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Rozdział 1

G

rzejąc się w słońcu na drewnianym pomoście
wychodzącym na staw, wiedziałem tyle: miałem
na imię Koleżka i byłem grzecznym pieskiem.
Sierść na moich łapach była czarna jak wszędzie indziej, ale w miarę upływu czasu na samym dole lekko
zbielała. Przeżyłem wiele szczęśliwych lat na Farmie
u boku chłopca o imieniu Ethan, spędzając mnóstwo
leniwych popołudni na tym właśnie pomoście, pływając w stawie i szczekając na kaczki.
To było drugie lato bez Ethana. Kiedy umarł, w środku poczułem ból silniejszy od jakiegokolwiek, którego przyszło mi w życiu doświadczyć. Teraz już osłabł
i bardziej przypominał ból brzucha, ale wciąż mi towarzyszył. Tylko śpiąc, znajdowałem ukojenie – w snach
znowu biegałem z Ethanem.
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Byłem już starszym pieskiem i wiedziałem, że niedługo zapadnę w dużo głębszy sen, tak jak we wszystkich moich poprzednich życiach. Przyszedł po mnie,
kiedy byłem Tobym i nie miałem prawdziwego celu
oprócz wesołej zabawy z innymi pieskami; przyszedł
po mnie, kiedy miałem na imię Bailey i poznałem mojego chłopca, a miłość do niego stała się dla mnie całym światem. Przyszedł po mnie, kiedy byłem pracującą suczką Ellie i miałem za zadanie odnajdywać
i ratować ludzi. Byłem więc pewien, że gdy przyjdzie
po mnie teraz, we wcieleniu Koleżki, już więcej nie
wrócę, że dopełnił się sens mojego życia i że to ostatnie z moich psich wcieleń. A to, czy przyjdzie tego lata,
czy następnego, nie miało znaczenia. Ethan, miłość do
niego, był największym sensem mojego życia i kochałem go ze wszystkich sił. Byłem grzecznym pieskiem.
A mimo to…
A mimo to siedziałem na tym pomoście, obserwując jedno z wielu dzieci w rodzinie Ethana, jak człapie niepewnie w stronę krawędzi. To była dziewczynka
i dopiero niedawno nauczyła się chodzić, więc chwiała się przy każdym kroku. Miała na sobie białe pękate
spodenki i cienką koszulkę. Wyobraziłem sobie, jak
skaczę do wody i wyciągam ją za tę koszulkę na powierzchnię, i cicho zaskomlałem.
Matka dziecka miała na imię Gloria. Ona też była na
pomoście; leżała nieruchomo na rozkładanym krześle z kawałkami warzyw na oczach. W ręku trzymała
smycz, której drugi koniec był obwiązany wokół pasa
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dziewczynki, ale teraz ta smycz wysunęła się z jej dłoni i zaczęła ciągnąć się za małą, która niebezpiecznie
zbliżała się do krawędzi pomostu i tafli stawu.
Za szczeniaka luźna smycz zawsze była dla mnie
sygnałem do wyprawy – najwidoczniej dla tej dziewczynki również.
To były drugie odwiedziny Glorii na Farmie. Poprzednie przypadły zimą. Ethan jeszcze żył, a Gloria
podała mu dziecko, nazywając go „Dziadkiem”. Po
jej odjeździe Ethan i jego towarzyszka życia Hannah
wieczorami wiele razy powtarzali imię „Gloria” z nutą
smutku w głosie.
Powtarzali też „Clarity”. Tak miała na imię mała,
choć Gloria często nazywała ją „Clarity June”.
Byłem pewien, że Ethan chciałby, abym czuwał nad
Clarity, która dziwnym trafem zawsze pakowała się
w tarapaty. Niedawno siedziałem smutny nieopodal
karmnika dla ptaków, pod który w pewnym momencie się wczołgała i wepchnęła sobie do ust garść ziaren. Do moich głównych obowiązków należało terroryzowanie wiewiórek, kiedy się tego dopuszczały, ale
nie bardzo wiedziałem, jak zareagować, gdy przyłapałem na tym Clarity, choć podejrzewałem, że ludzkie
dziecko też ma zakaz jedzenia ptasiej karmy. I okazało się, że mam rację – gdy w końcu parę razy zaszczekałem, Gloria, która dotąd leżała brzuchem na ręczniku, usiadła na nim i bardzo się rozgniewała.
Zerknąłem na nią i teraz. Mam zaszczekać? Dzieci
często wskakiwały do stawu, ale nigdy w tak młodym
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wieku, a sądząc z rozwoju sytuacji, ta mała zaraz się
zmoczy. Takie maluchy jak ona mogły mieć kontakt
z wodą tylko w ramionach dorosłych. Odwróciłem się
w stronę domu. Hannah była na zewnątrz, ale klęczała i bawiła się kwiatkami daleko przy podjeździe, więc
nie zdążyłaby nic zrobić, gdyby Clarity wpadła do stawu. Wiedziałem, że i ona chciałaby, abym pilnował tej
małej. To był mój nowy sens życia.
Clarity coraz bardziej zbliżała się do krawędzi. Zaskomlałem znowu, tym razem głośniej.
– Cicho – odezwała się Gloria, nie otwierając oczu.
Nie rozumiałem tego słowa, ale jej ostry ton już tak.
Clarity nawet się nie odwróciła. Dotarła do końca
pomostu, zakołysała się na krawędzi i wpadła prosto
do stawu.
Wbijając pazury w drewniane deski, odbiłem się
i skoczyłem za nią do ciepłej wody. Clarity podskakiwała lekko na tafli, machając rozpaczliwie krótkimi rączkami, ale główkę miała już prawie pod wodą.
Dotarłem do niej w kilka sekund i delikatnie chwyciłem zębami za koszulkę. Wyciągnąłem jej głowę na
powierzchnię i ruszyłem do brzegu.
Gloria zaczęła krzyczeć.
– O Boże! Clarity!
Poderwała się i wbiegła do wody dokładnie w chwili, gdy odnalazłem łapami błotniste dno stawu.
– Zły pies! – krzyknęła i wyrwała mi Clarity. – Jesteś bardzo złym psem!
Zwiesiłem głowę ze wstydu.
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– Gloria! Co się stało? – zawołała nadbiegająca
Hannah.
– Twój pies właśnie strącił małą do wody! Mogła
utonąć! Musiałam wskoczyć, żeby ją ratować, i teraz
jestem cała mokra!
Wszyscy mieli bardzo zdenerwowane głosy.
– Koleżka? – powiedziała Hannah.
Nie miałem odwagi na nią spojrzeć. Zamerdałem
ogonem, rozbryzgując wodę. Nie wiedziałem, co złego zrobiłem, ale najwyraźniej wszystkich zdenerwowałem.
To znaczy wszystkich oprócz Clarity. Ośmieliłem
się zerknąć na nią, bo wyczułem, że wyrywa się z ramion matki i wyciąga do mnie rączki.
– Kolele – zagruchała. Z jej przemoczonych spodenek spływały strużki wody. Znowu spuściłem wzrok.
Gloria westchnęła ciężko.
– Hannah, czy mogłabyś wziąć małą? Ma mokrą pieluchę, a ja muszę się położyć na brzuchu, żeby się
równo opalić.
– Jasne – odparła Hannah. – Koleżka, do nogi.
Szczęśliwy, że mamy to już za sobą, wyskoczyłem
z wody, merdając ogonem.
– Tylko się nie trząchaj! – zawołała Gloria, odskakując ode mnie na pomoście. Słyszałem jej ostrzegawczy
ton, ale nie wiedziałem, co chce mi powiedzieć. Otrząsnąłem się, pozbywając się wody z sierści.
– Fuj, nie! – pisnęła Gloria i zaczęła mnie besztać,
wymachując mi palcem przed nosem i wypowiadając
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cały łańcuszek słów, których nie rozumiałem, oprócz
powtórzonego parę razy „niegrzecznego psa”. Pochyliłem głowę, mrugając szybko oczami.
– Koleżka, do nogi! – zawołała Hannah łagodnym
tonem. Posłusznie potruchtałem za nią do domu.
– Kolele – powtarzała Clarity. – Kolele.
Przystanąłem na schodkach przed drzwiami, bo poczułem w pyszczku dziwny posmak. Już kiedyś go czułem – przypomniało mi się, jak wyciągnąłem ze śmieci
cienką metalową patelnię, a po wylizaniu jej ze słodkich delicji w ramach eksperymentu pogryzłem i metal. Był niesmaczny, więc go wyplułem, ale teraz nie
byłem w stanie pozbyć się tego posmaku – siedział mi
na języku i wiercił w nosie.
– Koleżka? – Hannah przystanęła na werandzie i zaczęła mi się przyglądać. – Co się stało?
Zamerdałem ogonem i wskoczyłem na werandę,
a gdy otworzyła drzwi, wkroczyłem do domu na czele pochodu.
Zawsze fajnie było przechodzić przez te drzwi, czy
to do środka, czy na zewnątrz, bo to oznaczało, że będziemy robili coś nowego.
Potem trzymałem straż, podczas gdy Hannah i Clarity wymyśliły sobie nową zabawę.

Hannah zanosiła Clarity na szczyt schodów i patrzyła, jak mała spełza z nich tyłem. Hannah mówiła
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zazwyczaj „grzeczna dziewczynka”, a ja merdałem ogonem. Gdy Clarity docierała do ostatniego stopnia, lizałem ją po twarzy, na co chichotała, a potem wyciągała rączki do Hannah.
– Jesce – prosiła. – Jesce, babciu. Jesce. – Gdy tak
mówiła, Hannah podnosiła ją, całowała i znowu wchodziła po schodach na powtórkę zabawy.
Gdy już się upewniłem, że są bezpieczne, poszedłem na swoje ulubione miejsce w salonie, pokręciłem
się i położyłem z westchnieniem. Parę minut później
przydreptała do mnie Clarity, ciągnąc za sobą swój kocyk. W buzi miała takie coś, co zawsze gryzła, ale nigdy nie połykała.
– Kolele – powiedziała i ostatnie metry pokonała
na czworaka. Przytuliła się do mnie i przykryła kocykiem. Powąchałem jej główkę – nikt na świecie nie
pachniał tak jak Clarity. Jej zapach wypełnił mnie ciepłem i ukołysał do snu.
Wciąż drzemaliśmy, gdy nagle usłyszałem trzaśnięcie siatkowych drzwi i do pokoju weszła Gloria.
– Och, Clarity! – powiedziała. Otworzyłem sennie
oczy, gdy pochylała się, by oderwać ode mnie śpiącą
dziewczynkę. Miejsce po niej zrobiło się dziwnie puste i zimne.
Z kuchni wyszła Hannah.
– Piekę ciasteczka – powiedziała.
To słowo znałem, więc poderwałem się na równe
łapy. Merdając ogonem, potuptałem do niej, żeby powąchać jej pachnące słodkością dłonie.
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