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Mojej najukochańszej Martynce…
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Oślepiający zygzak błyskawicy rozdarł wieczor-
ne niebo.

– Burza w  marcu? Jeszcze mi tylko tego bra-
kowało – mruknął mężczyzna ubrany w  ciemny 
płaszcz, ocierając pot z czoła, i zaczął kopać z jesz-
cze większą zaciętością. Splątane korzenie drzewa 
nie uła twiały mu pracy. Tuż obok, w  coraz częst-
szych błyskach nadchodzącej burzy, lśniła marsz-
czo na silnym wiatrem tafl a wody. Piaszczysta zie-
mia, nabrzmiała wilgocią po niedawnych rozto-
pach, kleiła się do niewielkiej łopatki. – A  niech 
to…! – zawołał mężczyzna, kiedy poślizgnąwszy 
się, nagle ugrzązł po kola na w  wodzie. Chociaż 

Koniec marca. 
W przeszłości.
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resztki lodu zniknęły już tydzień temu, tempera-
tura wody i  powietrza zdecydowanie nie sprzy-
jała wieczornym kąpielom. Mężczyzna wy gra-
molił się na brzeg i krytycznie ocenił wykopany 
dół. – Chyba wystarczy – stwierdził i położył na 
dnie niewielkie zawiniątko, a potem przysypał je 
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ziemią i przyklepał. Wszystko starannie zamasko-
wał leżącymi wokół patykami i  zeschniętymi ze-
szłorocznymi liśćmi. Mógł być pewien, że kiedy 
wiosną wyrośnie świeża trawa, po jego dzi sie jszej 
pracy nie będzie nawet śladu.

Kiedy wyprostował się zadowolony, na jego gło-
wę i  ramiona spadły pierwsze grube krople desz-
czu, a  równocześnie potężny grom wstrząsnął 
okolicą.

– Oho, było blisko – stwierdził mężczyzna.
Osłonił głowę kapturem i ruszył w stronę maja-

czących w oddali zabudowań. Pier wotnie zamie-
rzał ominąć wieś, ale burza sprawiła, że zmienił 
zdanie. Nasilająca się ulewa z pewnością zagoniła 
wszystkich mieszkańców do ich domostw.

Nie obawiając się ciekawskich spojrzeń, szedł 
śmiało środkiem wsi. W całkowitych cie m nościach 
tylko gdzieniegdzie migotało w oknach chybotli-
we światło świec. Kilku psom przy pomniało się, 
od czego są, i zaszczekały niemrawo, raczej z przy-
zwoitości niż z poczucia obowiązku.

W  jaskrawym świetle pioruna oczy zakap-
turzonego mę ż czyzny upiornie zalśniły, a  jego 
usta, rozchylone w pełnym satysfakcji uśmiechu, 



ukazały białe zęby. Minął ostatnie zabudowania 
i  dalej szedł na wschód przy akompaniamencie 
wiatru, grzmotów i  roz gniewanego pobliskiego 
morza.
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