ma ju÷ swoje lata.
Matka jubilata, söyszîc wrzask dziecka, zajrzaöa do salonu i zauwa÷yöa, ÷e jej najmöodsza stoi przy sofie obok
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nieznajomego goðcia. Odöo÷yöa miskë z popcornem, podeszöa do córeczki i wziëöa jî na rëce. Spojrzaöa przy tym
na möodzieéca, lecz ten zdawaö sië nie zwracaì uwagi ani
na niî, ani na pöaczîcî dziewczynkë.
– Co sië staöo? – spytaöa matka zaniepokojona, starajîc
sië jakoð udobruchaì maöî. Mówiöa göoðno, ÷eby przekrzyczeì wrzaski chöopaków.
Goðì podniósö göowë, wstaö powoli i podaö kobiecie
koðì.
– Skîd ona to wziëöa? – spytaö.
– Co takiego?
– Koðì – powiedziaö. – Skîd wziëöa të koðì?
– Jakî koðì? – zdziwiöa sië. Dziecko uspokoiöo sië nieco,
widzîc swojî zabawkë. Usiöowaöo po niî siëgnîì. Dziewczynka tak sië skoncentrowaöa, ÷e a÷ zrobiöa zeza, a ðlina
znów pocieköa jej z otwartej buzi. W koécu udaöo sië jej
chwyciì koðì. Patrzyöa na niî z zainteresowaniem.
– Jestem przekonany, ÷e to koðì – wyjaðniö przybysz.
Dziecko ponownie wöo÷yöo kawaöek ÷ebra do ust i caökiem sië uspokoiöo.
– Co pan z tî koðciî? – dziwiöa sië matka.
– To, co maöa obgryza, to koðì – powiedziaö. – Wyglîda
mi na ludzkî.
Matka spojrzaöa na ciamkajîce dziecko.
– Nigdy wczeðniej tego nie widziaöam. Jak to ludzkî?
– Myðlë, ÷e jest to kawaöek ludzkiej koðci ÷ebrowej –
oznajmiö. – Studiujë medycynë – dodaö. – Jestem na piîtym roku.
– Koðì ÷ebrowa? Co to za brednie? Pan to tu przyniósö?
– Ja? Ale÷ skîd. Nie wie pani, skîd sië tu wziëöa ta koðì?
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Matka spojrzaöa na dziecko i nagle jakby sië ocknëöa,
wyrwaöa dziecku gnat z buzi i rzuciöa na podöogë. Dziewczynka znów zaczëöa pöakaì. Möody czöowiek podniósö
koðì i przyjrzaö jej sië bli÷ej.
– Mo÷e jej brat bëdzie wiedziaö...
Matka dziewczynki byöa zdenerwowana. Spojrzaöa na
pöaczîcî córkë. Nastëpnie przeniosöa wzrok na koðì, potem na okno w salonie, skîd roztaczaö sië widok na budujîce sië w pobli÷u domy, znów na koðì, na nieznajomego
möodzieéca, a na koniec na syna, który wbiegö wöaðnie
z pokoju dziecinnego.
– Toti! – zawoöaöa chöopca, ale ten nie usöuchaö. Weszöa
w sam ðrodek töumu dzieci, z trudem wyciîgnëöa swojego
syna i postawiöa przed studentem medycyny.
– To twoje? – spytaöa chöopca, a möody czöowiek podaö
jej koðì.
– Znalazöem – odpowiedziaö Toti. Nie chciaö traciì czasu i jak najszybciej wróciì do zabawy urodzinowej.
– Gdzie? – wypytywaöa matka. Dziewczynkë posadziöa
na podöodze, maöa uniosöa göowë, nie do koéca zdecydowana, czy znów zaczîì pöakaì.
– Na dworze – rzuciö jubilat. – ñadny kamieé. Umyöem
go – oddychaö szybko. Po policzku spöynëöa mu kropelka
potu.
– Gdzie? Na dworze? – dociekaöa matka. – Kiedy? Co
robiöeð?
Chöopiec patrzyö na niî. Nie wiedziaö, czy zrobiö coð
zöego, ale coð takiego wöaðnie wyczytaö z jej twarzy i zastanawiaö sië, co to mogöo byì.
– Wczoraj chyba – powiedziaö. – W dole przy koécu ulicy. A coð sië staöo?
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Jego matka i nieznajomy më÷czyzna patrzyli sobie
w oczy.
– Mo÷esz mi powiedzieì, gdzie doköadnie to znalazöeð? – spytaöa.
– Ojejku, mam urodziny – broniö sië.
– Chodõ – powiedziaöa. – Poka÷esz nam.
Porwaöa möodsze dziecko z podöogi i pchnëöa chöopca
w kierunku drzwi wejðciowych. Goðì szedö tu÷ za nimi.
Kiedy jubilat zostaö aresztowany, w töumie urodzinowych
goðci zapadöo milczenie. Chöopcy obserwowali, jak matka popycha Totiego przed sobî w kierunku wyjðcia, zöa,
z maöî na rëku. Potem spojrzeli po sobie i ruszyli za nimi.
Koðì zostaöa znaleziona w nowej dzielnicy przy drodze
do jeziora Reynisvatn. Osiedle Tysiîclecia. Wzniesiono
je na zboczu nad dzielnicî Grafarholt. Na samej górze
pyszniöy sië zbiorniki miejskiego przedsiëbiorstwa ciepöowniczego, pomalowane na brîzowo giganty, górujîce
nad nowî zabudowî niczym zamek. Po obu stronach
zbiorników wytyczono ulice, przy których jeden po drugim wyrastaöy domy. Niektóre z nich otaczaöy ju÷ ogródki, ðwie÷y torf i maöe drzewka, które kiedyð urosnî i bëdî
osöaniaì mieszkaéców od wiatru.
Pochód ðpiesznie podî÷aö za jubilatem ulicî poöo÷onî
najwy÷ej przy zbiornikach. Tam wðród traw rozciîgaöy
sië nowo wybudowane szeregowce, a po stronie póönocnej i wschodniej widaì byöo stare domki letniskowe
mieszkaéców Reykjaviku. Jak we wszystkich nowych
dzielnicach dzieciarnia buszowaöa po niedokoéczonych
domach, wspinaöa sië na rusztowania i bawiöa w chowanego w cieniu wznoszonych murów lub ukrywaöa sië
w rowach ðwie÷o wykopanych pod fundamenty i chlapaöa w wodzie, która sië w nich zbieraöa.
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To wöaðnie do takiego wykopu jubilat Toti zaprowadziö
nieznajomego i swojî matkë wraz ze wszystkimi uczestnikami przyjëcia i wskazaö miejsce, gdzie znalazö dziwny, biaöy kamieé, który wydaö mu sië tak niezwykle lekki
i göadki, ÷e wöo÷yö go do kieszeni i zabraö ze sobî. Doköadnie pamiëtaö, gdzie znalazö ów kamyk. Wskoczyö pierwszy
do wykopu i bez wahania podszedö do miejsca, w którym
znalazö go w suchej ziemi, matka poleciöa pozostaöym
chöopcom, by trzymali sië z daleka, i z pomocî möodego
czöowieka zeszöa do wykopu. Kiedy ju÷ sië w nim znalazöa, Toti wziîö od niej kamieé i poöo÷yö na ziemië.
– Tak le÷aö – powiedziaö. Wciî÷ myðlaö, ÷e znaleziona
koðì to fajny kamieé.
Poniewa÷ byöo piîtkowe popoöudnie, budowa ðwieciöa
pustkami. Dwie öawy fundamentowe zostaöy ju÷ wylane,
ale tam, gdzie fundamentów jeszcze nie byöo, przygotowano ju÷ pod nie grunt. Möody czöowiek zbli÷yö sië do
ðciany ubitej ziemi, do miejsca, w którym chöopiec miaö
znaleõì koðì, i zaczîö jî badaì. Rozdrapaö jej powierzchnië i göëboko w ðcianie ujrzaö wyraõny ksztaöt – koðì ramieniowî.
Matka Totiego, idîc za wzrokiem möodego czöowieka,
zauwa÷yöa kolejnî koðì. Podeszöa bli÷ej. To chyba byöa
÷uchwa z dwoma zëbami.
Przestraszona spojrzaöa znów na möodzieéca, na córeczkë i odruchowo zaczëöa wycieraì jej buzië.
Wöaðciwie zorientowaöa sië dopiero wtedy, kiedy poczuöa
ból w skroni. Uderzyö jî bez uprzedzenia piëðciî w göowë
tak szybko, ÷e nawet nie zauwa÷yöa, kiedy to sië staöo.
A mo÷e nie wierzyöa, ÷e jî uderzy? To byö pierwszy cios
i w nadchodzîcych latach miaöa jeszcze nieraz wracaì
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do tego wspomnieniami. Ciekawe, czy jej ÷ycie byöoby
inne, gdyby wtedy od razu wyszöa?
Oczywiðcie, gdyby jej na to pozwoliö.
Nie miaöa zielonego pojëcia, dlaczego jî nagle uderzyö,
i patrzyöa na niego zdumiona. Nigdy dotîd jej nie biö.
A od ðlubu minëöy dopiero trzy miesiîce.
– Uderzyöeð mnie? – spytaöa, przyköadajîc rëkë do
skroni.
– Myðlisz, ÷e nie widziaöem, jak na niego patrzyöað? –
wycedziö.
– Na niego? Na kogo? Mówisz o Snorrim? Ja patrzyöam
na Snorriego?
– Myðlisz, ÷e tego nie widziaöem? Tej chcicy?
Nie znaöa go jeszcze od tej strony. Nigdy nie söyszaöa,
by u÷ywaö tego söowa. Chcica. O czym on mówi? Zamieniöa kilka söów ze Snorrim w drzwiach do ich mieszkania
w suterenie, ÷eby mu podziëkowaì za podrzucenie drobiazgu, który zapomniaöa zabraì podczas przeprowadzki; nie chciaöa zapraszaì go do ðrodka, bo jej mî÷ od
rana byö jakið nieswój i mówiö, ÷e nie ma ochoty sië z nim
spotykaì. Snorri powiedziaö coð zabawnego o kupcu,
u którego wczeðniej mieszkaöa, rozeðmiali sië, po czym
po÷egnali.
– Przecie÷ to byö Snorri – powiedziaöa. – Przestaé. Dlaczego jesteð taki wðcieköy caöy dzieé?
– Nie rozumiesz, co do ciebie mówië? – spytaö i zbli÷yö
sië do niej. – Widziaöem cië przez okno. Jak dokoöa niego
taéczyöað. Jak ostatnia dziwka!
– Nie, nie mo÷esz…
Znów uderzyö jî piëðciî w twarz, a÷ zatoczyöa sië na
kuchenny kredens. Staöo sië to tak szybko, ÷e nie zdî÷yöa
nawet zasöoniì rëkî göowy.
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– Tylko mi nie köam! – krzyczaö. – Widziaöem, jak na niego patrzyöað. Widziaöem, jak go podrywaöað! Na wöasne
oczy widziaöem! Jak zwyköa kurwa!
Kolejne söowo, które usöyszaöa od niego po raz pierwszy.
– Mój Bo÷e – jëknëöa. Górnî wargë miaöa pëkniëtî i czuöa w ustach krew. Jej smak mieszaö sië ze söonym smakiem öez, spöywajîcych po twarzy. – Dlaczego to zrobiöeð?
Co ja ci takiego zrobiöam?
Staö nad niî gotowy do kolejnych ciosów. Czerwona
twarz pöonëöa wðcieköoðciî. Zazgrzytaö zëbami i tupnîö
nogî, po czym odwróciö sië na piëcie i wypadö z mieszkania. Zostaöa sama, nie rozumiejîc, co zaszöo.
Czësto póõniej wracaöa wspomnieniami do tej chwili.
Zastanawiaöa sië, czy cokolwiek by sië zmieniöo, gdyby
od razu zareagowaöa na të przemoc, gdyby spróbowaöa
odejðì od niego, gdyby wyszöa i nigdy nie wróciöa, zamiast oskar÷aì samî siebie o ten stan rzeczy. Coð przecie÷ musiaöa zrobiì, skoro tak zareagowaö. Coð, z czego
mo÷e sama nie zdawaöa sobie sprawy, ale on dostrzegö
coð, o czym bëdzie mogöa z nim porozmawiaì, kiedy
wróci. Obieca mu poprawë i wszystko bëdzie tak jak
przedtem.
Nigdy do tej pory nie widziaöa, ÷eby tak sië zachowywaö, ani wobec niej, ani nikogo innego. Byö czöowiekiem
spokojnym i powa÷nym. To wöaðnie tak jî w nim ujëöo,
kiedy sië poznali. Mo÷e nawet bywaö zbyt posëpny. Pracowaö we wsi Kjos u brata kupca, u którego i ona byöa zatrudniona, i czasem przywoziö ró÷ne produkty rolne. Tak
sië wöaðnie poznali. Niedöugo bëdzie ju÷ póötora roku.
Byli w podobnym wieku. On zastanawiaö sië nad tym,
czyby nie rzuciì tej roboty i nie iðì na morze. Bo tam jest
pieniîdz. I chciaö mieì wöasny dom. Byì panem samego
13
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