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Wstęp

Konkurs literacki „Sensacyjny Kłobuck” przyniósł jedenaście opowiadań, które łączy
jedna wspólna cecha: gdyby ziściła się choć część zdarzeń, które przedstawili nam autorzy
prac, gazety miałyby o czym pisać przynajmniej przez najbliższy rok.
Na stronach niniejszej antologii wspólnie z policjantami z kłobuckiej komendy
rozwiążemy sprawy tajemniczych zabójstw i zaginięć, a czasem nawet zupełnie
niewiarygodnych wypadków. Przeniesiemy się do przeszłości, by poznać intrygi i zdarzenia
sprzed lat. Poznamy tajemnice, które kryją się w starych murach kościoła i przejdziemy się po
ulicach naszego miasta, poznając historie, po których nigdy już nie będzie dla nas takie samo.
Niejednokrotnie staniemy też oko w oko z mordercą i uciekniemy mu… lub nie.
Zapraszamy w podróż po Kłobucku i jego niecodziennych historiach.
Życzę sensacyjnej lektury.
Marek Palutkiewicz
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III MIEJSCE
Marek Bednarczyk
Śmierć na wskazówkach
Kłobuck 24.09.2031 rok. Wieczór.
Wychodząc z domu, odwrócił się do niej i cicho powiedział:
– Do następnego razu. – Nie czekając na odpowiedź, ruszył w kierunku parku.
Cicho pogwizdując, wszedł w szeroką aleję topoli i usiadł na ławce. Był z siebie
zadowolony. Zapalił papierosa i głęboko się zaciągnął. „Dwie pieczenie na jednym ogniu” –
pomyślał. Wrócił myślami do chwili, gdy poznał Ewę Bromską. Zobaczył ją w Galerii Sztuki
w Częstochowie. Stała przed obrazem. Doszedł do niej i zapytał, czy podoba jej się ta praca?
To był pierwszy ich kontakt. Długo rozmawiali. Ewa od pierwszych chwil poczuła do Roberta
sympatię. Był przystojnym, trzydziestodziewięcioletnim facetem i w jej ocenie niezmiernie
inteligentnym. Z czasem ich znajomość przekształciła się w uczucie. W małżeństwie czuła się
osamotniona. Mąż Wiktor był szefem dużej firmy komputerowej „MonitVision” w Kłobucku,
produkującej monitory holograficzne. Był zapracowany. Nie poświęcał żonie zbyt dużo
czasu, a szczególnie w ostatnich tygodniach, gdy pojawiła się szansa wprowadzenia na rynek
opracowanego przez „MonitVision” nowego modelu matrycy 5 F i zrobienia fortuny.
Ewa była zagubiona. Czuła się oszukana i pokrzywdzona przez los, który nie szczędził
jej zmartwień. Chorowała bowiem na rzadką chorobę – genetyczne zapalenie trzustki.
Ukrywała ten fakt przed wszystkimi. Wiedział tylko Wiktor. Sprowadzali z Kanady drogie
leki, które przynosiły ulgę w cierpieniu. Kobieta potrzebowała bardziej miłości. Pojawienie
się w jej życiu Roberta dodało mu kolorów. Po miesiącu znajomości spędzili ze sobą pierwszą
noc. Darzyła go bezgranicznym zaufaniem. W czasie w jednej z rozmów wspomniała
Robertowi o projekcie męża, który mógł przynieść miliony. Wtedy Robertowi zapaliło się
światełko, w sekundzie zrodził się w głowie chytry, nikczemny plan. Postanowił wykorzystać
sytuację. Nie śmierdział groszem, a lubił życie na wysokim poziomie. Pokusa łatwego
zarobienia pieniędzy dojrzewała w nim coraz bardziej, brała górę nad uczuciem. Postanowił
wykorzystać słabości kobiety i zdobyć plany technologiczne matrycy. Na razie wszystko szło
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bez przeszkód. Wiedział, że musi działać wolno i dyskretnie. Rzucił niedopałek na ziemię i
ruszył w kierunku baru nocnego.
Ewa siedziała zadumana. Umysłem jej targały sprzeczności i strach. Myślała o
propozycji Roberta, by wykraść patent męża dotyczący nowatorskiej matrycy do monitora,
sprzedać go i wyjechać razem za granicę. Podeszła do ściany, dopiła kawę z filiżanki i
postawiła ją na kominku. Następnie położyła dłoń na jego tylnej części i wcisnęła przycisk.
Replika tarczy rzymskiego legionisty wisząca na ścianie przesunęła się w bok, ukazując drzwi
sejfu. Przekręciła pokrętłem szyfru kilka razy. Znała kod. Otworzyła solidne drzwi i po
kilkunastu sekundach trzymała w ręku niebieską teczkę. Sprawdziła zawartość i zamknęła
sejf. Zakładając płaszcz, wybrała w telefonie numer i wyszła z domu…
W tym czasie Wiktor w siedzibie firmy omawiał sprawy biznesowe z sekretarzem i
przedstawicielem dużej firmy komputerowej z Austrii. W zasadzie kończyli spotkanie.
Postanowili jednak kontynuować rozmowę w luźniejszej atmosferze. Zamówili stolik w
restauracji Wenecka.
– Więc, panowie, zapraszam na drinka – powiedział Wiktor i ręką wskazał kierunek
drzwi.
Podszedł do sekretarza i cicho powiedział:
– Zbyszek, weź gościa, jedźcie do Weneckiej, ja pojadę do domu wrzucić na siebie coś
lżejszego. Dołączę do was za kilkanaście minut.
– W porządku, szefie, tylko niech spragniona żona nie zatrzyma zbyt długo – odrzekł
sekretarz i pokazał równe zęby w uśmiechu.
Gdy wyszli, Wiktor automatycznie spojrzał na zegarek. Była godzina dwudziesta
trzydzieści. Zamknął gabinet i zszedł do samochodu. Po dziesięciu minutach był pod domem.
Otworzył drzwi i wszedł do środka. Zdenerwowała go panująca ciemność i cisza. „Znowu
gdzieś poszła” – pomyślał. Irytowało go to. Ewa od jakiegoś czasu wymykała się wieczorami.
Tłumaczyła to spotkaniami z przyjaciółkami. Wszedł do garderoby i przebrał się w
bawełniane spodnie i koszulę. Wychodząc z salonu, miał już zgasić światło, lecz jego wzrok
przykuła stojąca na kominku filiżanka. Nie było w tym niby nic dziwnego, ale coś mu
podpowiadało, aby wrócić się do salonu. Podszedł do kominka i wziął filiżankę w dłoń.
Zauważył ślady szminki na jej brzegach. Poczuł niepokój. „Po co używała szminki?”. „Dla
przyjaciółek?”. Pomyślał o czymś gorszym. „Czyżby mężczyzna?”. „Nie, to niedorzeczność”.
Spojrzał na tarczę legionisty i zasępił się. Nie było na jej brzegu sztucznej muchy, którą
Wiktor przyklejał. Silikonowy owad miał mu wskazywać, czy sejf był otwierany, gdyż przy
ruchu tarczy insekt po prostu spadał. Spojrzał na dywan i zobaczył go wśród włosia. Poczuł
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pot na skroni. Otworzył sejf. Nerwowo przejrzał wnętrze i czuł, że w skroni pulsuje mu młot
pneumatyczny, a nogi odmawiają posłuszeństwa. Wyrzucił z sejfu całą jego zawartość.
Jednak niebieskiej teczki nie było. Przerażony, z rozsądzającym czaszkę tętnem usiadł na
kanapie. Po chwili wstał i nalał sobie dużą porcję Ballantine’sa. Wypił całą zawartość i
sięgnął powtórnie po butelkę. Ogarniała go panika. Gorączkowo zaczął przeglądać wszystkie
schowki, szafki, biurka. „Może Ewa? Może ona gdzieś schowała?” – pomyślał. Wiedział,
gdzie chowa kluczyk od szuflady swojego biurka. Podszedł do jednej z pozytywek i
wyciągnął z niej klucz. Następnie otworzył szufladę. Teczki nie było. Wzrok jednak przykuło
mu stylowe, pięknie wykonane pudełko. Otworzył je i ujrzał we wnętrzu markowy zegarek
Franck Muller. Wziął go w dłoń. Pod spodem, na kopercie, zauważył grawerunek. Przybliżył
do oczu i przeczytał:
„Robertowi za pierwszą noc”
Struchlał. Czuł, że zapada się w przepaść, a wszystkie połączenia nerwowe w jego
ciele eksplodują. Wolno podszedł do kanapy i nalał kolejną porcję whisky. Nie czuł
piekącego smaku w gardle. Jedyne, co czuł, to obrzydzenie i złość. Przełożył bransoletę
zegarka przez dłoń i zacisnął pięść. Oparł głowę na pięściach, próbując zrozumieć to, co
jeszcze w pełni do niego nie docierało…
Z letargu wyrwał go odgłos otwieranych drzwi. Ujrzał stojącą w progu żonę,
zdziwioną na jego widok.
– Wiktor, kochanie, ty nie w pracy? Nigdy nie wracałeś o dwudziestej pierwszej –
wyszeptała przestraszona, spoglądając na zegarek.
– Tak, jak ty nie w domu – odrzekł głośno i groźnie.
Wstał, lekko zamroczony alkoholem, i podszedł do Ewy.
– Gdzie to jest!!! – krzyknął.
– Wiktor, nie wiem, o czym mówisz! Przestań!
– To też nie wiesz, co to jest?!!! – ryknął i pokazał zegarek przełożony przez dłoń.
Zobaczyła go i poczuła mdłości. Strach sparaliżował mowę. Wiedziała, że nastąpiła
katastrofa. Dotarło do niej, że już wiedział o kochanku. Jedyne, co jej przyszło na myśl, to
wybiec z domu. Odwróciła się od niego, lecz chwycił ją za włosy, mocno przyciągając do
siebie. Potrząsnął głową kilka razy. Krzyk kobiecy rozdarł ciszę.
Wiktor w szale odwrócił żonę do siebie. Nie puszczając włosów, wycedził przez zęby:
– Powiedz mi, dziwko – za co?
Próbowała się uwolnić, lecz ból skóry na głowie paraliżował ruchy. Próbowała się
wyrwać. Potężna dawka bólu i adrenaliny wyzwoliły w niej agresję. Podniosła dłoń i chciała
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go uderzyć w twarz. Wiktor wykonał unik i wymierzył jej cios prawą dłonią uzbrojoną w
zegarek. Twarda tarcza zegarka trafiła kobietę w lewy łuk brwiowy. Ewa zatoczyła się do
tyłu, przewracając stolik z owocami, i upadając, potężnie uderzyła głową w wystający róg
komody. Ból i ciemność. Osunęła się na ziemię i zastygła w bezruchu. Wiktor szybko
oddychał. Szał, w jakim był, zastępowało teraz przerażenie. Pobiegł do niej i potrząsał za
ramiona. Bez reakcji.
„Chryste, zabiłem ją” – przeleciało mu przez myśl. Doszedł do ciała. Próbował
podnieść. Było wiotkie i ciężkie. Dotarło do niego, że mogło nastąpić to najgorsze. Nerwowo
przecierając dłonią twarz, myślał o zrobieniu czegokolwiek, co miałoby sens. Żona leżała
nieruchomo, bez oznak życia. Spanikował. Pot zalewał mu oczy. Przerażenie ogarnęło umysł.
Wizja odpowiedzialności była zbyt groźna. Rozejrzał się po salonie. Podszedł do kanapy
i ściągnął narzutę. Zaczął nią owijać ciało Ewy. Gdy zakrywał twarz, miał wrażenie, że jedno
oko żony jest lekko otwarte i wciąż patrzy na niego. Gdy skończył, chwycił za róg tkaniny,
zaciągnął ciało do sypialni i wepchnął je pod szerokie łoże. Znów dostał ataku gniewu. Czuł,
jak rośnie w nim wciekłość, kopnął w łóżko i ryknął:
– Masz to, na co zasłużyłaś!!! – Jakby chciał się usprawiedliwić przed samym sobą.
W tej chwili przypomniał sobie, że w Weneckiej czekają na niego. Błyskawicznie
sprawdził, czy na podłodze nie ma śladów krwi i wyrwanych włosów. Następnie poprawił
przewrócony stolik. Z szuflady wyjął ściereczkę i zwilżoną przetarł dokładnie brzegi komody.
Założył płaszcz. Obejrzał się w wielkim lustrze i wyszedł z domu, gasząc światło. Wsiadł do
czarnego Maybacha, zapalił silnik i drżącymi dłońmi skierował go na drogę w kierunku
Częstochowy…
Po dziesięciu minutach wchodził do restauracji. Głęboko oddychał, chcąc uspokoić
zdenerwowanie. Podszedł do stolika i spokojnie powiedział:
– Przepraszam panów za zwłokę.
Usiadł przy sekretarzu. Ten nachylił się do Wiktora i zapytał:
– Stało się coś? Czuć od ciebie alkohol?
– Ewa miała przypływ energii. Wypiliśmy po dwa drinki i było co nie co.
– A nie mówiłem? – uśmiechnął się Zbyszek.
Siedzieli w restauracji do północy. Wiktor nie pił wiele. Wiedział, że musi zachować
jasność umysłu. Gdy skończyli spotkanie, Zbigniew podszedł do Wiktora i zapytał:
– Szefie, zamówić ci taxi?
– Zbyszek, bez przesady, dam radę – odpowiedział z udawanym uśmiechem.
– Wiktor, trochę wypiłeś.
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– Przyjacielu mój, wiesz, że tutaj jestem nie do ruszenia.
Sekretarz uśmiechnął się.
– Więc do jutra.
Wiktor pożegnał się z nimi, podając dłoń.
Zbyszek wyszedł z Austriakiem na zewnątrz. Wiktor podszedł do stolika i dopił
drinka. Stawiając szklankę, zauważył telefon komórkowy leżący przy świecy.
– Zbyszek, skleroza kiedyś cię zgubi – pomyślał.
Wziął telefon z myślą oddania go sekretarzowi w dniu jutrzejszym i schował do
kieszeni spodni. Wyszedł na taras restauracji. Upewnił się, że nikogo nie ma w pobliżu,
szybko wsiadł do Maybacha i ruszył w stronę domu. Po kilkunastu minutach, będąc na
miejscu, wszedł do środka, wyniósł z sypialni zawinięte ciało martwej żony i wrzucił do
bagażnika. Wrócił jeszcze do domu, zabierając z małej siłowni piętnastokilogramową sztangę
oraz kilka metrów linki spadochronowej z zestawu survivalowego. Przechodząc przez salon,
chwycił w dłoń torbę Ewy. Po chwili jechał już w kierunku zalewu wodnego Zakrzew.
Marek oświecił latarkę. Noc była ciepła i ciemna. Tego chciał. Zajmował się
obserwacjami kosmosu, a od niedawna jego pasją stała się astrografia. Rozłożył wyciąg,
nałożył tubę teleskopu Sky-Watcher. Teraz należało poczekać kilkadziesiąt minut, aby lustro
główne uległo schłodzeniu. Wyciągnął termos, nalał kawy do kubka i pociągnął łyk używki.
Spojrzał na zegarek. Minęła północ. Po około czterdziestu minutach wstał, wyjął kamerę
astronomiczną i włożył w otwór okularu. Następnie skierował tubę w stronę nieba i włączył
nagrywanie. Dziś jego celem była planeta Jowisz. Chciał wykonać pierwsze jej zdjęcia.
Spojrzał w lunetkę celowniczą i stwierdził, że jest mocno rozregulowana. Cicho zaklął.
Opuścił tubę. Musiał ustawić celownik teleskopu. Do czynności tej należało wybrać bliski
ziemski obiekt. Wybrał drzewo na wyspie. Skierował teleskop w jego stronę. Włączył laser
celownika i kilka minut kręcił przyrządami, aż celownik został ustawiony idealnie. W
pewnym momencie usłyszał cichutki, ledwo słyszalny odgłos, przypominający subtelną
melodię z pozytywki. Dźwięk niosło nad wodą. Po kilku sekundach dźwięk zniknął. Marek
popatrzył w niebo i pomyślał: „Jeśli próbujecie mnie przestraszyć, to nic z tego. Próbuje was
wypatrzyć od kilku lat”.
Nagrywał materiał do około drugiej w nocy. Po powrocie do domu nie poszedł spać.
Zalał matero z yerba mate i włączył komputer. Podłączył do niego kamerę i zaczął zgrywać
wideo na dysk. Po dziesięciu minutach włączył odtwarzanie i spojrzał w monitor.
Przybliżenie było tak duże, że gdyby to był dzień, mógłby policzyć kropki na jakimś
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robaczku siedzącym na gałęzi. Lekko pokręcił głową ze zdenerwowania, gdyż zauważył po
zapisie, że zapomniał wyłączyć kamerę przy ustawianiu celownika. Obraz trząsł się góra-dół,
lecz po chwili na całym monitorze ukazało się drzewo na wyspie, a za nią drugi brzeg zalewu
porośnięty lasem. Znudzony patrzył w szklany ekran. O mało by tego nie zauważył. Oko
wyłapało delikatny ruch z lewej strony ekranu. Zaciekawiony przybliżył twarz do monitora.
Teraz widział dokładnie. Po drugiej stronie zalewu, wzdłuż linii brzegowej, skrajem lasu
jechał bardzo wolno samochód z wyłączonymi światłami. Marek, z uwagi na ciemności, nie
mógł rozpoznać ani marki, ani koloru. Pojazd zatrzymał się. Po chwili z auta wysiadła postać,
która podeszła do bagażnika i z wysiłkiem wytaszczyła jakiś podłużny przedmiot. Pomimo
ciepła Marek na karku poczuł chłód. Wpatrzony bez ruchu w ekran widział, jak tajemniczy
człowiek ciągnie coś na pomost wysunięty w głąb zalewu około piętnastu metrów. Gdy
tajemniczy nieznajomy doszedł do końca mola, wrócił się do samochodu i wrócił ponownie,
niosąc coś w rękach. Schylił się bądź uklęknął i kilka minut majstrował przy czymś, co leżało
na deskach. Po chwili zepchnął to coś do wody. Kilka sekund później z głośników monitora
dobiegał kilkusekundowy dźwięk cichej, prawie ledwo słyszalnej melodii. Marek struchlał.
„Boże” – pomyślał. Melodia zza światów, ta sama, którą słyszał tam, nad wodą! Nie odrywał
oczu od ekranu. Obserwował postać, która stała wyprostowana na pomoście. Na skórze
poczuł gęsią skórkę, a w ciemnych pokoju zapachniało grozą i tajemniczością. Tymczasem na
filmie ciemna sylwetka człowieka odwróciła się i wróciła do samochodu. Po chwili pojazd
bez oświetlenia zaczął wolno oddalać się od pomostu i zniknął z pola widzenia. Marek, choć
rzucił palenie kilka miesięcy temu, poszedł do kuchni i przeglądając szafki, znalazł paczkę, w
której były trzy papierosy. Odpalając jednego z nich, widział, jak trzęsą mu się ręce. Poczuł
się nieswojo, idąc przez ciemny przedpokój. Położył popielniczkę na biurku i jeszcze raz
obejrzał tajemniczą scenę znad jeziora. Kładąc się spać, czuł w głowie karuzele pytań – kto to
był? Co wrzucał do wody? W jakim celu? Zamknął oczy, jednak ciemna sylwetka człowieka
długo go dręczyła, zanim zapadł w sen…
Zmęczył się, gdy zawinięte ciało zaciągnął na koniec pomostu. Wrócił do Maybacha
i wyciągnął sztangę, linkę spadochronową i torebkę. Wrócił na pomost. Ciężką sztangę
położył na zwłokach, a następnie całość oplótł kilkakrotnie linką. Jeszcze kilka porządnych
węzłów na gryfie i głęboko odetchnął. Rozejrzał się dookoła, uklęknął na deskach i zepchnął
ciało Ewy z dowiązaną sztangą i torbą do wody. Krótki plusk i po wszystkim. Wstał i w tym
momencie zadzwonił telefon Zbigniewa, który wziął do kieszeni ze stołu w restauracji.
Przerażony wyciągnął aparat z kieszeni i szybko znalazł przycisk wyciszania. Wstrzymał
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oddech i rozejrzał się nerwowo dokoła. Było pusto, jedynie świerszczaki swoim śpiewem
rozpruwały ciszę nocną nad jeziorem. Schylił się i nerwowo cisnął telefon do wody. Wrócił
do samochodu. Nie włączając świateł, wolno odjechał brzegiem jeziora.
Komenda Rejonowa Policji w Kłobucku. Nazajutrz, godz. 08.58
Dyżurny komendy usłyszał pukanie w szybę.
– Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
– Dzień dobry, chciałbym zgłosić zaginięcie żony, nazywam się Wiktor Bromski.
– Kiedy pan widział żonę po raz ostatni? – zapytał policjant.
– Wczoraj, będąc w pracy, wpadłem na chwilę do domu około godziny dwudziestej
pierwszej. Jeszcze była. Potem, gdy wróciłem po północy, dom był pusty. Nie wróciła do tej
pory. Nigdy się nie zdarzało, aby znikała na całą noc.
Dyżurny połączył się z kimś telefonicznie, a następnie polecił wejść mężczyźnie na
drugie piętro do pokoju 121.
Komisarz Leśniczek wrócił po służbie do domu. Rozebrał się, wszedł do pokoju
stołowego i usiadł przy stole. Z kuchni wyszła żona.
– Jak minął dzień?
– Dość spokojnie – odrzekł. – W zasadzie, gdyby nie jedno zgłoszenie zaginięcia
osoby, byłby to dzień bez wydarzeń.
– A kto zaginął? Znowu młodzież ucieka z domu?
– Widzisz, tym razem nie. Zaginęła żona tego biznesmena od komputerów. Wiesz,
tego, co ma tą firmę przy drodze do Łobodna.
– A poszła może dziewczyna w tango – zaśmiała się.
– W tango czy nie w tango, a ty nikomu nie wspominaj o tym, szczególnie plotkarce
Marysi – grzmotnął basem, mając na myśli sąsiadkę kochającą nowiny.
Wiktor nie mógł zasnąć. Sen odbierał mu strach, strach przed odpowiedzialnością.
Jednocześnie wzbierała w nim burza złości i gniewu. Pomyślał: „Miała wszystko, co chciała,
dlaczego? Kto to jest Robert?”. Wypił trzeciego już drinka. Miał nadzieję, że zaśnie. Gdy
leżał w tej beznadziei, wpadł na pomysł: – „Może skierować podejrzenie na tego cholernego
Roberta?”. Uśmiechnął się do siebie – „Tak, to dobra myśl” – pomyślał i wtedy po chwili
wyczerpany zasnął.
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Leśniczek mieszał łyżeczką kawę w szklance, gdy usłyszał dzwonek telefonu.
– Taaaa, co tam? – lekceważąco zapytał.
– Panie komisarzu, ten magik od komputerów do pana, mówi, że to pilne –
poinformował dyżurny.
– Niech wejdzie – nakazał komisarz i odłożył słuchawkę.
Po chwili do pokoju wszedł Bromski.
– Proszę usiąść, co pana do mnie sprowadza?
– Panie komisarzu, znalazłem to, przeglądając biurko żony, proszę, nie wiem, czy to
ma jakieś znaczenie, ale… – i położył zegarek na biurku. Komisarz wziął go w dłoń, nie
rozumiejąc, o co chodzi. Spojrzał na godzinę na zegarku. Nieruchome wskazówki
pokazywały godzinę dwudziestą pierwszą trzynaście. Gdy jednak znalazł i przeczytał
grawerunek, zrozumiał i pokiwał głową.
– Pan… wiedział? – zapytał cicho gościa.
– Nie, i proszę mi wierzyć, że wolałbym nie wiedzieć.
– Wie pan, kim jest Robert? – zapytał komisarz.
– Nie mam pojęcia kto to – odparł Wiktor i cicho wstając, ruszył w kierunku drzwi…
Kilkudniowe poszukiwania Ewy Bromskiej nie dały rezultatu. Ściągnięto policjantów
z Oddziałów Prewencji Policji w Częstochowie i przeczesano tereny poza miastem.
Wywiadowcy policyjni również nic nie ustalili. Próżnia. Rozwikłanie zagadki zniknięcia
kobiety stanowiło dla Leśniczka trudne wyzwanie. Żadnych poszlak…
Sierżant Stachurski biegł ile sił po schodach do pokoju 121. Zdyszany zapukał i
wszedł. Leśniczek spojrzał na niego zdziwiony.
– Komisarzu, jakiś chłopak znalazł damską torebkę w wodzie na Zakrzewie!!! Pływał
pontonem i znalazł!
– Spokojnie, gdzie ta torba?
– W laboratorium, osuszają ciepłym powietrzem. Dobrze, że chłopaki nie zignorowali
tematu. Jurek z laboratorium pomyślał, ze może to mieć związek z ta kobietą.
– Jak coś będą mieli, natychmiast do mnie – krzyknął komisarz.
Po pięciu godzinach Leśniczek miał to wszystko na biurku. Był rozczarowany. W
torbie nie było dokumentów. Kilka damskich gadżetów – szminka, cienie do powiek, kilka
długopisów, złoty łańcuszek i kilka zniszczonych banknotów stuzłotowych. Nie było
dokumentów. Dokładnie przejrzał wszystkie kieszenie torby i znalazł złożoną kartkę
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podniszczoną działaniem wody. Wyjął z szuflady pęsetę i delikatnie rozłożył papier.
Podstawił lampkę i wyjął z biurka duże szkło powiększające. Większość tekstu była rozmyta.
Spojrzał jeszcze raz. Po kilku minutach udało mu się odczytać to, co pozostało:
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Nic mu nie przychodziło do głowy. Patrzył na ocalone litery jak na znaki chińskie.
Spojrzał na ostatnie znaki na kartce „gne”. Coś mu to przypominało. Zamknął oczy i
intensywnie myślał. Nie widział, że to takie proste. „Ależ oczywiście – Tour de Pologne!!! To
z języka francuskiego! Zaraz, przecież młody posterunkowy Łuczyszyn chwalił się, że biegle
mówi po francusku” – pomyślał. Krótki telefon i za kilka minut policjant stał przy komisarzu.
– Spójrz na to – powiedział oficer. Chłopak śmiało wziął kartkę do ręki. Długo myślał.
Bardzo chciał zaimponować przełożonemu. Nagle doznał lekkiego olśnienia.
– Wydaje mi się, że u góry jest Quebec Canada. Jeśli chodzi o wcześniejszy wyraz, nic
innego do głowy mi nie przychodzi jak słowo „Pharmaceutique”.
– Brawo, posterunkowy! – krzyknął komisarz. Zrób telefonem zdjęcie i postaraj się
odszyfrować resztę. A teraz uciekaj!!!
Spojrzał na kartkę. Firma farmaceutyczna z Kanady.
– Cholera, szkoda, że nie z Alaski – warknął.
Komisarz siedział w domu. Kartka z szyfrem leżała na stole. Podeszła do niego
dziewięcioletnia córeczka. Trzymała w ręce kolorowe kredki.
– Tatusiu, mogę ci narysować kwiatuszka? – zapytała.
– Tak, kochanie, ale później. Przyniesiesz zeszyt i narysujesz.
Dziewczynka nie posłuchała ojca. Chwyciła w dłoń zieloną kredkę i zanim Leśniczek
zdążył zareagować, dopisała literkę „E” do znaków na kartce i szybko odbiegła, głośno się
śmiejąc. Komisarz spojrzał na kartkę. Czuł, że napięcie rozrywa jego mięśnie. Oczy z
niedowierzaniem wpatrywały się w kawałek papieru, na którym widniało wyraźne słowo
„Ewa”. Teraz to widział. Ewa Bromska!!! Wiedział, że nie będzie dziś spał…
Znalezienie ciała w zalewie zajęło płetwonurkom cztery godziny. Zwłoki
przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi. Następnego dnia w lokalnej prasie
ukazał się artykuł dotyczący wyłowienia zwłok w zalewie Zakrzew. Marek dowiedział się od
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żony. Nic nie mówiąc, podszedł do teleskopu stojącego w pokoju i dotykając tuby, rzekł: Od
dziś nazywasz się Munk, detektyw Munk.
Leśniczek zadzwonił do aspiranta Zająca:
– Ustalisz, z kim Bromski tamtego wieczoru przebywał w Weneckiej, i dokładnie
przesłuchasz. – Odkładając słuchawkę, usłyszał pukanie, a po chwili w drzwiach ukazał się
posterunkowy Łuczyszyn. Bez słowa podał kartkę, na której było napisane:
Societe Pharmaceutique au Quebec – Creone 100 000
– Komisarzu, trochę pogrzebałem w Internecie. Creone 100 000 to lek nowej generacji
stosowany w ciężkich chorobach trzustki. Bardzo drogi, około osiemset złotych.
– Dobra robota, nie zapomnę o tobie przy podziale nagród – z uśmiechem powiedział
Leśniczek.
Gdy młody policjant wyszedł, podniósł słuchawkę i wykręcił numer do komendy
Głównej Policji. Chciał uzyskać zgodę na kontakt z policją w Quebec City, aby ta z kolei, po
wyjaśnieniu sprawy, ustaliła związek Ewy Bromskiej z tamtejszą firmą farmaceutyczną.
TRZY DNI PÓŹNIEJ…
Do pokoju komisarza wszedł aspirant Zając. Położył na biurku protokół przesłuchania
Zbigniewa Bąka – sekretarza Bromskiego – oraz wynik sekcji zwłok Ewy Bromskiej.
Leśniczek wyjął z koperty pismo i zaczął czytać: „Bezpośrednia przyczyna śmierci – rozległy
krwiak podtwardówkowy powstały w wyniku urazu, najprawdopodobniej uderzenia”. Po
chwili dodał: „rana tłuczona w okolicach lewego łuku brwiowego”. Spojrzał w okno. A więc
mamy najprawdopodobniej morderstwo…
Odpowiedź od policji kanadyjskiej przyszła dość szybko do komendy głównej.
Oficer z Warszawy skopiował maila i przesłał na pocztę służbową komendanta Leśniczka.
Wiadomość brzmiała: Od Quartier General de la Police a Quebek… Ustalono, iż firma SPP
zaopatrywała od czerwca 2030 r. obywatelkę Polski – Ewa Bromska w lek CREONE 100 000
w zw. z jej chorobą tj. genetycznym zapaleniem trzustki. Firma dostarczała medykament w/w
po otrzymaniu od niej dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie. Skany
dokumentów w załączniku”.
Komisarz pobrał go na dysk. Po chwili czytał diagnozę lekarską wystawioną w maju
2030 roku przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach dotyczącą pacjentki Ewa
Bromska. Następnie w Google wpisał adres centrum w Katowicach i szukał zakładki kontakt.
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Nie rozmawiał długo z profesorem Stojcewem. Po piętnastominutowej konwersacji miał
pełną świadomość, na jak okrutną chorobę cierpiała Ewa B.
Zamyślił się. Oparł głowę na ręce. Przypomniał sobie o zegarku przyniesionym
przez Bromskiego. Wstał, podszedł do sejfu, wyjął zegarek Franck Muller. Piękny
egzemplarz. „Ze trzy moje pensje, jak nie więcej” – pomyślał. Obejrzał go dokładnie. Nic
jednak nie zwróciło jego uwagi. „Dlaczego nie chodzi?” – zastanawiał się. Zegarek błyszczał
nowością. Znów uruchomił Internet i wpisał kluczowe hasło – „Zegarki Franck Muller
Częstochowa”. Pokazał się tylko jeden wynik wyszukiwania – „Salon Franck Muller,
Częstochowa, al.NMP48”.
Założył kurtkę i po chwili siedział już w służbowej Lancii.
Wszedł do salonu. Pachniało luksusem. Podszedł do elegancko ubranego
sprzedawcy.
– Dzień dobry, mam prośbę, potrzebuje porady – powiedział łagodnie i położył na
szybie zegarek. Ekspedient wziął go do reki.
– Jaki ma pan problem? – spytał pracownik salonu z uśmiechem, widząc pod kurtką
mundur policyjny.
– W zasadzie… nie wiem. Jak mniemam jest to nowy zegarek, ale z tego, co widzę,
nie chodzi.
– Trudno określić przyczynę tak z marszu. Ale proszę zaczekać. Na zapleczu jest
ktoś, kto być może panu pomoże.
Wyszedł na chwilę, znikając za białymi drzwiami. Po chwili otworzył drzwi
zapraszając policjanta do środka.
Leśniczek wszedł i zobaczył niskiego, brodziatego mężczyznę, siedzącego za dużym
stołem.
– Witam – powiedział i wyciągnął rękę do powitania.
– Proszę podać zegarek – powiedział serwisant, wysuwając dłoń.
– Musicie w policji dobrze zarabiać, skoro stać was na takie sprzęty – rzucił
sarkastycznie do gościa.
Leśniczek nic nie odpowiedział. Usiadł naprzeciwko brodacza i powiedział z pełną
powagą:
– Dobry dowcip, a na poważnie, rozwiązuję pewna zagadkę i szukam poszlak, gdzie
tylko się da. Pytanie brzmi – dlaczego nie chodzi?
– To zegarki mechaniczne, skomplikowane urządzenie, trzeba rozebrać mechanizm.
Przyczyn może być wiele.
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– Byłby pan w stanie zobaczyć? Proszę wierzyć, to dla mnie bardzo ważne.
– Mam chwilę, ale… warunek, nie zapłacę więcej za złe parkowanie pod salonem?
– Ma pan to jak w banku – skłamał komisarz.
Mężczyzna

wyjął

dziwne

urządzenia,

włożył

lekko

w

oczodół

lupę

zegarmistrzowską i zanim rozpoczął prace nad zegarkiem, powiedział cichym głosem:
– Może pan iść na panienki, to trochę potrwa.
Leśniczek po godzinnym błąkaniu się po alejach, wrócił do salonu. Wszedł na
zaplecze. Brodacz jadł chińskie danie, ale na jego widok odłożył posiłek.
– Wie pan już coś? – zapytał.
– Wszystko już wiem – uśmiechnął się spec od czasomierzów. Ktoś był bardzo
nieuważny. Zegarek albo upadł, albo ktoś nim nieźle o coś rąbnął. W wyniku tego, zarzuciło
ostatni zwój sprężyny włosowej, który zahaczył się o przesuwkę regulacyjną. To
uniemożliwia dalszą pracę zegarka.
– Czy można przyjąć, że mogło się to stać o tej godzinie, na której zatrzymały się
wskazówki? – zapytał komisarz.
– Nie inaczej – odparł brodacz.
– Nie wypłacę się panu.
– Wystarczy, że będzie pan pamiętał o mandatach.
– Na pewno – powtórnie zełgał komisarz.
Podziękował i odwrócił się w stronę drzwi. Już miał złapać za klamkę, lecz usłyszał
cichy komentarz zza pleców:
– A swoja drogą, ludzie to niechluje.
Zatrzymał się.
– Co? Co pan powiedział?
– Że ludzie to niechluje. Jak w zegarku za czternaście tysięcy złotych znajduję
drobiny włosów, to gdzie to trzymają, bo chyba nie w kroczu?
Leśniczka jakby uderzył piorun.
– Co pan powiedział???!!!
Serwisant powtórzył:
– Małe drobiny włosów zaklinowane pomiędzy pokrętłem wskazówek a kopertą.
Gdyby nie lupa, pewnie bym nie dojrzał.
Policjant rzucił się niemal biegiem do stołu.
– Gdzie??!!!! Gdzie te włosy?!
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– Panie, spokojnie, to maleńkie dwie drobiny. Nie wiem, czy znajdę, czy nie spadły
gdzieś.
Włączyli dodatkowe oświetlenie. Po dwudziestu minutach brodacz, używając szkła
powiększającego, znalazł na rogu stołu maleńki kawałek włosa długości trzech milimetrów.
– Masz pan szczęście, że stół duży, biały i nie zdążyłem go zagracić, no i ma się to
oko.
Komisarz myślał, że śni. Gdy niski brodacz wkładał pęsetką kawałeczek włosa do
plastikowego pudełeczka, policjant podszedł do niego i ucałował go w łysinę, jak
najukochańszą kobietę.
Znaleziony włos jeszcze w tym samym dniu trafił do laboratorium, celem
wykonania badań DNA.
Głos na terminalu lotniska w Pyrzowicach łagodnie podał komunikat: „Pasażerowie
lotu nr 325 linii Wizz Air do Eindhoven proszeni są o przejście do sali odpraw na terminalu
A”.
Robert czekał na ten komunikat jak na zbawienie. Wstał, nerwowo rozglądając się
po szerokim halu i ruszył do odprawy. Miał tylko niewielka torbę, ale być może była to
najdroższa torba, jaką w życiu trzymał. Miał tylko nadzieję, że nikt mu nie przeszkodzi, aby
wejść do samolotu…
Komisarz, leżąc w łóżku, przeglądał akta sprawy Bromskiej. Każdy dokument
czytał wolno. Analizował każde zdanie. Poczuł lekkie znużenie, gdy wyciągał z teczki
protokół przesłuchania Zbigniewa Bąka. Zaczął czytać. Nagle wzrok komisarza zatrzymał się
na zdaniu: „Gdy zapytałem szefa, czy coś się stało, że z opóźnieniem przyjechał do
Weneckiej, ten odpowiedział coś w tym stylu – wypiliśmy z żoną po dwa drinki i potem był
co nieco”.
– Zaraz, do cholery – krzyknął Leśniczek. Bromska nie mogła wypić dwóch
drinków!!!! Ona w ogóle nie mogła pić alkoholu!!!!! Poczuł ogromny przypływ energii.
Wstał i nerwowo przechadzał się po pokoju. Czuł, że Bromski kłamał, ale dlaczego?
Ewę Bromska pochowano w dniu następnym…
Do pokoju Leśniczka wszedł Zbigniew Bąk. Przyszedł na ponowne pisemne
wezwanie.
Policjant wskazał mu ręką puste krzesło i zaproponował kawę.
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– Przepraszam, że wezwałem pana pisemnie. Próbowałem kilkanaście razy się do
pana dodzwonić, jednak bezskutecznie.
– I nie dodzwoniłby się pan, telefon mi szlag trafił! Nie wezmę już więcej komórki,
gdy będę szedł na wódkę.
– Nie rozumiem – powiedział komisarz.
– No tak, panie komisarzu, zgubiłem telefon po imprezie w Weneckiej. Pamięta
pan? Po powrocie do domu chciałem zadzwonić do monopolki i zamówić butelkę, i wtedy
zorientowałem się, że nie mam telefonu. Wziąłem od żony aparat i zadzwoniłem na mój
numer. Sygnał był przez chwilę. Potem za kilka minut jeszcze raz zadzwoniłem, ale telefon
już nie odpowiadał. Mam nowy numer. Proszę.
Rozmawiali przez całą następną godzinę…
Marek długo myślał. Nagle wstał z fotela, wyciągnął z szuflady pendriva i zgrał na
niego cały nocny spektakl znad zalewu. Ubrał się i poszedł do komendy policji…
W gabinecie Leśniczka zaterkotał telefon.
– Słucham?
– Komisarzu, tu dyżurny. Przyszedł jakiś facet i usilnie chce widzieć się z jakimś
oficerem z kryminalnej. Twierdzi, że ma coś niesamowitego, coś, co powinno zainteresować.
– Wpuść go do mnie – polecił.
Po minucie do pokoju wszedł Marek.
– Co pan ma dla mnie ciekawego? – zapytał Leśniczek.
– Myślę, że rewelację – odpowiedział tajemniczo Marek.
Komisarz oglądał na komputerze materiał i z każdą minutą bladł coraz bardziej. W
pewnym momencie nacisnął funkcję „pauza” i zapytał Marka:
– Co to był za dźwięk, krótki, ale dość wyraźny?
– Też się zastanawiałem – odparł Marek – ale nic mi nie przychodzi do głowy.
Policjant patrzył w monitor i jego wzrok padł na datę i czas nagrania. Nagle zerwał
się i jak rażony piorunem wziął w dłoń telefon komórkowy. Wykręcił numer. Czekał i miał
wrażenie, że każda sekunda to wieczność. W końcu po drugiej stronie usłyszał głos:
– Zbigniew Bąk, słucham.
– Komisarz Leśniczek, o której pan dzwonił wtedy w nocy na swój numer z telefonu
żony? Wtedy, gdy zorientował się pan, że zgubił telefon?!
– Zaraz, komisarzu, niech sobie przypomnę, ale tak, to było kilka minut przed
pierwszą w nocy.
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– Na litość boską, jest pan pewien?!
– Tak, zdecydowanie.
– Może pan dziś przyjechać do mnie około siedemnastej?
– Dobrze, będę – odparł Bąk.
Komisarz odłożył słuchawkę i powiedział do Marka:
– Nie zdaje pan sobie sprawy, co pan zrobił. Proszę zostawić numer telefonu, ja
teraz muszę wyjść. Skontaktuję się niebawem z panem.
Leśniczek zaniósł wideo z pendrive’a technikom, aby lepiej wyodrębnili dźwięk.
Po 17.00 Zbigniew Bąk stawił się w komendzie. Komisarz bez słów uruchomił
wideo i w pewnym momencie zapytał:
– Poznaje pan ten dźwięk?
Bąk znieruchomiał.
– Ależ tak! To dźwięk dzwonka mojej poprzedniej komórki. Trudno nie rozpoznać
ulubionego motywu z piosenki Pink Floydów.
– Nagra mi pan dokładnie taki sam motyw na mój telefon?
– Z przyjemnością – odpowiedział Bąk.
Nazajutrz dotarł do komisarza wynik badania DNA włosa. Analiza wykazała
jednoznacznie, że włos należał do Ewy Bromskiej.
Przed gabinetem Bromskiego w firmie MonitVision stało dwóch policjantów.
Zapukali i weszli do środka.
– Pan Wiktor Bromski? – zapytał jeden z nich.
– Tak, o co chodzi?
– Proszę się ubrać, wziąć dokumenty. Komisarz chce z panem rozmawiać.
– Czy to teraz konieczne? – spytał.
– Tak – usłyszał.
Weszli do małej sali z białym ekranem. Bromski był zdezorientowany i pełen
niepokoju. Komisarzu, nie mam czasu na żarty, muszę zaraz wracać do firmy – rzekł z
oburzeniem.
– Chwila cierpliwości, proszę usiąść i obejrzeć, zaraz wszystko wyjaśnię.
Komisarz ściemnił światło. Nacisnął „play” w komputerze. Oczom ich ukazała się
mroczna sceneria zalewu. Z biegiem sekund Wiktorowi rosło tętno. Zaczął się pocić, a palce
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nerwowo szukały zębów. Widział, że widzi siebie, choć sylwetka człowieka była
nierozpoznawalna.
– Skąd? Jak? Jakim cudem? – myślał, coraz bardziej przerażony.
Nagle ciszę rozdarł dzwonek, motyw z piosenki The Wall. Wiktor lekko krzyknął i
chwycił automatycznie za kieszeń. Szok i niedowierzanie! W tym momencie zapaliło się
światło. Komisarz podszedł do Bromskiego.
– Wtedy też pan się przeraził na dźwięk dzwonka, tam nad zalewem. Chwilę po
tym, jak zatopił pan ciało żony. Proszę wierzyć, sam bym spanikował.
– To niedorzeczność, absurd, nie udowodni mi pan niczego – desperacko bronił się
spocony Wiktor. Drżącymi rękoma zakrył twarz. Pierś rozrywało przerażenie.
– Niestety, obawiam się, że nie ma pan racji. Mała opowieść – Kończy pan zebranie
w firmie. Sekretarz pana doskonale pamięta, że pojechał pan do domu około dwudziestej
trzydzieści, a wrócił pan do knajpy około dwudziestej pierwszej czterdzieści. Oświadczył pan
Bąkowi, że wypiliście z żoną po dwa drinki. Kłamstwo. Dwa drinki mogły poważnie
zaszkodzić żonie cierpiącej na straszna chorobę trzustki. Zegarek z dedykacją znalazł pan
wcześniej, niż pan oświadczył. Czas na nim zatrzymał się o dwudziestej pierwszej trzynaście,
gdy był pan w domu. Coś się wydarzyło. Włos w małej szczelinie zegarka, który znaleźliśmy,
należał do pańskiej żony. Rzucił pan nim w nią i trafił w głowę? Zabił pan żonę, zostawił
ciało w domu, by po powrocie z Weneckiej zabrać je i zatopić w wodzie. Tylko skąd komórka
Bąka u pana? Odnaleźliśmy ją wraz z ciałem – tu komisarz skłamał, próbując wpłynąć na
psychikę Bromskiego.
– Zostawił na stole w knajpie – odparł Bromski dziwnie spokojny. – Proszę mi tylko
powiedzieć, skąd to nagranie?
– Ciemności skrywają wiele tajemnic – odparł komisarz.
– Mogę mieć do pana jedna prośbę? Chciałbym wypić ostatniego Ballantine’sa.
– Myślę, że da się to zrobić, a potem mi pan wszystko opowie.
– Tak, bo… ją kochałem.
CZTERY MIESIĄCE PÓŹNIEJ
Mężczyzna leżąc w celi na łóżku, przewracał powoli kartki czasopisma „Elektronika
Praktyczna”. Nagle jego wzrok przykuł tytuł: Holenderska firma Philips wypuściła na rynek
nowy typ telewizorów hologramowych, niemających równych na rynku. Sukces osiągnięto
dzięki zastosowaniu nowatorskiej matrycy…
KONIEC
21

I MIEJSCE
Konrad Zielonka
Mistrz Floryan
– Wiecie już? Rankiem znaleźli rodzinę stróża bramnego. Wszyscy jednako martwi.
– Jezusie najsłodszy, kolejni?
– Cichajcie obie, jeszcze kto niepowołany usłyszy...
Słowa wpadły mi do ucha i zaczęły krążyć w umyśle niczym natrętna osa. Odłożyłem
oglądany właśnie puginał i gestem odgoniłem natrętnego kupczyka, który jękliwym głosem
zachwalał swój oręż. Wątpliwej jakości, swoją drogą.
Odwróciłem się, uważnie przepatrując ryneczek. Miasteczko, pośrodku którego
czernieje wydeptany plac handlowy, nie było duże. Maleńka, ogrodzona osada, jakich pełno
przycupnęło na szlakach handlowych wiodących do Krakowa. Kilkanaście domów
wzniesionych z drewna i kamienia, łaźnia, ratusz, kościół. Karczma. Kilka siedzib
cechowych, urząd celny. Cekhauz i wzniesiony z cegły odwach.
Dziś panował jednak niespotykany jak na te strony tłok. Przed tygodniem w obręb
murów zajechała liczna karawana i wieśniacy z całej okolicy zeszli się, aby podziwiać
nawiezione cuda. Towary sprawdzone z najdalszych, egzotycznych krajów. Broń, narzędzia i
ozdoby wykonane przez różnej maści rzemieślników polskich i niemieckich. Tam gdzie tłok,
tam pojawiali się także rybałtowie, których kolorowy wózek ciągnął się w ślad za kupcami od
samego Krakowa. A wraz z nimi wszystkimi przybyłem także ja.
Kolory przytłaczały. Nawoływania straganiarzy mieszały się z rykiem tresowanego
niedźwiedzia, który tańcował wokół pala, ku ogólnej radości zebranych.
Prędko udało mi się odnaleźć grupę trzech mieszczek, które chwilę wcześniej mijały
mnie w marszu, i ruszam prosto w ich stronę. Kobiety przystanęły, podziwiając bestię, której
treser wtykał rękę do pyska. Sądząc po liczbie palców, nie był to jego pierwszy raz. I nie
wszystkie były równie udane.
Bezpardonowo roztrąciłem wgapionych w nań pachołków, którzy nieopatrznie stanęli
mi na drodze.
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– Jak łazisz, łachudro? – jeden z natrętów chwycił mnie za płaszcz, ciągnąc w swoją
stronę – obić ci mordę, kupczyku?!
Jego towarzysz syknął przez zęby, wskazując przy tym wiszący u mego pasa miecz.
Obaj umknęli, spłoszeni. Nie pierwszy raz ludzie w ten sposób reagują na mój widok. Nie
powiem, aby mi to przeszkadzało. W moim rzemiośle lepiej wzbudzać strach i szacunek.
Podszedłem do kobiet, które na mój widok zamilkły, speszone.
– Panie wybaczą – powiedziałem, skłaniając nisko głowę. – Słyszałem waszą
rozmowę i zainteresowała mnie ona żywo. Czy to aby prawda, że w mieście ludzie giną?
Wymieniły między sobą spojrzenia.
– A wyście kim są? – Ta najbardziej odważna przygląda mi się nieprzychylnym
wzrokiem.
– …panie – dopowiedziałem łagodnie.
– Co zacz?
– A wyście kim są… panie – postukałem palcem w wyszyty na płaszczu herb. – Tak
należy się zwracać do szlachetnie urodzonych. Niemniej puszczę zniewagę w niepamięć,
ponieważ znak ten może wam być nieznany. Jestem mistrz Floryan Sędziwojski, śledczy
kancelarii imć Piotra Szafrańca, wojewody Krakowskiego, a poddanego jego wysokości,
króla Władysława.
– Racz wybaczyć, o panie – kobieta z przestrachem cofnęła się o krok, zginając
starcze ciało w ukłonie. – My nie wiedziały, że…
– Wybaczam. Odpowiedzcie tedy na moje pytanie. Prawdą jest, że w mieście ludzie
giną? Jeśli tak, czemuż to nikt o tym głośno nie mówi?
Stara zamilkła i spojrzała po towarzyszkach, szukając pomocy. W jej miejsce
odezwała się najmłodsza. Całkiem ładna brunetka o zadartym nosku.
– Rajcy zakazali mówić o tym przyjezdnym, panie mistrzu. Nie chcą kupców straszyć,
bo to szkoda dla interesów, a skarbiec miasta przed zimą napełnić trzeba. Wiem, bo mojego
męża, kupca właśnie, najemnicy cechowi nawiedzili z takimże posłaniem. Ale prawdą jest, że
ludzie giną. Po dwóch, po trzech, teraz cała rodzina nawet. To już trzeci raz, a winnego dotąd
nikt nie widział. Strach to wielki. Ludzie po domach gadają, że to złe razem z karawaną
zawitało. Boją się, że licho jakie lub sam diabeł.
Pokiwałem ze zrozumieniem głową. Sięgnąłem do sakiewki i wysupławszy kilka
groszy, wetknąłem jej w garść.
– W porządku. Opowiedzcie mi wszystko, co wiecie. Za informacje płacę monetą.
Dziewczynie oczy rozbłysły, jednak po chwili z żalem pokręciła głową.
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– Ja to więcej nic nie wiem, tylko tyle, co w ucho mi wpadło przypadkiem i teraz
waszmości przekazałam. Może Małgorzata wam co więcej pomoże, bo jej mąż to jest samego
cechu sukienników mistrzem.
Wywołana uśmiechnęła się, a oczy jej zabłysły na widok srebra w mojej dłoni.
– A co ja tam wiedzieć mogę, mistrzu. Tyle co i te dwie kumoszki. Ale zajdzie do
mego domu wieczorem, sami pomówicie z Kazimierzem. Prosimy na kolację, poślę po
waszmość pachołka.
– Bardzo pani łaskawa – skłoniłem się.
Nie pozostało mi nic innego, jak przyjąć zaproszenie.
***
Parę groszy potrafi zdziałać cuda, rozsupłując nawet najbardziej powściągliwie języki.
Nie minęła połowa dnia, a już dowiedziałem się wszystko, czego od miejscowych dowiedzieć
się mogłem. Odwiedziłem karczmę, garnizon, a także lokalnego proboszcza. Widok glejtu i
brzdęk sakiewki otwierały mi każde drzwi. Sprawdziłem miejskie księgi, a przy pomocy
przydzielonego mi pachołka szybko ustaliłem, kim były i gdzie mieszkały wszystkie ofiary.
Po południu stałem już na podwórzu, dostępu do którego broniło dwóch ceklarzy z
solidnymi pałkami w garściach.
– Mistrz Sędziwojski! – krzyknął jeden, prostując się niczym sztacheta w płocie. –
Powiedziano nam, że mamy się waszmości spodziewać i w każdej sprawie raczyć pomocą.
Jestem Maciej, a ten pacholik to Jakub.
– To tutaj zamordowano rodzinę strażnika? – przeszedłem od razu do konkretów.
– Tak, panie. Rankiem ich znaleziono. Nikt w izbie niczego nie ruszał, zgodnie z
waszmości poleceniem.
– A ciała?
– Te przewieziono do kaplicy.
– Będę musiał się im przyjrzeć.
Młodszy parsknął.
– A na co tam patrzyć, za przeproszeniem jaśnie pana. We śnie im pewnikiem nożem
po gardłach przejechano, bo nie wygląda, jakby stoczono tam walkę.
– Sam ocenię. Prowadźcie do środka.
Jakub wzruszył ramionami.
– Proszę podążać za mną.
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Dom zamordowanego strażnika składał się z jednej dużej izby i wychodka
współdzielonego z sąsiadami. Ulokowany na pięterku niskiej kamieniczki stanowił łatwy cel
ataku. Drewniane okiennice chroniły dostępu do okien, w które wstawiono błony z
wyprawionych świńskich pęcherzy. Drzwi zamykane jedynie na skobel łatwo dało się
podważyć ostrzem noża, co też sam od razu sprawdziłem. Skrzydło, dobrze umocowane na
skórzanych zawiasach, nawet nie skrzypnęło.
Wszedłem do środka. Uderzył mnie słodkawy odór zakrzepłej krwi.
– Tam znaleźli ciało strażnika – pomocny ceklarz wskazał na ciemną plamę obok
przewróconego zydla. – Jego żonę i najmłodsze na sienniku. Starsze zaś tam, w kącie.
– Dziękuję – skinąłem z uznaniem – teraz mnie zostawcie.
– Jak sobie życzycie, panie.
Systematycznie przetrząsnąłem izbę, zaglądając w każdy z zakamarków. Nie zajęło mi
to wiele czasu. W skrzyni odnalazłem starannie złożone świąteczne ubrania oraz ukryty na
dnie niewielki mieszek oszczędności. Napad rabunkowy mogłem więc ostatecznie wykluczyć.
Przy zydlu natrafiłem natomiast na nieduży garnczek, którego zawartość zaraz powąchałem.
Wódka. Nieco dalej, przy ścianie, poniewierają się skorupy glinianego garnka.
Przymknąłem oczy, starając się odtworzyć wydarzenia, które zaszły w izbie. Pijany
strażnik zasnął na krześle. Zapewne chrapał, skutecznie zagłuszając kroki i skrzypnięcia
luźnych stopni. Napastnik otworzył sobie drzwi ostrzem noża i wszedł do środka, morduje
mężczyznę… Nie, nie. Nie tak. Zaraz.
Zmarszczyłem brwi.
– Zginąłeś ostatni – wyszeptałem, wpatrując się w plamę. – Inaczej hałas mógłby
wybudzić twoją rodzinę.
Paroma krokami przemierzyłem odległość dzielącą mnie od siennika. Kilkukrotnie
przeciągam niewidzialnym nożem, tak jak musiał to uczynić oprawca. Kobieta ginie
pierwsza, nie wydając najmniejszego krzyku. Następnie dziecko śpiące u jej nóg. Ruch musiał
zaniepokoić drugie, które zginęło chwilę później, próbując uciec.
– Z jakiegoś powodu chodziło mu o nich, nie o ciebie – zwracam się do wyobrażenia
strażnika. – Ty byłeś przypadkową ofiarą. Zginąłeś, ponieważ… się obudziłeś – dodaję,
ponuro przyglądając się potrzaskanemu naczyniu.
***
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Wizyta w kaplicy potwierdziła słowa ceklarza. Całej czwórce poderżnięto gardła. Ten,
kto to robił, pozbawiony był wprawy rzeźnika, na co wskazywały oględziny ran. Sam strażnik
został najpierw dźgnięty w brzuch. Dopiero później, najpewniej w chwili, gdy zgiął się,
próbując zatamować krwotok, oprawca wbił mu nóż w gardło. Przykładając do tego zbyt
wiele siły. Tak że ostrze przeszło na wylot.
W podobny sposób zamordowano poprzednie ofiary. Powoli zaczynał mi się klarować
obraz sytuacji, jednak nadal brakowało mi istotnego elementu układanki. Elementu, który
planowałem zdobyć jak najprędzej.
***
Kazimierz Witz był niepozornym mężczyzną w sile wieku. Niekształtną głowę
pokrywały nadal gęste, kasztanowe włosy, gdzieniegdzie tylko przyprószone siwizną.
Szerokie plecy zdradzały, iż nie stronił od ciężkiej pracy.
– Mówicie więc, mistrzu – zagadnął, gdy po skończonej wieczerzy przysiedliśmy nad
kufelkiem piwa – że to poszukiwany przez was człowiek morduje w naszym mieście?
– Tak sądzę. Śledzę go od dłuższego czasu. W każdym z miast, do którego zawitała ta
karawana, znajdowano zamordowanych mieszczan. Wszystkich oprawionych w ten sam
sposób.
– Więc to nie zły we własnej osobie?
– Tego nie wiem – westchnąłem. – Ale jeśli tak, to posługuje się ludzkimi rękami.
Mordercą z całą pewnością jest człowiek.
Wieczerza u Kazimierza i Małgorzaty Witz minęła w miłej atmosferze. Początkowo
nieufny gospodarz przełamał się wreszcie i odpowiedział na kilka pytań, w zamian za co
zrewanżowałem mu się informacjami o swoim zadaniu. Powiedziałem, co wiem o
poszukiwanym przeze mnie zabójcy, którego to od dłuższego czasu bezskutecznie tropię.
– Czyli człowiek, którego gonicie aż z Krakowa, miał interes w tym, by mordować
mieszczan w naszym Klobuku?
Przecząco machnąłem dłonią.
– Źle mnie zrozumieliście – sprostowałem. – On nie ma w tym żadnego interesu prócz
czystej radości, jaką daje mu ograbianie bliźnich z życia.
– Diabli nadali… I za każdym razem robił to… No wiecie, mistrzu… W ten sam
sposób?
Westchnąłem ciężko i sięgnąłem po pierniczka, którego zaraz zacząłem podgryzać.
26

– Widzicie, otóż wygląda na to, że nie – odezwałem się wreszcie. – Nie daje mi to
spokoju, ale morderstwa w waszym mieście, choć podobne, różnią się znacząco od
poprzednich. Wcześniej nie podrzynał gardeł, a dźgał w punkty witalne. Wiecie, o czym
mówię? Wątroba, nerka, serce. Jeden precyzyjny cios.
– Co to może znaczyć?
– Różne rzeczy. Albo wie, że depczę mu po piętach i zaczyna panikować, partacząc
robotę, albo wręcz przeciwnie, próbuje mnie zmylić. Może to oznaczać także, że grasuje tutaj
jeszcze inny morderca.
– Boże, uchowaj! – przeżegnał się szybko. – Jeden to już wielkie nieszczęście, ale
dwóch?!
– Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu – uspokoiłem go. – Na razie to tylko moje
domysły, ale jeśli Bóg da, niedługo poznamy prawdę.
– Skoro tak, to wznieśmy kufle. Pod sukces waszmości!
Zgodnie spełniłem toast.
– Za pomyślność.
Gdy opuszczałem domostwo Witzów, było już grubo po północy. Domownicy spali i
w drzwiach żegnał mnie sam gospodarz.
– Mistrzu, miałbym do ciebie prośbę, jeśli nie będzie ona stanowić śmiałego
nadużycia.
– Mówcie śmiało, przyjacielu.
– Gdy to wszystko się już skończy… Obiecajcie, że nas powiadomicie, dobrze?
– Obiecuję.
***
Kolejne dwa dni minęły mi na bezowocnych poszukiwaniach. Tropy urwały się, a
morderca zaszył gdzieś, zapewne wiedząc, że jestem na jego tropie.
***
Tej nocy nie mogłem spać. Kręciłem się na sienniku, nie mogąc odnaleźć wygodnej
pozycji, a gdy wreszcie udało mi się zmrużyć oko, dręczyły mnie koszmary i budziłem się
zlany potem. Wreszcie wstałem zrezygnowany i wyjrzałem przez okienko wynajmowanego
pokoju. Rynek rozświetlały kolorowe lampiony, a muzyka nadal raźno nadawała tempa
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zabawie. Na dzień poprzedni przypadał świętokatarzyński jarmark, a że pogoda dopisywała,
zabawa przedłużała się długo w noc. Ławy zastawione zostały jadłem i napitkiem, coraz
bardziej pijani biesiadnicy śmiali się głośno i tańcowali, dając upust codziennej
powściągliwości. Szynkarze mieli pełne ręce roboty. Kolejne dzbany wymieniano na pełne,
muzycy dęli w piszczałki i szarpali struny na zaimprowizowanym podeście. Miejscowi i
przybysze mieszali się, na krótki moment jednej nocy zapominając o dzielących ich
różnicach.
Także i ja postanowiłem włączyć się w tę wielobarwną gromadę, szukając wśród jej
członków chwili zapomnienia; bodźca, który ukoi moje skołatane nerwy.
– A, mistrz Sędziwojski! – przywitał mnie okrzyk od strony najbardziej wystawnej z
ław, zajmowanej przez miejskich dostojników. – Zachodźcie, siadajcie z nami! Czym chata
bogata.
Burmistrz Olgierd Zbireźański skinął na towarzyszących mu rajców, którzy przesunęli
się, robiąc dla mnie miejsce. Podziękowałem im skinieniem głowy i z braku innych
pomysłów przycupnąłem wraz z nimi.
– Częstujcie się, a gdy co więcej było trzeba, zaraz mówicie, a poślemy pacholika. Jak
wasze śledztwo, mistrzu?
– Stoi w miejscu – odparłem z krzywym uśmiechem, sięgając po podany mi puchar z
trójniakiem. – Od paru dni cisza jak makiem zasiał.
– Może to znaczy, że już koniec? – ucieszył się Zbireźański. – Skutecznie
wypłoszyliście draba, który w mieście nam szkodził, mości mistrzu!
– Być może – zgodziłem się tylko po to, aby mieć spokój.
Spróbowałem miodu, który okazał się niespodziewanie smaczny. Mocny, słodki, o
intensywnym, kwiatowym aromacie. Jednak niedługo przyszło mi cieszyć nim podniebienie.
Na rynek wpadł ceklarz, odszukał wzrokiem włodarza, a widząc mnie w jego
obecności, ruszył biegiem w naszą stronę.
– Waszmość mistrzu! – wysapał, z trudem łapiąc oddech. – Dopadliśmy go! Prędko,
moi chłopcy przycisnęli go w zaułku, nie ma dokąd uciec!
– Na Boga, człowieku!
Burmistrz wyglądał jednocześnie na złego, skonfundowanego i obrażonego.
– O czym ty pleciesz? Kogo niby złapaliście?
– Mordercę – wyjaśniłem, stojąc już na nogach i poprawiając ułożenie miecza przy
pasie. – Prowadźcie.
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***
Przyparty do muru mężczyzna okazał się przybyłym z karawaną obcokrajowcem o
ciemnej skórze i równie ciemnych oczach. Odziany był w splamiony krwią chałat, a w dłoni
ściskał równie pokrwawiony nóż. Wyszczerzone, białe zęby lśniły w blasku rzucanym przez
pochodnie. Rozbiegany wzrok zdradzał zwierzę zapędzone w matecznik. Obcy zapewne
będzie walczył do ostatniej kropli krwi.
– Wy go tak urządziliście? – spytałem spokojnie, wskazując na rozbitą głowę
mężczyzny.
– Nie, mistrzu, takim go już znaleźliśmy. Nie mówi po naszemu, tylko gęga jak gęś.
Jakby na potwierdzenie jego słów, nieznajomy zawarczał niczym pies, po czym
odezwał się w swoim narzeczu, wymachując przy tym bronią.
– To Ormianin albo przedstawiciel jednego z ludów tamtych stron – zawyrokowałem.
– Nie znam tego języka, ale przyjechał razem z karawaną, więc wśród kupców musi być ktoś,
kto potrafi go zrozumieć. Znajdźcie mi taką osobę.
– Oczywiście, mistrzu!
Dwóch ceklarzy pognało w stronę rynku, roztrącając po drodze zbierający się tłum
gapiów. Odbiegli z wyraźną ulgą. Najwyraźniej nie w smak im była wisząca na włosku walka
z egzotycznym przybyszem. Tymczasem ten zdał sobie wreszcie sprawę, że nie ucieknie.
Upadł na kolana i przyłożył ręce do twarzy. Upuszczony nóż z brzdękiem odtoczył się po
bruku. Z jego ust wyrwał się szloch, który po chwili przerodził się w jedno, powtarzane wciąż
słowo, brzmiące jak imię.
– Zadig… Oh… Zadig…
– Zabierzcie go na odwach – poleciłem, przyglądając mu się uważnie. – Nikomu nie
zrobi już krzywdy.

***
Dniało już, gdy wreszcie ciurom udało się odnaleźć miejsce zbrodni. Dwupiętrowy
gmaszek z cegieł i drewna stał przyklejony do murów niedaleko bramy, której to strażnik nie
tak dawno pożegnał się z życiem. Mieszkanie ulokowane nad magazynem należało, jak
dowiedziałem się od niezawodnego Jakuba, do rodziny pomniejszego kupca, który zajmował
się handlem trunkami. Już na parterze czuć było smród krwi i śmierci. Poleciłem pachołkom
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przeszukać magazyn, a sam, wraz z dwoma ceklarzami, wstąpiłem na pięterko.
Na szczycie schodów natrafiliśmy na zwłoki odziane w chałat identyczny jak ten,
który nosił złapany przez nas obcokrajowiec. Głowę rozbito mu czymś ciężkim, plecy nosiły
znamiona ciosów żeleźcem. Nieboszczyk ściskał w pobielałej garści długi, prosty nóż,
którego klinga zbroczona była czarną krwią.
– To pewno Zadig, brat tego Ormianina. Czyli mieliśmy rację. Napadli nocą na kupca,
ale nie spodziewali się oporu. Pokazał im, zuch, jak bronić własnego obejścia. O, to właśnie
on – wskazał na opartego o ścianę trupa. – Joachim Oberech, właściciel składu.
Towarzyszący mi ludzie zaczęli szeptem odprawiać modlitwę za zmarłych.
Ze słów schwytanego obcokrajowca niewiele udało nam się wywiedzieć, nawet
pomimo pomocy madziarskiego snycerza, który biegle władał obydwoma językami. Popili
gdzieś razem z bratem, a później napadnięto ich w zaułku. Nic więcej nie pamięta. Skąd wziął
zakrwawiony nóż, ani gdzie podział się jego brat, tego już nie wiedział.
Nie wiedział, albo nie chciał nam powiedzieć.
Przykucnąłem obok kupca i uważnie zbadałem jego ciało. Moją uwagę przykuły
głębokie rany, pasujące do ostrza spoczywającego w dłoni cudzoziemca. Napastnik zadawał
głębokie i liczne pchnięcia, celując w ważne organa witalne. Mimo iż handlarz bronił się,
wszystkie sięgnęły celu. Było to o tyle zaskakujące, że atakujący musiałby być mistrzem
ostrza, aby zadać takie ciosy w walce. A to, że jego ciało leżało u stóp gospodarza, wyraźnie
zaprzeczało tej teorii. A może się myliłem? Jednak kto w takim wypadku pokonał Ormianina?
W zasięgu martwej dłoni imć Oberecha leżał porzucony obuszek, jasno wskazując na
to, że to właśnie on pozbawił napastnika życia.
Dziwna sprawa.
Zastanawiało mnie, w jaki sposób handlarz zdołał wbić broń w plecy napastnika, który
atakował go od przodu? Czyżby pokonał go w walce, a później osłabły z upływu krwi, zaległ
pod ścianą i skonał? A może to Zadig, widząc śmierć brata, dokończył jego dzieła? Chyba,
że...
– Wejdźcie do środa – poleciłem. – Sprawdźcie, czy zniknęło coś cennego.
– Dobrze, mistrzu.
Postąpiłem w ślad za nimi. Moją uwagę jednak zaprzątnęło ciało zabitej kobiety,
leżące pośrodku podłogi. Ona także została kilkukrotnie pchnięta w brzuch. Bardzo silnie,
napastnik prawie ją wypatroszył. Skrzywiłem się z niesmakiem. Żona kupca musiała zostać
zaskoczona i nie stawiła żadnego oporu. Stan obrażeń sugerował, że zadała ją ta sama, silna
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osoba, która przebiła gardło strażnika bramnego. Czyżbym wreszcie natrafił na ślad
mordercy?
– Mistrzu – chłopak chrząknął, starając się przykuć moją uwagę. Spojrzałem w jego
stronę, wyrwany z rozmyślań.
– Chyba nic nie zaginęło. Na blacie leżą zawiązane mieszki, a w kuferku jest tego
jeszcze więcej. Nic to dziwnego, skoro jeden z tych drani zaległ martwy, a drugi uciekł
niczym tchórz.
– A księgi handlowe? Listy?
– Nigdzie nic podobnego nie widziałem, panie. Może są na dole, w magazynie?
Zatopiłem się w myślach. Sprawa wydawała się prosta, a po odkryciach dzisiejszej
nocy wręcz oczywista. Pozostawało wyłącznie ogłosić werdykt i pozostawić jego wykonanie
jurystom. Czyżby wreszcie los się do mnie uśmiechnął? Musiałem to sprawdzić. Wszystkie
nitki trzymałem już w swojej garści, teraz wystarczyło za nie pociągnąć.
– Mój panie? Wracamy?
– Tak. Zamknijmy wreszcie to śledztwo.
***
Obiecałem Kazimierzowi Witzowi, że powiadomię go o wyniku poszukiwań, więc to
do jego domu skierowałem swe kroki, gdy tylko słońce na dobre ukazało ziemi swe oblicze.
Gospodarz zamarł na mój widok, po czym zapytał z niedowierzaniem.
– Udało się?
– Udało. Wiem, kto jest mordercą.
– To doprawdy wspaniałe wieści! Wejdźcie, mistrzu, musicie mi wszystko
opowiedzieć. Zaraz zawołam pacholika, niech poda późne śniadanie…
– To nie będzie koniecznie – powstrzymałem go. – Nie zajmę wam dużo czasu.
– Jeśli tak twierdzicie, mistrzu… Niemniej, zapraszam do gabinetu.
Poszedłem w ślad za nim, podziwiając wiszące na ścianach obrazy. Kupcowi musiało
się powodzić, skoro stać go było nie tylko na portret własny oraz małżonki, ale także parę
pejzażyków. Oj, nie mógł mój gospodarz narzekać na brak srebra, nie mógł... Zaprowadził
mnie do małego pokoiku na tyłach i zaraz wyciągnął garniec piwa, który postawił na blacie.
Wskazał mi zydelek.
– Siadajcie, mistrzu, siadajcie.
– Dziękuję, ale postoję. Niedługo wychodzę. Wiecie, co mnie sprowadza.
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Gospodarz zmarszczył brwi, ale nic nie odpowiedział, wpatrując się we mnie
wyczekująco. Wreszcie westchnął ciężko i ukrył twarz w dłoniach.
– Wy wiecie, prawda?
– Tak.
– Ceklarze?
– Czekają na zewnątrz. Pójdziecie ze mną po dobroci, czy będę musiał wyprowadzić
was siłą?
Zabębnił palcami o blat. Dla dodania powagi wypowiedzianych przed chwilą słów,
odsunąłem połę płaszcza i oparłem dłoń o głowicę miecza. Kupiec wiedział, że za zbrodnie,
które popełnił, kara może być tylko jedna. A ludzie mający przed sobą perspektywę długiej i
bolesnej śmierci, zdolni są wszakże do wszystkiego.
– Pójdę – odparł wreszcie. – Ale… dajcie mi chwilę. Powiedzcie, co mnie zdradziło?
– Sposób, w jaki zadano śmierć ostatnim ofiarom. Tylko wam powiedziałem o
rzekomej regule, z jaką zabijał poszukiwany przeze mnie człowiek.
Zaśmiał się sucho i pokręcił z niedowierzaniem głową.
– Pozwoliłem się wam podejść, a niech mnie. Morderca grasujący na szlaku także był
waszym wymysłem?
– On akurat jest prawdziwy – zaprzeczyłem. – Ale zabija… jeszcze inaczej.
Zaniepokoiły mnie ataki w waszym mieście, a po sprawdzeniu ratuszowych ksiąg,
wiedziałem, że ktoś stąd miał interes w pozbyciu się tych właśnie mieszkańców. Ktoś, kto
postanowił podszyć się pod złoczyńcę, którego śledzę. Ktoś, kto wiedział o atakach w
Krakowie, Olkuszu i Ogrodzieńcu. Rozpuściłem więc plotkę o sposobie, w jaki owa śmierć
zostaje zadana. Burmistrzowi powiedziałem, że swoje ofiary wieszał. Proboszczowi, że
patroszył, ceklarzom natomiast, że tłukł obuchem. Jeszcze innym kupcom co innego, a żaden
ze szczegółów nie powtarzał się dwa razy. Tylko wy sądziliście, że dźgając, zrzucicie
wszystkie podejrzenia na poszukiwanego.
Witz pokiwał w zadumie głową, po czym nadspodziewanie szybkim i zwinnym
ruchem sięgnął do kieszeni. Zareagowałem odruchowo. Wyszarpnąłem miecz z pochwy.
Ostrze ze świstem przecięło powietrze. W ostatniej chwili zmieniłem ułożenie broni i
uderzyłem płozem w grzbiet dłoni, obijając ją, miast odciąć. Mężczyzna krzyknął z bólu i
wypuścił fiolkę, która roztrzaskała się na ziemi.
Hałas zwabił ceklarzy, którzy wpadli do pokoju we czterech. Odprawiłem ich
stanowczym ruchem dłoni.
– Wilcza jagoda – wyznał kupiec, brodą wskazując na ciemniejącą kałużę. – Moja
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ostatnia linia obrony. Szkoda. Musiałem spróbować.
– Rozumiem.
Opuściłem miecz, ale nadal pozostałem gotowy do ataku. Licho wie, co jeszcze w
swym gabinecie mógł przechowywać Witz.
– Muszę przyznać, że pomysł, aby zrzucić podejrzenie na ormiańskich braci, był
naprawdę przedni – przyznałem – i zapewne niejednego jurystę wyprowadziłby w pole.
– Ale nie was.
– Ano nie. Sami zwabiliście Zadiga i Asuma?
– Tak. Poznałem ich w karczmie, a z racji tego, że znam ormiański, nie stanowiło dla
mnie problemu złapać z nimi wspólnego języka. Upiłem ich, Zadiga zadźgałem, a Asuma
ogłuszyłem. Osobiście przewiozłem ciało zakrytą taczką i podrzuciłem do domu Oberecha.
Biesiada na rynku bardzo mi w tym pomogła, nie spotkałem nikogo po drodze.
– Bardzo to sprytne. Ale powiedzcie, czy naprawdę warto było narażać nieśmiertelną
duszę, nawet za cenę… No właśnie, czego?
Witz prychnął.
– Te handlarzyny zaprzysięgły się, aby zniszczyć mnie i mój cech. Nieuczciwe ceny,
niszczenie towarów, zastraszanie. Pomówienia. Podkupywali pachołków, płacili ciurom, aby
ci przymykali oczy na ich drobne występki. Postanowiłem wreszcie wziąć sprawy we własne
ręce. Dla dobra własnej rodziny i mojego cechu.
Uniosłem brew.
– I nie przeszkadzało wam to mordować całych rodzin?
– Nie zrozumiecie.
– Macie rację. Nawet nie zamierzam próbować. Cóż, pora się nam pożegnać, panie
Kazimierzu – skłoniłem się lekko i odwróciłem w stronę drzwi. – Ceklarze zabiorą was teraz
na odwach, gdzie będziecie oczekiwać na przyjazd wieluńskiego jurysty, po którego już
posłano.
Ruszyłem w stronę drzwi, jednak gdy miałem już przekroczyć próg, przypomniałem
sobie o jednym istotnym elemencie, który nie pasował mi do obrazu całości.
– Odpowiedzcie mi jeszcze na jedno pytanie – poprosiłem, nie odwracając się w jego
stronę. – Dlaczego musiał zginąć strażnik bramny? Z nim przecież nie mieliście żadnego
zatargu.
Sądziłem, że odmówi odpowiedzi, ale zaskoczył mnie.
– To był incydent – odezwał się i po raz pierwszy od początku rozmowy usłyszałem w
jego głosie zbolałe nuty. – Mały Marcus widział przez okno, jak wychodzę z domu
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Heimitzów. Bałem się, że gdy opowie o tym ojcu, ten domyśli się prawdy. Ja… żałuję tego,
co zrobiłem.
Wyszedłem, nie zaszczyciwszy go ostatnim spojrzeniem.
***
Nie wiem, jak zakończyła się sprawa Kazimierza Witza. Następnego dnia wyjechałem
razem z karawaną, zmierzając do kolejnego miasta na naszym szlaku – Wielunia, będącego
ostatnim przystankiem w naszej drodze do Wrocławia. Miałem nadzieję, że w dalszej drodze
szczęście bardziej mi dopisze i wreszcie trafię na ślad mordercy z Krakowa, który podążać
musiał w ślad za kupcami. Nieuchwytny, czaił się zawsze gdzieś na skraju obozowiska; grzał
się przy ogniu i jadł z jednego kociołka wraz z tymi, którzy byli dla niego nikim więcej, jak
bydłem przeznaczonym na rzeź. Dlaczego nie zamanifestował swej obecności w Klobuku?
Przypatrywał się, jak ganiam za jego naśladowcą, za fraszkę mając moje wysiłki? Nie wiem, a
nie lubię zgadywać. Zapytam go o to, gdy wreszcie go schwytam.
A schwytam na pewno.
Kiedyś.
KONIEC
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I MIEJSCE
Wioletta Wachol
Na krawędzi

Wokół panował mrok, a na ulicach nie było żywej duszy. Zdawało się, że jedynie
silny wiatr – pozostałość po niedawnej nawałnicy – akcentuje swoją obecność. Co jakiś czas
w oddali dało się słyszeć syreny służb, które pędziły, by jak najszybciej usunąć skutki
wichury i przywrócić mieszkańcom Kłobucka zasilanie. Po takich nawałnicach życie w
mieście najczęściej zamierało. Tylko od czasu do czasu zza gęstych, czarnych chmur
nieśmiało wyglądał księżyc, jakby w nadziei, że swoim jasnym blaskiem obnaży grzeszki
mieszkańców. Była pełnia, a mimo to w otoczeniu panowała złowroga atmosfera.
Poczuł to także mężczyzna w czarnej kurtce z kapturem, kiedy tylko przekroczył próg
bramy. Jego twarz od razu zaczął smagać lodowaty wiatr. „Idealna aura do okoliczności”,
pomyślał z ironią i ruszył w stronę rynku Jana Pawła II. Wiedział, że jest spóźniony, ale mimo
to nie śpieszył się. Czuł opór we własnym ciele, a w głowie kołatały mu się uporczywe myśli.
Zastanawiał się, w jaki sposób został w to wszystko wplątany i nie mógł darować sobie, że
tak łatwo dał się podejść. „Za błędy trzeba płacić”. Szkoda tylko, że ten jeden błąd musiał
kosztować go aż tyle. Nie było jednak odwrotu. Nie mógł poświęcić najbliższych. Nagle
poczuł ucisk w gardle i do oczu napłynęły mu łzy. Nie mógł uwierzyć, że tak to wszystko się
skończy. „Ty wymagasz od nas, my wymagamy od ciebie. Zrobisz, co do ciebie należy, a
nikomu włos z głowy nie spadnie”, rozbrzmiało w jego głowie i nagle spostrzegł, że prawie
dotarł na miejsce. Zatrzymał się i spojrzał w górę na kopułę kościoła, którą delikatnie
oświetlał księżyc. „Tak, zrobię, co do mnie należy, pora to zakończyć”. Zacisnął pięści w
kieszeniach i chwiejnym, niezdecydowanym krokiem przeszedł na drugą stronę ulicy. Po
kilkunastu krokach dotarł do wejścia na dziedziniec kościoła pod wezwaniem świętych
Marcina i Małgorzaty, a potem zniknął za jego murami. Gwałtowny wiatr znów zasnuł niebo
ciemnymi chmurami, spowijając całą okolicę w mroku.
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Mężczyzna, siedzący w czarnym Audi zaparkowanym w wąskiej uliczce nieopodal
kościoła, zastanawiał się, czy powzięty plan się powiedzie. Wydawało się, że nawet
pogodowa aura sprzyjała temu, co zaplanowali. Była to najwyższa pora, by skutecznie
doprowadzić sprawę do końca. Już za długo czekali na odpowiedni czas. Dzisiaj wszystko
powinno pójść po ich myśli. O ile ten kłamliwy idiota nie stchórzy. Raczej nie powinien.
Doskonale wie, o co toczy się gra, a oni także zadbali, by dostatecznie go zmotywować. Nie
poświęci przecież rodziny. Chociaż kto wie... Mężczyzna spojrzał na wyświetlacz komórki,
była minuta po dwudziestej drugiej. Na jego twarzy pojawił się grymas niezadowolenia. Ten,
na kogo czekał, spóźniał się, a w każdej chwili w okolicy mógł pojawić się nikomu
niepotrzebny świadek.
W pewnym momencie w jednej z bram kamienic dostrzegł niewyraźny kontur
sylwetki. Postać nieśpiesznie zbliżała się w stronę ulicy. Czyżby to był on? Mężczyzna
z Audi wytężył wzrok, wpatrując się w postać, a po chwili na jego twarzy pojawił się
triumfujący uśmiech. "A więc jednak... Pojawił się. Teraz wszystko powinno pójść bez
komplikacji". Obserwował, jak postać przechodzi na drugą stronę ulicy i idzie wzdłuż
wysokiego muru ku schodom prowadzącym do kościoła, a po chwili znika. „Dobrze,
wszystko zgodnie z planem, pora na ostatnią część”. Wyczekująco utkwił wzrok w górnej
części kościoła, by za chwilę dostrzec, jak z wieży spada człowiek. Tyle mu wystarczyło.
Czym prędzej chwycił telefon i wybrał numer. Słuchawkę podniesiono niemalże po
pierwszym sygnale.
– Zadanie wykonane.
– W porządku, wracaj – odpowiedział głos w słuchawce, po czym rozmowa została
przerwana.
Mężczyzna jeszcze raz rozejrzał się po okolicy. Wokół nadal było pusto. "Żadnych
świadków. Idealnie”, pomyślał z satysfakcją, po czym przekręcił kluczyk w stacyjce i nie
spiesząc się, odjechał.
Było przed szóstą, kiedy Adam Brzozowski nagle się obudził. Twarz miał zlaną
potem, a jego serce szybko łomotało. Znowu śniło mu się, że ucieka przez gęsty, ciemny las.
Ten sam koszmar co jakiś czas pojawiał się w jego snach. Tym razem jednak było inaczej.
Nie wiedział dlaczego, ale coś sprawiało, że ogromnie się bał. Znów zamknął oczy i starał się
unormować oddech. Kiedy uczucie lęku już go opuściło, odrzucił gruby koc i powoli wstał z
łóżka. Wtedy uderzył go przeszywający ból głowy. Czym prędzej poszedł do kuchni, wyjął z
szafki proszki przeciwbólowe i rozpuścił je w szklance wody. Usiadł przy okrągłym stoliku i
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opróżniając zawartość szklanki, spoglądał przez okno. Na zewnątrz nadal było ciemno, widać
służby jeszcze nie uporały się ze skutkami nocnej wichury.
Dla Brzozowskiego nie miało to jednak większego znaczenia. Ostatnio niewiele go
obchodziło, a każdy jego dzień rozpoczynał się tak samo: od kaca. Był na krawędzi
i bardzo niewiele dzieliło go od zanurkowania w przepaść. Wszystko zaczęło się od
nieporozumień z żoną. Choć kiedyś byli doskonale dobraną parą, przestali się dogadywać i
coraz częściej się kłócili. W końcu Gośka przyznała się do zdrady i wniosła pozew
o rozwód. Adam nie chcąc przeciągać sprawy, zgodził się na ugodę. Po wszystkim rzucił się
w wir pracy. Oczywiście koledzy doradzali mu, żeby odetchnął, dokądś wyjechał, ale on
uważał, że robota przy dochodzeniach będzie lekiem na całe zło. W swojej jednostce w
Katowicach był jednym z najlepszych śledczych. Nie tylko cechowała go skuteczność, ale
posiadał też niezwykły zmysł, dzięki któremu skupiał się na szczegółach, które wszyscy
zazwyczaj uznawali za mało istotne. Jego kariera rozwijała się w bardzo obiecującym
kierunku, ale jak się potem okazało, rozpad małżeństwa całkowicie go załamał, przez co
popełniał coraz więcej błędów podczas dochodzeń. Na domiar złego, ukojenia szukał w
alkoholu i kilka razy zdarzyło mu się pełnić służbę na lekkim rauszu. Stał się też opryskliwy i
agresywny, czego skutkiem była bójka z jednym z kolegów.
Z uwagi na liczne zasługi Brzozowskiego komendant przymykał oko na jego
potknięcia czy wybuchy niekontrolowanej złości. Nie mógł jednak zignorować ostatniego
wydarzenia i w efekcie zdecydował o przeniesieniu go na czas nieokreślony do Komendy
Powiatowej Policji w Kłobucku – rodzinnej miejscowości Adama. „Odetchniesz nieco od
pracy, odwiedzisz rodzinę, znajomych, a swoich kolegów przyuczysz, jak skutecznie
prowadzić dochodzenia. Potraktuj to jak wyróżnienie, specjalny urlop. A gdy już nabierzesz
energii, wrócisz na stare śmieci”, mówił komendant podczas jego ostatniego dnia w jednostce
w Katowicach. Tak naprawdę była to degradacja, przywołanie do porządku, ale
Brzozowskiemu było to obojętne i nie miało dla niego znaczenia, gdzie będzie mógł oddawać
się alkoholowym upojeniom.
Jednak gdy tylko przybył do Kłobucka, od razu pożałował, że nie postawił się
komendantowi.
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zagospodarowane. Wiele kamienic odrestaurowano, zachowując ich subtelny urok. Na nowo
położono chodniki i poprawiono ulice. Było tutaj zdecydowanie lepiej niż dwadzieścia lat
temu, kiedy Adam stąd wyjeżdżał. Sęk w tym, że to miejsce nadal kojarzyło mu się z trudnym
dzieciństwem, o którym był przekonany, że już dawno zapomniał. Zawsze uważał, że
wszystko mogło potoczyć się inaczej, gdyby matka przeżyła. „Nie… Nie ma sensu teraz tego
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roztrząsać”, pomyślał i postanowił wrócić na kanapę. Nim jednak zdążył to zrobić, po
mieszkaniu rozległ się dzwonek telefonu komórkowego. Kto mógł do niego dzwonić o tej
porze? Normalnie kiedyś spodziewałby się telefonu z pracy, potrafiono do niego dzwonić w
najrozmaitszych godzinach, ale w zaistniałej sytuacji… Niewiele myśląc, poszedł do pokoju,
gdzie na stoliku obok kanapy leżał telefon. Wziął smartfona do ręki i spojrzał na wyświetlacz.
Numer nieznany. Już miał odrzucić połączenie, ale w ostatniej chwili zawahał się i przesunął
kciukiem po zielonej słuchawce.
– Brzozowski.
– Adam? Cześć. To ja, Zuzka – usłyszał po drugiej stronie znajomy, kobiecy głos, co
wprawiło go w lekkie zdumienie. Pewnie się przesłyszał.
– Halo, kto mówi? – zapytał.
– Zuzanna Szafran, już nie udawaj, że nie poznajesz. Może nie powinnam teraz
dzwonić, ale na pewno orientujesz się w sprawie – zawiesiła na chwilę głos. – Zapytam
wprost: czy to naprawdę Grzesiek?
– W jakiej sprawie? Co Grzesiek? – zapytał zupełnie zbity z tropu.
– To ty nic nie wiesz? – zapytała z niedowierzaniem. – Zapomniałam, że cię zawiesili.
Dostałam info, że na terenie kościoła świętych Marcina i Małgorzaty, przy rynku, znaleziono
zwłoki. Wstępnie to chyba samobójstwo, ale nie ma pewności, dopiero jadę na miejsce –
przerwała na chwilę, jakby oczekując odpowiedzi Adama. On jednak słuchał, ale docierały do
niego tylko strzępki informacji. Umysł wciąż miał zamroczony alkoholem. Tymczasem
kobieta niepewnie dodała:
– Podobno ciało należy do Grześka Kota. Myślałam, że mimo wszystko już wiesz.
Nagle Brzozowski otrząsnął się z pierwszego szoku i wychrypiał do telefonu:
– Samobójstwo...? Do Grześka? – powtarzał zdezorientowany. – Co Ty pierdolisz? To
jakiś żart?
– Słuchaj, mówię to, co przekazało mi moje źródło. Myślałam, że kumple cię
poinformowali, ale najwyraźniej się pomyliłam. Trzymaj się

– rzuciła kobieta

i rozłączyła się.
– Poczekaj! Halo, halo! Kurwa jego mać! – Co do licha się tu działo? Czy
rzeczywiście Grześkowi coś się stało? Samobójstwo? Nie, to niemożliwe. Od razu
zadzwoniliby do niego z firmy. Może nie usłyszał dzwonka. Przejrzał telefon, ale nie było
żadnych nieodebranych połączeń. Wykręcił szybko numer na dyżurkę,
– Komenda...
– Stul pysk, Brzozowski. Dlaczego nic nie wiem o zajściu przy kościele?
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– Yyy... Został tam oddelegowany oddział...
– Jaki, kurwa, oddział? Chyba ja jestem śledczym w tej pierdolonej jednostce?! –
rzucił i wściekły rozłączył się. Wciąż był w szoku. Na dodatek pękała mu głowa. Wszystko
wydawało mu się kompletnie irracjonalne, jakby jeszcze się nie wybudził. W dyżurce nie
zaprzeczyli, że... Zaczęły trząść mu się ręce. Nie, to na pewno pomyłka, ktoś się pomylił.
Wybrał numer Grześka. "Abonent czasowo niedostępny". Pewnie nie ma zasięgu w tej
dziurze na Zagórzu. Po chwili zaczął szybko się ubierać, ból głowy stawał się nie do
zniesienia. Oby proszki zaczęły szybko działać. Założył kurtkę, chwycił telefon i kluczyki od
samochodu. Przez myśl przeszło mu, że nie powinien prowadzić, promile pewnie jeszcze
utrzymują się we krwi. Pieprzyć to, później będzie się tym martwił. Teraz najważniejsze to
dojechać na miejsce. „To na pewno fałszywy alarm”, myślał, odpalając samochód, ale złe
przeczucia nie opuszczały go ani na chwilę.
Po niespełna dziesięciu minutach dotarł na miejsce. Powoli widniało, ale słońce nie
miało żadnych szans na przebicie zza gęstych chmur. Wokół kościoła błyskały na przemian
czerwone i niebieskie światła. Gdzieniegdzie przystawali na chwile pojedynczy gapie
zaciekawieni zdarzeniem. W większości byli to starsi mieszkańcy, którzy najwcześniej
rozpoczynali dzień. Za niespełna pół godziny miasto całkowicie się rozbudzi, dzieci i
młodzież wyjdą do szkół, inni do pracy, jeszcze kolejni by pozałatwiać sprawunki. Wtedy
ciężko będzie odciągnąć gapiów od miejsca zdarzenia. „Powinni szybko się z tym uporać”,
pomyślał Adam, szukając miejsca parkingowego.
Kiedy zaparkował, szybko wysiadł z samochodu i niemal biegnąc, udał się na miejsce
zdarzenia. Docierając do taśm policyjnych, kątem oka dostrzegł prokuratora skrzętnie coś
notującego przy jednym z radiowozów. Przeszło mu przez myśl, że z reguły tak szybko się
nie pojawiają i jeszcze bardziej się zaniepokoił. Gdy próbował przejść pod policyjnymi
taśmami, spostrzegł, że rusza ku niemu młodszy aspirant Holecki.
– Panie Komisarzu, przykro mi, ale...
– Masz jakiś problem, Holecki? – powiedział nieznoszącym sprzeciwu tonem
Brzozowski i zmierzył go ostrym wzrokiem. Aspirant milczał przez chwilę, jakby bał się
odpowiedzi, ale w końcu zebrał się w sobie i wyrzucił na jednym wydechu:
– Nadkomisarz Sztaba został oddelegowany do prowadzenia sprawy. Z uwagi na
dobro śledztwa nie mogę panu pozwolić przejść dalej.
W Brzozowskim zawrzało. Już miał zwymyślać młodszego aspiranta, kiedy nagle
podszedł do nich Sztaba.
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– Możecie się oddalić, aspirancie – mężczyzna z wdzięcznością spojrzał na
nadkomisarza i szybko poszedł w stronę radiowozu. – Tak myślałem, że się tu zjawisz –
powiedział, po czym odchrząknął i poważnym tonem dodał – Wyrazy współczucia z powodu
śmierci kolegi. Wiem, że się przyjaźniliście.
Adam na chwilę zaniemówił. A więc jednak...
– To pewne?
– Miał przy sobie dokumenty, poza tym nasi go rozpoznali.
– Chcę go zobaczyć, pozwól mi tam wejść, powinienem uczestniczyć w śledztwie –
mówił gorączkowo Brzoza.
– To niemożliwe. Jesteś bezpośrednio zaangażowany. Poza tym podobno komendant
cię zawiesił. Lepiej będzie, jeśli teraz pozwolisz nam pracować i...
– Muszę go zobaczyć – powiedział podniesionym tonem Adam i ruszył
w kierunku czerwonego parawanu zasłaniającego zwłoki. Drogę od razu zagrodził mu Sztaba.
– Nie możesz – wycedził przez zęby, wyraźnie zniecierpliwiony. Przez chwilę
mężczyźni mierzyli się wzrokiem, gdy dołączył do nich Szczepan Jachnicki, technik
kryminalistyki. Był to wysoki, szczupły mężczyzna, na dłoniach miał niebieskie, lateksowe
rękawiczki, a na nosie przekrzywione okulary w szaro-czarnych oprawkach. Z Brzozowskim
znali się od lat, obaj pochodzili z Kłobucka, czasem pracowali wspólnie przy dochodzeniach.
– Ja to załatwię – powiedział szybko w kierunku nadkomisarza. Ten skinął mu głową,
popatrzył jeszcze przez moment na Adama i odszedł, by prowadzić dalsze czynności. –
Słuchaj, wiem, że Grzesiek to twój kumpel, ale nie mogę cię tam wpuścić. Dobrze wiesz,
jakie są procedury, nie od wczoraj robisz w tym gównie. Poza tym nadal jesteś zawieszony.
– Szczepan, do kurwy...
– Do kurwy nędzy, Adam, nie wejdziesz tam. Jak skończę robotę, dam ci znać, co
zostało ustalone, to w końcu był też mój kumpel. Ale teraz nie zawracaj mi dupy, jedź do
domu i zrób coś ze sobą, wali od ciebie wódą na kilometr. Jak w ogóle tu się dostałeś? –
pytanie przyjaciela nieco zbiło Brzozowskiego z tropu, bo na chwilę umilkł. Spojrzał jeszcze
raz w stronę kolegów, którzy pracowali za taśmami i odpowiedział:
– Tak, masz rację. Jadę do domu, zadzwoń, jak będziesz coś wiedział – po czym
skierował się w stronę zaparkowanego nieopodal samochodu, zostawiając za sobą nieco
zdezorientowanego Jachnickiego.
Brzozowski był w szoku. Niezliczoną ilość razy bywał na miejscu zdarzenia, widok
nigdy nie był przyjemny, ale w końcu wykonywał swoją robotę. Poszkodowanymi byli jednak
najczęściej obcy mu ludzie. Tym razem było inaczej. Świadomość, że za policyjnym
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parawanem znajdował się jego najlepszy przyjaciel, była porażająca. Jak to możliwe? I w
dodatku samobójstwo? Przecież Grzesiek ma dziecko w drodze, planuje wspólne życie z
Wiką. Nie było żadnych oznak depresji. Nagle przeszło mu przez myśl, że nie potrafi myśleć
o przyjacielu w czasie przeszłym. „To wszystko jest niedorzeczne”. Z głębokiego zamyślenia
nagle wyrwało go wołanie po drugiej stronie ulicy:
– Brzoza! Zaczekaj! – Gdy tylko spojrzał w tamtą stronę, zobaczył jak podbiega do
niego Zuza Szafran.
– Możemy chwilę poga...
– Nie mam teraz czasu – rzucił krótko i przyśpieszył kroku, by jak najszybciej oddalić
się od tej natrętnej baby.
Z Zuzką znał się nie od dziś. Tak samo jak on pochodziła z Kłobucka, i była
reporterką. Miała nosa do atrakcyjnych i głośnych tematów, jednak nie była związana
z żadną redakcją na stałe. Jako wolny strzelec często sprzedawała swoje teksty lokalnym
gazetom i portalom informacyjnym. Każdy, kto ją znał, wiedział, że niezależność
i nieustępliwość to jej drugie imię. „Jak zwykle szuka sensacji tam, gdzie nie trzeba”,
pomyślał Adam i czym prędzej skręcił w lewo do samochodu. Szybko otworzył zamek
i z ulgą usiadł na miejscu kierowcy. Nie odpalił jednak silnika. Położył obie dłonie na
kierownicy, zamknął oczy i dopiero w tym momencie poczuł, jak bardzo trzęsą mu się ręce.
Była to mieszanka bezsilności i wściekłości. Jak mógł doprowadzić do tego, że nie chcą
dopuścić go do miejsca zdarzenia?! Przecież jest jednym z najlepszych. Ale co
z tego… Sam jest sobie winien. W Katowicach komendant przy wielu sprawach mu pobłażał i
był przekonany, że tutaj będzie tak samo. Okazało się jednak, że wcale nie traktowano go jak
gwiazdę kryminalistyki, do czego był przyzwyczajony, ale jak szeregowego policjanta.
Wystarczył jeden wyskok i komendant od razu zdecydował o jego zawieszeniu. Teraz nie
miał żadnego pola manewru, jednak podświadomie był przekonany, że żadne samobójstwo w
przypadku Grześka nie może wchodzić w grę. Nie mógł jednak uczestniczyć w dochodzeniu,
nie miał też dostępu do dokumentacji.
Nagle z zamyślenia wyrwało go energiczne stukanie w szybę samochodu. Podniósł
powieki i spojrzał prosto w szmaragdowozielone oczy w jasnej, rudej oprawie. Zuzka nie
dawała za wygraną i zapukała jeszcze raz, podnosząc nieco głos:
– Kurwa, zawsze musisz zgrywać takiego chama? Otwieraj!
Adam jak na komendę zaczął zsuwać szybę.
– Nie szybę, cwaniaku! Samochód! Mamy do pogadania – odpowiedziała.

41

Brzoza westchnął ciężko i nacisnął na panelu guzik automatycznego zamka. Kobieta szybko
przeszła na drugą stronę samochodu i od razu wsiadła na miejsce pasażera.
– Ty nigdy nie rezygnujesz, co? – powiedział w jej kierunku.
– Nie byłabym sobą. Słuchaj, nie ma czasu, muszę…
– Jeżeli chcesz czegokolwiek dowiedzieć się ode mnie w sprawie Grześka, to muszę
cię rozczarować. Nic nie wiem. Zawiesili mnie i nie mam do niczego dostępu – odparł
szybko.
– Naprawdę chcesz się mnie pozbyć – odburknęła z przekąsem, po czym spoważniała
i spojrzała mu prosto w oczy. Jej twarz okalała burza rudoczerwonych loków. – Grzesiek nie
popełnił samobójstwa. Jestem pewna. – Adam poczuł się, jakby raził go prąd, a Zuza mówiła
dalej. – Jeżeli chcesz, dam ci spokój, ale najpierw posłuchaj, co mam ci do powiedzenia.
Na chwilę zapadła cisza. „Czy ona mogła coś wiedzieć? A może myśli, że wyciągnie
ode mnie jakieś informacje do swojego reportażyku”, myślał Adam. „A niech tam, i tak nie
mam nic do stracenia”.
– Mów.
Zuza zrobiła głęboki wdech i zaczęła opowiadać:
– Od jakiegoś czasu ja i Grzesiek pracowaliśmy nad pewną sprawą. Dobra,
„pracowaliśmy” to za duże słowo. Kocur wpadł na trop czegoś naprawdę mocnego. Pozornie
nie było to nic wielkiego. Niecałe pół roku temu przy napadzie na lombard przy Trzeciego
Maja wpadł drobny złodziejaszek. W okolicy znany jako Zdun.
– Kojarzę typa. Podobno jego stary stawiał piece i stąd jego ksywka.
– Mniejsza o to. Przy zatrzymaniu wasi znaleźli przy nim koks, nie wiem, ile tego
było, ale podobno całkiem sporo. Miał też przy sobie swojego smartfona. Jakiś czas po
zatrzymaniu dostał smsa z nieznanego numeru. To była zaszyfrowana wiadomość, ale
Grzesiek twierdził, że chodziło o przejęcie towaru. Próbował przycisnąć Zduna, ale ten nic
nie powiedział, do niczego też się nie przyznał, pewnie za bardzo się bał. Wtedy Grzesiek
poszedł z tym do komendanta, ale według starego to nie był żaden dowód. Grześkowi nie
dawało to jednak spokoju i węszył dalej. Jeden z tropów zaprowadził go do starej szeptunki
Sekułowej. Okazała się babką Zduna. Kocur zaczął u niej częściej bywać, bo z tego, co
powiedziała Sekułowa, jej wnuk często widywał się w okolicy z różnymi typkami. To mógł
być ktoś powiązany z prochami.
– A Sekułowa nic w tej sprawie nie wiedziała?
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– Niewiele. Udało się tylko ustalić, że Zdun, średnio co dwa tygodnie, widuje się
w okolicy jej domu z jednym typem. Sekułowa nie wiedziała w jakim celu, ale za to
rozpoznała go na zdjęciu. To był Toto.
– Totoszewski? Przecież ten gnój chyba siedzi w pierdlu.
– Widać, że nie jesteś na bieżąco. Wszystko na to wskazywało, ale jego papudze udało
się go wybronić. Oczyścili go ze wszystkich zarzutów, mimo że dowody na przemyt były
dość mocne. W każdym razie Grzesiek nie odpuszczał i kiedy był na szeptach, zostawił w
domu Sekułowej pluskwę. Okazało się, że Zdun rzeczywiście jest kimś w rodzaju pośrednika
i kiedy babka wychodziła na targ, spotykał się w jej domu z kumplami. Na nagraniach
wyraźnie było słychać, że chodzi o koks. Nie znam większych szczegółów, ale na pewno był
to dobry trop, żeby zaangażować w sprawę większą grupę śledczych i może nawet rozbić całą
siatkę. Oczywiście Grzesiek, jak na służbistę przystało, znowu poleciał z tym do komendanta.
– No i co? Zajęli się tym?
– Teoretycznie tak, praktycznie raczej nie. Komendant przejął wszystkie zgromadzone
materiały Grześka i powiedział, że zorganizuje odpowiedni pion do tej sprawy. Kocura
natomiast oddelegował do innych spraw. Miesiąc temu, kiedy dopytywał, jak idzie
dochodzenie i czy może do niej dołączyć, wysłano go do Sosnowca, żeby pomógł rozwiązać
sprawę jakiegoś porwania.
– Tak, pamiętam. Był bardzo niezadowolony…
– No właśnie. Rozmawiałam z nim przed wyjazdem i wtedy mi to wszystko przekazał.
Powiedział też, że nie podoba mu się to, co odwala komendant. I głównie
z tego powodu mnie wtajemniczył, żeby w razie sytuacji kryzysowej media mogły zadziałać.
Niespełna tydzień temu wrócił z Sosnowca i chciał ze mną pogadać – na chwilę przestała
mówić i zaczęła przesuwać kciukiem po smartfonie. – Zobacz – skierowała wyświetlacz w
stronę Adama. „Musimy się spotkać. Mam coś”, pisał Grzesiek. – Niestety, nie zdążyłam z
nim pomówić. Byłam w Łodzi, wróciłam wczoraj, a dzisiaj Grzesiek już nie żyje… – mówiła
z niedowierzaniem. – Może tobie coś przekazał? – zapytała wyczekująco.
Adam zmieszał się. W ostatnich tygodniach był w takim stanie, że niewiele do niego
docierało i zdecydowanie bardziej interesował go alkohol niż praca.
– Ja… Nie byłem w formie ostatnio. O tym, co mi powiedziałaś, raz Grzesiek coś
wspominał, ale do tej pory nie znałem szczegółów.
– Kurwa – syknęła Zuzka. – Przecież się przyjaźniliście… – zaczęła z wyrzutem,
rzucając mu ostre spojrzenie i dopiero w tej chwili dostrzegła jego przekrwione oczy
i ziemistą twarz. Pomyślała, że wygląda naprawdę źle, a przecież kiedyś złamał niejedno
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serce. – Okej… Potrzebujesz czegoś? Mogę ci jakoś pomóc? – zapytała, a jego kompletnie
zbiło to z tropu.
– Eee… Nie… Nie wiem – odpowiedział, po czym szybko dodał zdziwiony swoją
nagłą decyzją. – Właściwie to moglibyśmy spróbować ustalić, co stało się z Grześkiem. Na
komendę nie mam wstępu, nie mogę brać udziału w dochodzeniu, a też jestem przekonany, że
on nie popełnił samobójstwa. Nie mógłby tego zrobić.
Szafran myślała chwilę, po czym zapytała:
– Ale nie spaliłeś za sobą wszystkich mostów w psiarni? – uśmiechnęła się szeroko.
Jeszcze przez moment rozmawiali, ustalając wspólny plan działania, po czym Zuzka
wysiadła z samochodu i udała się na zaplanowaną wcześniej rozmowę ze starostą. Adam
natomiast wrócił do mieszkania. Był zmęczony, wciąż nie dowierzał we wszystko, co dzisiaj
się stało. Coraz mocniej odczuwał chęć napicia się. Postanowił jednak, że da sobie radę i nie
sięgnie po alkohol. Chciał zabrać się za sprzątanie, wszędzie panował okropny bałagan, ale
zamiast tego wziął proszki nasenne i postanowił trochę się przespać. Obudził go dzwonek
telefonu. Dzwonił Szczepan Jachnicki, technik.
– Halo, cześć, Szczepan.
– Cześć, sorry, że nie zadzwoniłem wcześniej, ale wiesz… Masa roboty – Adam
spojrzał na zegarek, było już przed dwudziestą trzecią. Przespał praktycznie cały dzień. –
Przejdę do rzeczy – kontynuował Jachnicki – Wstępnie ustalono samobójstwo, prokurator
jeszcze tego nie klepnął, nie ma też sporządzonych akt, to informacja całkowicie nieoficjalna,
ale pewnie już tak zostanie.
– Kurwa, to niemożliwe… – odpowiedział Adam.
– Wiem, dlatego przyjrzałem się temu dokładniej. Na wieży zabezpieczyliśmy ślady
proboszcza, kościelnego, Grześka i jeszcze jednej osoby, której danych jak dotąd nie
ustaliliśmy. Proboszcza i kościelnego nie było w tamtym czasie na plebanii – mają alibi. Poza
tym kurtka, którą miał na sobie Grzesiek, ma niewielkie rozdarcie w okolicy zamka. Wygląda
to tak, jakby ktoś ją nadszarpnął. Pozostaje tylko pytanie, czy to rozdarcie było już wcześniej.
– Sztaba o tym wie? Podobno on to prowadzi.
– Tak, ale nawet nie wziął tego pod uwagę. Według niego kurtka to nie dowód,
a odciski mogły należeć do kogokolwiek. Co prawda po pożarze wieży sprzed kilku lat
zabroniono do niej wstępu, ale proboszcz przyznał, że pozwala czasem zaglądać tam swoim
gościom. Na dodatek Wika zeznała, że ostatnio kłócili się z Grześkiem, i potraktowali to jako
jeden z powodów depresji. Przekazałem ci wszystko, co wiem, teraz muszę wracać do roboty,
trzymaj się.
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– Dzięki za telefon – powiedział Brzozowski i rozłączył się. Myślał chwilę nad tym,
co usłyszał od Szczepana i doszedł do wniosku, że spodziewał się takich ustaleń. Pytanie
tylko, po co mieliby zatajać informację o tym, że Grześka ktoś zamordował. Adam jeszcze
przez długi czas rozważał różne scenariusze, ale mimo wszystko nie udało mu się wysnuć
żadnego konkretnego wniosku. Nazajutrz był umówiony z Zuzą na odwiedziny Stanisławy
Sekułowej, u której przed śmiercią często bywał Grzesiek.
Rankiem, tuż po siódmej, wyszedł z mieszkania i ruszył ku zaparkowanemu
samochodowi, przy którym już czekała Szafran. Zapowiadał się całkiem inny dzień niż
ostatnie. Powietrze było nieco cieplejsze, choć był to już listopad, a słońce skąpało
w promieniach całe miasto. Tylko nieliczne drzewa w okolicy zdawały się pamiętać niedawną
wichurę, nosząc jej znamiona w postaci połamanych gałęzi.
– Dzień dobry. Widzę, że chyba jesteś w lepszej formie – przywitała się Zuza.
– Cześć. Tak, chyba tak – uśmiechnął się lekko i zdał sobie sprawę, że po raz pierwszy
od dłuższego czasu obudził się bez bólu głowy. „Opłaciło się nie sięgać po butelkę”,
pomyślał, a po chwili otworzył samochód i razem z Zuzką zajęli miejsca.
– Co masz w tej torbie? – zapytał Adam, wskazując na białą reklamówkę.
– Zrobiłam drobne zakupy dla pani Stanisławy, to starsza kobieta, trzeba jej pomóc.
– Samarytanka z ciebie – uśmiechnął się Brzozowski. – No to prowadź, szefowo,
gdzie mieszka pani Stanisława? – zapytał.
– Nie wiesz? Przecież jesteś stąd, a ona mieszka tutaj od bardzo dawna.
Przeprowadziła się z Białegostoku z ojcem zaraz po wojnie, jeszcze jako mała dziewczynka.
– Tak, wiem, że mieszka tutaj od dawna, ale jakoś nigdy nie miałem okazji jej
odwiedzić.
– Nigdy nie byłeś na szeptach? – zapytała zdumiona. – Żałuj, pani Stanisława potrafi
pomóc w naprawdę wielu sprawach.
– Nie wierzę w takie zabobony. Możesz podać ten adres? Wbiję w nawigację.
– Jesteś strasznym ignorantem. Wbijaj Staszica, stamtąd skręcimy w drogę pod lasem
– powiedziała.
Kiedy byli w drodze, Adam streścił jej rozmowę z Jachnickim. Według Zuzy
zbagatelizowanie takich okoliczności było co najmniej dużym niedopatrzeniem. Poza
własnymi spekulacjami nic nie mogli jednak w tej kwestii zrobić. Kiedy dotarli na miejsce,
Brzozowski zaparkował samochód przy lekko chwiejącym się płocie. Kawałek dalej stał
niewielki drewniany dom, którego dach pokryty był strzechą, a z komina unosił się delikatny
dym. Była to naprawdę piękna okolica. Las delikatnie okalał niewielkie podwórze, obok
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domu mieścił się niewielki ogródek, w którym zapewne pani Stanisława uprawiała swoje
zioła. Na werandzie z kolei stała niewielka drewniana ławeczka ze stolikiem. Zuza i Adam
wysiedli z samochodu, przeszli przez furtkę i wąską ścieżką skierowali się do wejścia. Zuzka
zapukała, po czym otworzyła drzwi i weszła do środka, pociągając za sobą Adama.
– Niech będzie pochwalony, dzień dobry, pani Stanisławo – przywitała się.
Staruszka oderwała się na chwilę od segregowania ziół, popatrzyła w stronę drzwi
i powiedziała z uśmiechem:
– Zuzanka, dzień dobry. – Kobieta miała na sobie grubą, ciemną spódnicę i jasny,
wełniany sweter. Spod wzorzystej chustki wystawały lśniące, srebrne włosy. Jej twarz usłana
była licznymi zmarszczkami, jednak w błękitnych oczach wciąż widać było wigor i młodość.
– Co cię sprowadza, moje dziecko, i cóż to za strapiona dusza z tobą przybyla?
– Dzień dobry, komisarz Adam Brzozowski – podszedł do staruszki z wyciągniętą
dłonią. Kobieta uścisnęła ją i spojrzała głęboko w oczy Adama.
– Adam, Adaś… Znala ja twoją matkę. Bardzo dobra kobieta. I ta dobroć na ciebie
splynęla, choć żeś pogubiony.
Brzoza odchrząknął i odwrócił wzrok. Dziwnie się czuł w towarzystwie tej kobiety.
– Pani Stanisławo – wtrąciła Zuza – przywieźliśmy pani trochę rzeczy, może się
przydadzą. Przy okazji chcieliśmy zapytać o kilka spraw.
– Och dziękuję, dzieci, toż to fatyga niepotrzebna. No, ale mówcież, o co chodzi, a ja
ziólek zaparzę – odpowiedziała kobieta i zaczęła krzątać się przy starym węglowym piecu,
doglądając czajnika i garnuszków.
– Pewnie pani słyszała o Grześku Kocie.
– Niechaj wszyscy święci mają go w opiece. Tragedia straszna, Grzesiu to taki dobry
chlopiec byl. Na szepty przychodzil często, ja czula, że jego ciemne moce próbują zlapać, ale
byla bezsilna.
– Ciemne moce? Grzesiek miał depresję? Chorował? – zapytał Brzozowski.
– A gdzie tam. Zdrów był jak ryba – pani Stanisława postawiła na drewnianym stole
dwa gorące kubki z ziołami – Przeznaczenie, śmierć, na to rady nie ma – powiedziała
staruszka.
– Mówiła pani, że Grzesiek często tutaj bywał. Może wspominał, że coś go niepokoi?
– zapytała Zuza, sięgając po kubeczek.
– Na pewno życia sobie nie odebral. To byl wierzący chlopak, Boga milowal,
wiedzial, że to grzech śmiertelny.
– A kiedy był u pani ostatnio?
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– To były może jakieś trzy dni wcześniej. O wnuczka mojego wypytywal, ale ja nic
nie wiedziala. I tak już wszystko powiedziala po tym napadzie. Jasiek zblądzil, ale karę
poniesie i zmądrzeje. To taki dobry chlopak.
– A co konkretnego Grzesiek wspominał o pracy? – drążyła Zuza.
– Mial klopoty, nerwowy byl. Coś odkryl. Mówil, że nic nie może zrobić, bo nie chcą
go sluchać.
– Wie pani, co to było?
– Nie. Ale wiedziala, że nie zostawi tak tego. To byl dobry chlopak i zaplacil za to
życiem.
– Myślę, że dowiedzieliśmy się wystarczająco. Dziękujemy, pani Stanisławo –
powiedziała Zuza. Staruszka uśmiechnęła się, po czym przeniosła wzrok na milczącego nadal
Brzozowskiego. Podeszła do niego, mówiąc:
– Już się tak nie trapi i weźmie się za siebie. Na krawędzi żyć nie może, z nalogiem
sobie poradzi, tylko pije ten napar rano i wieczór i modli się żarliwie. W Boga znów uwierzy,
On pomoże – i wręczyła niewielką torebkę z ziółkami zaskoczonemu Adamowi.
– Ale… – nie wiedział, co odpowiedzieć – Chyba powinienem zapłacić.
– Dzisiaj nic nie placi. Jak zadziala i wróci po więcej, to wtedy zaplaci. Pomodli się
też czasem za starą szeptuchę – uśmiechnęła się do niego serdecznie.
– Dziękuję i do widzenia – powiedział Adam, po czym wyszedł z izby.
– Z Panem Bogiem, pani Stanisławo, niedługo znów zajrzę do pani – powiedziała
Zuza i ruszyła w stronę wyjścia.
– Bóg zapłać, Zuzanko, i miej na oku swojego chlopaka. Przezwycięży demony to
i na milość przyjdzie pora – powiedziała na pożegnanie szeptunka. Szafran, nieco
onieśmielona, jeszcze raz się uśmiechnęła i opuściła izbę. Po chwili dołączyła do czekającego
na nią w samochodzie Adama.
– I jak wrażenia? – zapytała.
– Daj spokój, powiedziałem już, że nie wierzę w zabobony.
– A ja też powiedziałam, żebyś nie był takim ignorantem. Spróbuj – powiedziała,
wskazując na zawiniątko z ziołami. – Ja dzięki temu rzuciłam fajki. Na pewno ci nie
zaszkodzi. A wracając do Grześka… To potwierdziły się nasze przypuszczenia.
– Tak, ale nadal nic nam to nie daje. Utknęliśmy, nie mamy nic, co mogłoby rzucić
nowe światło na tę sprawę – Adam odpalił silnik i odjechali w kierunku centrum.
Kiedy odwiózł Zuzę do domu, wrócił do mieszkania, w którym nadal panował
bałagan. Postanowił wziąć się za porządki, w końcu i tak nic lepszego nie miał do roboty.
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Kiedy skończył, było już dość późno i chciał się położyć. Wtedy usłyszał dzwonek do drzwi.
Kiedy

otworzył,

zobaczył

burzę

rudoczerwonych

loków

i

szmaragdowozielone,

podekscytowane spojrzenie.
– Adam, mam to! – wykrzyknęła Zuzka, wchodząc do środka. Adam zamknął drzwi i
poszedł za nią do pokoju.
– Masz co? – zapytał lekko zdziwiony.
– Grzesiek nie skoczył. Wypchnięto go. Mam dowód. Jest nagranie – i wskazała na
małego pendrive’a, którego trzymała w dłoniach.
– Jakie nagranie? Przecież monitoring miejski nie działał. Wtedy przez wichurę nie
było prądu.
– To nie nagranie z monitoringu, ale z dyktafonu. Kiedy Grzesiek o wszystkim mi
opowiedział, pożyczyłam mu taki mały dyktafon, kompletnie o tym zapomniałam. Uruchamia
się automatycznie, gdy wychwyci dźwięk, i po nagraniu przesyła pliki na moją prywatną
chmurę, a pamięć z urządzenia samowolnie się oczyszcza. Kiedy dzisiaj wróciłam do domu,
przejrzałam wszystkie pliki. Jeden z nich był z datą i godziną, kiedy doszło do śmierci
Kocura.
– Przesłuchałaś to?
– Tak. Adam, na nagraniu słychać Grześka i Holeckiego. To on tam był, on wypchnął
Grześka. I później zadbał o to, żeby jak najlepiej pozacierać ślady na miejscu.
– Co ty mówisz? Holecki go wypchnął? Jaki miałby w tym interes? To niedorzeczne.
– Z nagarnia wynika, że Grzesiek był zaskoczony obecnością Holeckiego na wieży.
Może spodziewał się kogoś innego. Chwilę później doszło między nimi do kłótni. Grzesiek
połączył fakty i zrozumiał, że cały przemyt prochów odbywa się za przyzwoleniem
Holeckiego, który jest parasolem ochronnym. Kiedy Kocur zaczął mówić, że wszystkich ich
zdemaskuje, Holecki zaczął mu grozić. Powiedział, że i tak jest już skończony, że wszyscy są
skończeni. Gadał jak jakiś szaleniec, że musi go zabić, bo inaczej dopadną jego rodzinę.
Potem doszło do szarpaniny i Grzesiek zginął. Musisz to przesłuchać – Adam na chwilę się
zamyślił. Zastanawiał się gorączkowo, jakie kroki podjąć.
– Ktoś jeszcze o tym wie? Na policji mogą się do tego dostać?
– Nie, te pliki po wysłaniu na chmurę czyszczą się automatycznie. Jeżeli znaleźli
dyktafon, to na pewno był już pusty. A ja, jak tylko to odsłuchałam, zgrałam na pamięć
i przyjechałam do ciebie.
– W porządku. Musimy odpowiednio to rozegrać. Skoro Holecki maczał w tym
paluchy, to możliwe, że jest w to zamieszanych więcej osób.
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Przez całą noc wielokrotnie odsłuchiwali nagranie. Adam był wstrząśnięty jego
treścią, ale dzięki temu mieli twardy dowód na to, że Grześka zamordowano. Ich moralnym
obowiązkiem było doprowadzenie do tego, żeby morderca poniósł karę. Byli to winni
przyjacielowi, przynajmniej tyle mogli dla niego zrobić. Po dokładnym odsłuchaniu
sporządzili kopie nagrania i stenogramy. Zuza natomiast zobowiązała się do napisania tekstu,
w którym wyjawi wszystkie wątki związane ze śmiercią Grzegorza. Artykuł miał się pojawić
w mediach ogólnopolskich, żeby zasięg był jak największy i żeby policja nie mogła zamieść
całej sprawy pod dywan.
Nazajutrz Adam jedną z kopii wszystkich zgromadzonych dowodów przesłał do
Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Taką samą partię dowodów zabrał ze sobą do
komendy w Kłobucku. Kiedy stanął przed budynkiem, wiedział, że za chwilę rozpęta
ogromną burzę, która zatrzęsie w posadach niejednym stanowiskiem w tej jednostce. Mimo to
czuł, że postępuje właściwie i że jego życie wreszcie wraca na odpowiednie tory.
KONIEC
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WYRÓŻNIENIE
Cezary Makles
Co ty na to, Faberge

PROLOG
8.45, okolice Kłobucka.
– Co jest ku***!
Kierowca – dobrze zbudowany trzydziestolatek o aparycji wiecznie zamyślonego
Lindy – wrzasnął, wciskając gwałtownie hamulec kurierskiego wana. Z podrzędnej drogi
prowadzącej do zakładu producenta kostki brukowej wyjechała ogromna cysterna do
przewożenia paliwa, wymuszając pierwszeństwo.
– Spisz jego numery – powiedział do siedzącego obok osiłka.
– Eee… – reakcja kumpla na słowo „pisz” szybko zmieniła polecenie.
– No zrób zdjęcie tablicy rejestracyjnej. Jak skończymy robotę, to go dorwę, choćbym
miał szukać na każdej stacji benzynowej.
– Coś jest nie tak, Bolo. Telefon zwariował, wyświetla jakieś gówno.
– Co ty piep… ! O cholera, jakiś objazd.
Z przodu stanęła jakaś blokada.
– A nie, już puszczają.
Na drodze, przy tablicy z objazdem, kierujący ruchem poganiał ciężarówkę oraz ich
pojazd do jazdy na wprost.
– Co mówiłeś?
– Telefon ocipiał.
– Pokaż – spojrzał na wyświetlacz – faktycznie, coś się…
– Uważaj!!!
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Wjeżdżając pod wiadukt kolejowy, zobaczyli, że cysterna stanęła. Wykręcone światła
stopu nie dały kierowcy szans na reakcję. Przy prawie sześćdziesięciu kilometrach na godzinę
uderzyli w wielki, wystający z naczepy hak, klinując się całkowicie. Skołowani po uderzeniu
i wybuchu poduszek zobaczyli, że tył cysterny unosi się w górę. Na maskę ich auta spada
jakaś płachta, zasłaniając i tak niewyraźny obraz. Poczuli jeszcze szarpnięcie, zgrzyt metalu
trącego o metal i usłyszeli huk opadającego włazu. Cichego szumu gazu już nie usłyszeli.
Zanim doszli do siebie, już było za późno. Właśnie wybiła godzina zero.
Rozdział 1.
Rok przed godziną zero. Okolice Wałbrzycha, Góry Sowie.
– Piotrek, jest! Coś jest na skanerze, na lewo od ciebie! – zaczął krzyczeć w
podnieceniu Andreas Richter. – Jakieś trzy, cztery metry!
Postawny mężczyzna pochylony nad wyświetlaczem po raz kolejny wytarł swój ekran.
Jakby tego było mało, że biwakowali pod gołym niebem, wśród nieustającego bzyczenia
komarów i much, to jeszcze od wczoraj bez przerwy padał zimny kapuśniaczek. „Łono
natury” było bardzo nieżyczliwe dla dwójki poszukiwaczy.
– Dobrze, tutaj. Chodź, zobacz sam, to chyba to!
Po trzech miesiącach bezowocnych poszukiwań wreszcie trafili. Duże skupisko metalu
w regularnych odstępach. Tak przynajmniej wyglądało to na ekranie skanera.
– Od jutra zaczynamy kopać – zawyrokował Koper po analizie wydruków.
– Dzwoń do „sponsora” i powiedz mu, że „Złoty Pociąg” właśnie wjechał na peron.
Gdyby wiedzieli, co zapoczątkuje ten telefon, pewnie zamiast się upić ze szczęścia,
dzwoniliby do ABW, CBA i wszystkich świętych.
Z tymi ostatnimi spotkali się już dwa dni później.
Rozdział 2.
Sześć miesięcy przed godziną zero. Lotnisko w Rudnikach k. Częstochowy.
Zbyszek Radzioch po raz kolejny przeczytał notatkę leżącą na „stole operacyjnym” w
Częstochowskim Aeroklubie i po raz kolejny zaklął siarczyście. Co za idiota znów odwołał
szkolenie szybowcowe bez uprzedzenia? Jazda w okolicach rozgrzebanej A1 od lat była
koszmarem, a teraz jeszcze zaczął się remont starej „1” w samym mieście. Przejechanie

51

dwudziestu paru kilometrów z domu zajęło mu ponad godzinę. Z centralki telefonicznej
zadzwonił do pani Magdy – jedynej osoby, która mogła mu wyjaśnić to całe zamieszanie.
– Panie Zbyszku – głos sekretarki brzmiał, jakby ta przyciskała słuchawkę do ucha
barkiem, jednocześnie malując sobie paznokcie, co podobno często zdarzało się zażywnej
pięćdziesięciolatce – Dzwonili z Urzędu WOJEWÓDZKIEGO. – Drukowanymi literami
wypowiedziała słowo ,,wojewódzkiego”. – Mówią, że podpisali jakąś umowę na obsługę
lotniczej firmy kurierskiej i nasze lotnisko jest brane pod uwagę na główną bazę. Dziś
przyleci główny udziałowiec i ma sobie wszystko obejrzeć, dlatego odwołano zajęcia.
– Czemu nikt mnie nie powiadomił?
– Powiedzieli, że to na razie tajemnica. Przed konkurencją, wie pan, z tego mogą być
duże pieniądze i… – nagle w słuchawce rozległ się brzęk tłukącego się szkła.
– Cholera jasna, taki ładny kolor! Muszę kończyć, słodziutki, mam tu pilną robotę.
Zbyszek stał jeszcze chwilę trzymając niemą słuchawkę i rozkoszując się w wyobraźni
widokiem biurka pani Magdy w kolorze łososiowym (chyba jest taki kolor).
No, nic tu po mnie – pomyślał, kierując się w stronę wyjścia z budynku, gdy nagle z
głośnika radiostacji dobiegło go wezwanie.
– Rudniki, tu lot siedemset piętnaście z Rygi. Proszę o pozwolenie na lądowanie.
Powtarzam: prywatny lot siedemset piętnaście z Rygi do Rudnik, proszę o parametry
lądowania.
Skołowany rozejrzał się po wieży. Gdzie się podział kontroler? Gdzie cała obsługa?
Co tu się wyprawia? Ruszył w kierunku radiostacji, by wywołać pilota, ale znów stanął jak
wryty. Z głośnika dobiegło bowiem…
– Tu wieża Rudniki, pas czysty. Ląduj Sasza – cisza i spokój. Zapalam drogę
podejścia.
Tego dnia Radzioch miał jeszcze kilka razy przeżyć szok, ale nic już nie przebiło
„zdalnie” sterownego lotniska. Duchy z wieży zapaliły światła i posadziły na pasie piękną,
srebrno-białą Cessnę, która bez zawahania podkołowała do największego hangaru. Po chwili
zniknęła w jego wnętrzu, gdy kolejni „niewidzialni” otworzyli, a później szybko zamknęli
jego wrota.
„Ciekawość to pierwszy stopień do piekła” – pomyślał Zbyszek, zbiegając po
kręconych schodach wieży. Ale niech mnie odczepią w prądzie opadającym, jeśli nie
sprawdzę, kim jest nasz Sasza, lubujący się w ciszy i spokoju.

52

Do hangaru musiał podejść na piechotę, więc zajęło mu to prawie dwadzieścia minut.
Zdziwił się, że ciągle nikt nie wychodzi z hangaru. Coś było zdecydowanie nie tak, coś tu
śmierdziało, a on bardzo nie lubił takich sytuacji.
Zaczęło się to jeszcze w czasach studenckich, gdy na ochotnika zgłosił się do wojsk
lotniczych, by po szkoleniu na pilota helikoptera polecieć z misją stabilizacyjną do Kosowa.
Tam po raz pierwszy zobaczył, jak wszechobecna korupcja i przestępczość zorganizowana
wyniszcza nie tylko kraj, ale również demoralizuje jednostki KFOR. Najpierw w barze w
Skopje przestawił szczękę lokalnemu mafioso, po tym jak ten chciał, by Zbyszek „podrzucił”
do bazy kilka kilogramów miejscowych ziółek na uspokojenie. W zamian miał otrzymać parę
cennych informacji o tutejszej partyzantce. Później bardzo nieregulaminowo odpowiedział
szefowi

jednostki

wywiadu,

co myśli

na

temat

sposobu

pozyskiwania

danych

wywiadowczych. Była to zresztą reakcja na to, że ten podał go do raportu za „brak podjęcia
działań w kierunku realizacji założonych celów strategicznych”. Jego służba dobiegła końca
szybko i bez fajerwerków. Pocieszające było tylko to, że w Polsce znalazł kilku niezależnych,
ale porządnych reporterów, i dziś pan major nie pobiera nawet emerytury szeregowca.
Może dziś znów nadarzy się okazja, by puścić newsa do zaprzyjaźnionej stacji
tropiącej afery?
Na szczęście, choć drzwi hangaru od dawna były w grafiku napraw, nikomu nie
chciało się go nawet czytać. Skryte podejście wyszło jak na poligonie. Co z tego, skoro
hangar był pusty? Cessna stała na samym środku, lecz nigdzie nie było widać, nomen omen,
„żywego ducha”. Obszedł cały budynek, zaglądając nawet do toalety, ale dopiero gdy wyjrzał
przez okno na tyły, zobaczył kilka czarnych, wypasionych suwów.
– Czyli za sześć miesięcy pierwszy transport będzie gotowy – usłyszał przez uchylone
okienko.
– Tak – odpowiedział głos z lekkim wschodnim zaśpiewem – wcześniej zrobimy kilka
pustych przebiegów, żeby wszystkich przyzwyczaić do naszej obecności, a później już
regularnie będziemy latać z towarem raz w miesiącu.
– W takim razie mam trochę wolnego. Te puste przeloty może obsłużyć ktokolwiek. –
W powietrzu błysnął wyrzucony niedopałek, a „Smutny Linda” ruszył w kierunku pierwszego
suwa.
Kręcą jakiś serial? „Psy dwa i pół” czy co? – pomyślał Zbyszek, wracając w kierunku
samolotu. Zauważył po drodze jakąś kopertę z trzyliterowym logo faktycznie kojarzącym się
z firmą kurierską. Zabierając ją ze sobą, nawet nie przypuszczał, że news wszechczasów
właśnie zaczął się pisać.
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Rozdział 3.
Dwanaście godzin do godziny zero. Opuszczony dworzec kolejowy w Kłobucku.
Dobra zmiana nie dała rady dźwignąć kraju z ruiny i budynek dworca straszył pustostanem
jak wcześniej. Dzięki temu pięciu spiskowców mogło bez przeszkód przygotowywać się do
numeru na miarę „Domu z papieru” – przynajmniej w skali kłobuckiego powiatu. Lotnik pół
roku wcześniej dowiedział się o wielkim przekręcie kradzieży dzieł sztuki z odnalezionego
przez szemranych biznesmenów Złotego Pociągu. Z początku myślał jeszcze, że to tylko
działania pod przykrywką polskich służb, by nie wywołać gorączki złota i ewentualnych
problemów przy wydobywaniu zaginionych skarbów. Szybko przekonał się, jak bardzo się
mylił. Ze znalezionej notatki dowiedział się o dwójce poszukiwaczy, którzy trafili na trop
pociągu. Jakież było jednak jego zdziwienie, gdy kilka dni później przeczytał, że znaleziono
ciała tejże dwójki „wyłowionych” z jednego z mazurskich jezior. Zginęli wpadając do wody
samochodem, jadąc pod wpływem. Podobno od kilku dni imprezowali na Mazurach i o
żadnych poszukiwaniach nie mogło być mowy. Wszystkie informacje o zainteresowaniu
denatów poszukiwaniem Złotego Pociągu w Górach Sowich traktowano jako plotkę
dziennikarską.
Parę razy próbował dowiedzieć się czegoś o firmie kurierskiej, ale doczekał się
jedynie głuchych telefonów do domu i kilkukrotnego przebicia opon w aucie. Gdy usłyszał
groźbę zwolnienia z pracy wypowiedzianą słodkim głosem pani Magdy: „bo panie Zbyszku,
to naprawdę dobry biznes jest! I nawet dzwonili gdzieś z GÓRY!” – zrozumiał, że nie tędy
droga.
Zaczął się interesować sprawą na poważnie. Dwumiesięczne śledztwo zakończyło się
decyzją, że dla dobra wszystkich trzeba obrabować złodziei, tak na wszelki wypadek, bo
droga służbowa mogłaby zakończyć się jak przygoda w Kosowie.
Będąc częścią przykrywki, miał duże możliwości inwigilacji, ale potrzebował sprzętu i
ekspertów. Zaczął od Tepsy. Informatyk był najłatwiejszy do zwerbowania, bo student i były
uczeń szybownictwa już kilkakrotnie proponował mu tanią kablówkę z wysp czy wieczną
automapę, która jeszcze „słyszy” radio drogówki.
Łebski informatyk i niezły majsterkowicz miał niezbyt czystą kartotekę. Mimo że po
szkole szybko znalazł pracę w rozwijającej się dynamicznie TP’sie (bum na nieograniczony
dostęp do telefonów zapewniał mnóstwo zamówień, dobrą pensję i szybki awans), jednak
wylądował w szarej strefie. Przeoczył zmianę trendu i gdy zainteresował się komórkami, było
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już za późno. Firma przeszła reorganizację i okazało się, że nie ma już pracy dla montera
centrali telefonicznych. Zrozumiał wtedy, że prawdziwe pieniądze można zarobić na
przerabianiu komórek, by mogły więcej niż przewidywał operator.
Podłożenie „pluskwy” do wana kurierskiego było dla niego łatwizną.
W efekcie oprócz pięknie wykreślonej trasy, spiskowcy dowiedzieli się o skali
przedsięwzięcia. Niemniej na inne działanie niż akcja bezpośrednia nie starczyło czasu.
Pierwszy transport był planowany już za kilka tygodni. I tak powstał plan, tzn. PLAN.
A teraz Lotnik, Tepsa, Krawężnik, Cysterna i Kopara dopinali już ostatnie szczegóły.
– Niewypał już podłożyłem – powiedział Lotnik – dziś wieczorem musisz na niego
trafić, tak by zamknięto nie tylko sam teren budowy nowego centrum handlowego, ale
również całe centrum, i zorganizowano od świtu objazdy, później pomożesz Cysternie.
Kopara kiwnął wszystkim krótko głową i wyszedł. Jego część planu była stosunkowa
łatwa i przyjemna. Właściwie robił to, co umiał najlepiej. Kopał.
Kiedyś był właścicielem – dużego jak na okoliczne warunki – przedsiębiorstwa
budowlanego. Zaczynając od jednej koparki i wywrotki, dorobił się ekipy, która zaczęła z
powodzeniem startować w przetargach na podwykonawstwo przy robotach drogowych. Kiedy
zaczął współpracę z Salini na obwodnicy Częstochowy, pomyślał, że jest już ustawiony do
końca życia. Dwa lata później, wyprzedając swój sprzęt, ledwo mógł zapłacić ludziom.
Dla niego nie zostało nic.
Nie pomogły strajki i protesty.
Wtedy zaczął kopać.
Sąd, biorąc pod uwagę niekaralność oraz działanie pod wpływem wzburzenia
emocjonalnego, zasądził mu dwa lata w zawieszeniu za rozbój i uszkodzenie ciała, którego
dopuścił się na osobie prezesa Salini. Telefon od Lotnika z propozycją, żeby znowu trochę
pokopać, pojawił się w najlepszym momencie. Teraz wracał na budowę centrum obok starego
dworca samochodowego przy ulicy Wieluńskiej. Przyjął się tam jako operator koparki i
właśnie „znajdował” niewybuch z II wojny światowej. Jak się można było spodziewać,
policja i straż pożarna zamknęła całe centrum Kłobucka, organizując objazdy. Jako bonus
spiskowcy otrzymali całkowity brak zainteresowania służb resztą okolicznych ulic.
– Tepsa, ty ruszaj do Krzepic i czekaj na kuriera. Później informuj na bieżąco od
siódmej rano. My idziemy dokończyć montaż pneumatyki i sprawdzić po raz ostatni sprzęt.
Później spać, od szóstej jesteśmy wszyscy na łączach.
Cysterna i Lotnik wyszli jako ostatni, kierując się do warsztatu tego pierwszego. Od
kilku dni przerabiali jego starą cysternę do przewozu benzyny, by pozwoliła im wykonać
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najbardziej ryzykowną część planu. Pomóc ukryć kurierskiego wana zarówno przed
właścicielami, jak i służbami. Ostatni członek zespołu był emerytowanym kierowcą
ciężarówek, który w czasie wolnym zajmował się patentowaniem swoich wynalazków. Z
wykształcenia inżynier mechanik, z zamiłowania uwielbiał zwiedzać Europę za kółkiem
ogromnego tira, rozwożąc walcowane blachy, rury czy konstrukcje. Pracował od zawsze w
Hucie Częstochowa. Kilka razy nawet znalazł się na pierwszych stronach gazet jako
wynalazca w tak różnych dziedzinach, jak oczyszczalnie ścieków czy nowoczesne
akumulatory. Za automat do nauki strzelania dostał nawet medal od dowództwa Wojska
Polskiego. Niestety, patenty w czasach PRL-u nie przynosiły tak wysokich profitów, by
zapewnić dostatnią emeryturę. Bankructwo ukraińskiego podnajemcy huty pozostawiło go na
lodzie z niewielką odprawą i wycofaną z eksploatacji ogromną dwunastokołową cysterną. Nie
mógł przypuszczać, że zarówno jego stara ciężarówka, jak i racjonalizatorskie zacięcie,
zapewni mu dostatni byt. Kilka tygodni temu zadzwonił Lotnik i życie znów nabrało kolorów.
Rozdział 4.
Trzydzieści minut do godziny zero. Droga Krzepice – Kłobuck.
Jadąc motorem w cieniu furgonetki Tepsa po raz kolejny zgłosił na Yanosiku
„nieoznakowanych” w pobliżu i suszarkę po drodze. Ten prosty trik spowodował, że już od
dłuższego czasu tylko oni przekraczali prędkość. We wstecznym lusterku droga była
cudownie pusta. Miał w zanadrzu jeszcze kilka śmieci do wyrzucenia na drogę za sobą, gdyby
znalazł się jeszcze ktoś, kto nie jeździ z tym popularnym programem, a zbliżyłby się na
odległość wzroku. Wyprzedzając pod górę przed Drewbetem, minął wana, podkładając mu
zagłuszasz sygnału telefonii komórkowej.
– Chłopakom skończyły się darmowe minuty, za chwilę jesteśmy na górce. Możecie
ruszać.
Tepsa wypadł na prostą, mając już na liczniku sto pięćdziesiąt kilometrów na godzinę.
Mijając

wjazd

do

zakładu

produkującego

popularną

kostkę

brukową,

zobaczył

dwunastokołową, ogromną cysternę wytaczającą się na drogę. Dojeżdżając do blokady,
usłyszał jeszcze, jak kierowca wana hamuje awaryjnie i naciska klakson.
Zeskoczył z motoru, przyklejając na bak napis POLICJA. Ściągnął bluzę, pod spodem miał
kurtkę wzorowaną na policyjną. Lizak był za to jak najbardziej autentyczny. Razem z
Krawężnikiem przestawili słupki objazdu i zaczęli udawać służbę kierowania ruchem.
Należało zatrzymać wszystkie nadjeżdżające objazdem z drogi na Zawady samochody tak
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daleko, by kierowcy nie widzieli drogi do centrum. Tym zajął się Krawężnik. Miał
doświadczenie w kierowaniu ruchem zdobyte przez lata prowadzenia pielgrzymek. Ktoś
mógłby pomyśleć, że jest tu bardzo nie na miejscu, ale angażowanie się kościoła w politykę
zmieniło diametralnie jego poglądy. Stąd dziś łamał, a nie przestrzegał prawa. Zdecydowanie
zatrzymał zbliżające się do końca objazdu auta.
W tym czasie Tepsa przepuścił ciężarówkę i wana w kierunku centrum, pozostając na
skrzyżowaniu, by ewentualnie zatrzymać nadjeżdżające od Krzepic auta. Na szczęście nie
pojawił się jeszcze żaden samochód z tyłu. Kilka minut później znów pozwolili kierowcom
ruszyć dalej. Wskoczyli na motor i odjechali ze skrzyżowania, odprowadzani nieżyczliwymi
uwagami. Pod mostem ujrzeli jedynie ślady gwałtownego hamowania i trochę szkła. Nikt nie
zwrócił uwagi na to, co stało się tu dosłownie kilkadziesiąt sekund wcześniej.
…
– A nie, już puszczają.
Bolo jeszcze nie zdążył się uspokoić po wymuszeniu pierwszeństwa przez cysternę, a
tu jeszcze jakieś jaja z komórką. Dobrze, że objazd otwarty, bo nie znał na tyle okolicy, by
jeździć bez automapy.
– Uważaj!!!
Ostrzeżenie przyszło zbyt późno, kretyn kierowca przed nimi zatrzymał się
gwałtownie pod wiaduktem kolejowym. Mimo że Bolo był wytrawnym kierowcą, nie dał
rady zareagować. Z pewnością nie pomogło mu to, że tir miał wykręcone żarówki stopu.
Uderzenie w tył ciężarówki z dodatkowo zamontowanym długim, ostro zakończonym
hakiem, właściwie wyeliminowało dwójkę pasażerów z dalszych działań.
W chwili kolizji Lotnik i Cysterna już biegli na tył naczepy. Zarzucili na szyby wana
plandekę, całkowicie odcinając widok pasażerom. Po uruchomieniu hydraulicznie
unoszonego tylnego dna cysterny, podłożyli pod koła busa prowadnice. Hak, połączony grubą
stalową liną z wyciągarką zamontowaną wewnątrz pustej ładowni, błyskawicznie wciągnął
samochód. Lotnik chował metalowe prowadnice, gdy tylne dno zamknęło się z cichym
sykiem łapiących uszczelek. Trzydzieści sekund później samochód cichutko potoczył się ulicą
Kolejową. Wewnątrz cysterny zaczął ulatniać się gaz.
Wybiła godzina zero.
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EPILOG
Trzy miesiące po godzinie zero. Artykuł z „Gazety Kłobuckiej”.
„ZŁOTY POCIĄG odkryty w Kłobucku.
Po wczorajszym znalezisku na bocznicy w Kłobucku, nie cichną plotki na temat planów
kradzieży dzieł sztuki ze sławnego już dziś ZŁOTEGO POCIĄGU spod Wałbrzycha.
Kiedy trzy miesiące temu anonimowy telefon poinformował ekipę SUPERWIZJERA o
odkryciu skradzionych przez nazistów skarbów na zakopanej bocznicy w Górach Sowich,
pojawiły się głosy, że ktoś dobrał się wcześniej do skarbca. Szczególnie że znaleziono ślady
po skrzyniach mogących zawierać dzieła sztuki, takie jak obrazy czy biżuteria. Niemniej
prowadzone poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Aż do dziś.
Jakież było zdziwienie kolejarzy, kiedy po odjeździe stojącego na bocznicy od kilku miesięcy
składu towarowego została cysterna. Jeszcze bardziej zaskoczyło ich to, że to wcale nie
wagon, tylko udająca go cysterna samochodowa. Zawiadomiona policja odkryła wewnątrz
wana z nieistniejącej firmy przewozowej z cudowną zawartością.
Zanim odcięto naszego reportera od informacji, udało mi się ustalić, że w aucie znaleziono
między innymi „Portret młodzieńca” Rafaela Santi oraz obrazy Rubensa czy Canaletta. Już
tylko te dzieła zapewnią Polsce na lata niewyobrażalne wpływy z turystyki, a była to tylko
jedna z kilkudziesięciu skrzyń.
Ponadto znaleziono dowody mogące doprowadzić do aresztowania sprawców tej bezczelnej
kradzieży. Zdaje się, że plany te były pisane cyrylicą… Sprawa jest rozwojowa, a ja cieszę się,
że byłem pierwszym, który wam ją przedstawił.
Z peronu pierwszego, gdzie stoi Złoty Pociąg – Cezary M.”
EPILOG II
Trzy dni do Wigilii, gdzieś w okolicach Częstochowy.
W niewielkim, gustownie urządzonym pokoju mieszkania na trzecim piętrze nowego bloku,
dwie rozchichotane dziewczynki kończyły ubierać choinkę. Żywe drzewko pełne było
kolorowych bombek i światełek, cukierków i waty udającej śnieg. Obecnie zakładały łańcuch
zrobiony własnoręcznie z kolorowego papieru.
– Tato… Czemu nie możemy powiesić tych nowych bombek? – powiedziała
dziesięciolatka, patrząc na kilka dużych, kolorowych błyskotek.
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Od kilku dni na niewielkim stoliczku obok telewizora stało nieduże, drewniane
pudełko z kilkoma przegródkami. W każdej z nich leżało bardzo bogato zdobione wrzeciono,
przypominające jako żywo dużą bombkę.
– Kochanie, one są bardzo delikatne i dość cenne. Mogłyby się uszkodzić i już nie
byłyby takie ładne – odpowiedział Zbyszek z kuchni, gdzie właśnie kończył robić farsz na
pierogi. – Poza tym to nie bombki, tylko jajka.
– Jakie jajka, tato? Jajka nie są takie kolorowe, to muszą być bombki.
„No i co ty na to, Faberge?” – pomyślał Zbyszek.
EPILOG ostatni
Dwa lata po godzinie zero. Artykuł z „Gazety Kłobuckiej”.
„ZŁOTY POCIĄG powrócił do Kłobucku.
Po wielomiesięcznych wojażach, znalezione na bocznicy w Kłobucku skarby ponownie
zawitały do miasta.
Światowy sukces wystawy odnalezionych obrazów i rzeźb – na szczęście – nie wpłynął na
obietnicę daną mieszkańcom naszego miasta, że jeżeli znajdziemy dla nich odpowiednie
miejsce, pozostaną również z nami na jakiś czas.
Świeżo wyremontowany i przystosowany do prezentowania dzieł sztuki Pałac na Zagórzu za
kilka dni otworzy swoje podwoje. Pokazane na wystawie dzieła sztuki idealnie wpasują się w
pięknie wyremontowane wnętrza, a nasze miasto pokażą wszystkie sieci informacyjne.
Wystawa pozostanie u nas tylko przez sześć miesięcy. Należy się więc spieszyć z kupnem
biletów.
Później pozostanie nam tylko niewyremontowany dworzec kolejowy, który z pewnością znów
zaasystuje kolejnym politykom. Wszak wybory są tylko co cztery lata…
Z biletem w ręku, sprzed wejścia do muzeum – Cezary M.”
Kłobuck, październik 2019
KONIEC
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WYRÓŻNIENIE
Sławomir Nowicki
Mroki
MAREK
Minęła druga w nocy, a Marek wciąż wpatrywał się w ciemny horyzont. Nie spał,
często tak miał, wystarczył impuls, myśl nierozwiązana i potrafił przesiedzieć, wpatrując się
w mrok, nawet całą noc. Jednak dzisiaj był inny powód, błahy i prozaiczny. Po prostu nieco
zbyt duża dawka alkoholu spowodowała, iż serce raczej rwało się do pracy niż odpoczynku.
Burmistrz zabrał go na walne Pogoni Kamyk, choć przecież orientował się, że Marek raczej
ich fanem nie jest. Jednak chyba chciał udowodnić, że każdy klub, w którym dobrze się
dzieje, może liczyć na jego przychylność. Owszem, fajni ludzie, a w szczególności ten Karol!
To raczej chyba przez niego ten kieliszek więcej. No i faktycznie nie spodziewałem się, że
mają pięć grup piłkarzy, od żaka do seniora.
– Marek, zgłoś się – rozmyślania komendanta przerwała krótkofalówka.
– No jestem, co tam, Adam – pomimo iż jego dyżur się skończył, podwładni wiedzieli,
że ich przełożony zawsze jest w pracy i nigdy nie zapomina krótkofalówki, gdziekolwiek by
nie był… – pamiętasz sprawę świateł na wieży na Marcinie?
Marek, wyrwany z letargu swoich rozmyślań, gorączkowo przeczesywał myśli w
poszukiwaniu jakichś wskazówek, które naprowadziłyby go na trop. Jednak pomimo
intensywności myślenia, nic nie przyszło mu do głowy. Zaraz, światła... a sprawa duchów na
wieży! Przypomniał sobie!
Tak, dziwna sprawa, nie było go tu jeszcze, lecz z uwagi na brak wyjaśnienia oraz
nasilenie takich zgłoszeń, szczególnie w miesiącach zimowych, wiele razy studiowali ją w
poszukiwaniu błędów w postępowaniu. Nic dziwnego by w tym nie było, gdyby nie fakt, iż
coraz częściej pojawiały się dziwne zgłoszenia, a to o postaciach w białych strojach, a to o
uderzeniu w dzwon, i jakże często pojawiało się to światło... Mimo szybkiej interwencji grupa
nic nie widziała, jedynie zamknięte kraty i drzwi. Pomimo mozolnej pracy, jaką wykonano,
wysiłku wielu osób, przesłuchano ponad trzydzieści osób, którzy mieli własne, kompletnie
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niespójne teorie, niektóre również w stanie tak zwanej nieważkości alkoholowej, nie
natrafiono na żaden szczegół, który by tę układankę posplatał w całość. I ponownie akta
sprawy 007/2009 trafiły na półkę…
Marek, wysportowany trzydziestosześcioletni mężczyzna, na chwilę zastygł, po czym
powoli kąciki jego ust skierowały się w dół, a oczy pokryły się lekką peleryną wilgoci. To już
osiem lat minęło od tego czasu, kiedy Renata odeszła, bo nie wytrzymała, osiem lat temu!
Wstał, w półmroku, który panował w pokoju, rozległo się tłumione łkanie.
Jego dzieciństwo było normalne, wokół siebie miał kochających go ludzi, w
podstawówce był lubiany, zawsze pomocny, ceniony przez nauczycieli, mówiono o nim, że
przewyższa innych intelektualnie. Poukładany, matka pracowała w Częstochowie, w szpitalu
na Zawodziu, jako pielęgniarka. Bardzo lubił zapach, który przynosiła ze sobą z pracy.
Spędzała z nim bardzo dużo czasu. Doskonale pamięta dotyk jej dłoni na swoich włosach!
Kiedyś powiedział Renacie, że ma dotyk jak jego matka, zresztą wszędzie ją widział, nawet
wtedy, gdy dowiedział się, że Casa z ich rodzicami rozbiła się pod Mirosławcem, to było 23
stycznia 2008. Feralna godzina 19/07. Miał wtedy dwadzieścia siedem lat, dwa lata po
skończeniu nauki w Akademii Wojskowej.
Jako jedynak nie był wychowywany jak pączek w maśle, starano się raczej wychować
go na człowieka samodzielnego i zaradnego. Lecz zawsze czuł obecność matki, którą kochał
nad życie. Znali się i rozumieli doskonale, bardzo cenił zdanie tej kobiety, która była dla
niego oparciem w
każdym problemie i była wtedy, kiedy jej potrzebował.
Po pogrzebie cały jego świat przewrócił się do góry nogami i wydawało mu się, że już
nic nie będzie jak dawniej. Ojciec był zawodowym wojskowym. I w zasadzie to wszystko, co
chciał o nim mówić. Obwiniał go za śmierć matki. Odkąd sięga pamięcią, w domu panował
żołnierski ład i porządek, wszystko miało swoje miejsce. To zasługa ojca, nie to, żeby mu to
przeszkadzało, wręcz przeciwnie, pamięta przecież wyjazdy na kolonie i obozy, kiedy
wdrażał wojskową dyscyplinę w swoim pokoju, wszyscy nie mogli wyjść z podziwu. Ale nie
Renata – to było przeciwieństwo jego ojca.
RENATA
Po raz pierwszy spotkali się na jego imprezie zorganizowanej z okazji zakończenia
szkoły podstawowej, nawet wtedy jej nie znał, nawet nie bardzo wiedział, skąd ona się tam
wzięła. Prawdopodobnie jej mama razem pracowała z mamą Marka. Była trzy lata młodsza
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od niego, perłowe włosy i czarne oczy, wielkie i okrągłe, wyglądała na lat osiemnaście, a nie
na swój wiek. Już wtedy świat się dla Marka zatrzymał. Kiedy podeszła się przywitać i podała
mu swoją dłoń, targnęło nim coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Nie wiedział, co się
z nim dzieje, jego uszy i policzki zdawały się płonąć, krew zdawała się szybciej krążyć, świat
zawirował. Z opresji wybawił go ojciec, który chyba chwilę obserwował jego zauroczenie.
Podszedł wtedy do niego, mówiąc coś na temat przyszłości, szkoły, dalszych planów, nie
oczekując odpowiedzi, chciał w ten sposób tylko odwrócić jego uwagę.
Od tego czasu szukali sposobności, aby spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. Marek
nigdy nie znał takiego innego uczucia, jakie narodziło się w nim. Przecież nie miał
rodzeństwa i nie wiedział jeszcze wtedy zbyt wiele o miłości innej niż miłość do swojej
matki, lecz czuł, że to coś nowego i wyjątkowego. Nie wiedział, dlaczego spotykając się z
nią, dostaje gęsiej skórki, a serce zaczyna mu bić nieco mocniej. Dlaczego nie widząc jej
dłużej niż kilka dni, nie może sobie poradzić z koncentracją, i dlaczego nie przestaje o niej
myśleć!!! To było coś nowego, innego, czego chyba ona też nie znała. Przypomniał sobie
pewien zimowy wieczór, zaprosił ją do siebie... To, co się później wydarzyło…
Marek, wychowany w surowości wojskowego rygoru, mógłby po wizycie Renaty
powiedzieć, że zastała dom murowany, a zostawiła zrujnowany. Nie znał zabaw, które
oferowała Renata, lecz dla niej chłonął wszystko jak gąbka, jednocześnie znajdując w tym
olbrzymią satysfakcję i przyjemność, radość i zabawę. A moment, w którym jego usta
zetknęły się z ustami dziecka w niewinnym pocałunku, jako podziękowanie za wspaniałą
zabawę, pozostał w nim na długo. Od tej chwili jeszcze bardziej zapragnął jej bliskości.
Dom, w jakim stanie zostawiła dwójka dzieci, bardziej nadawał się do generalnego
remontu niż do życia w nim. Podłogi pełne piany, zalana wodą łazienka, w salonie namiot
zrobiony z dywanu i firanek (karnisze nie wytrzymały obciążenia dywanem), kołdry i
poduchy zgromadzone w jednym miejscu jako lądowanie awaryjne ze schodów i… stojący
ojciec pośrodku salonu. To wszystko nie przypominało uporządkowanego wojskowego stylu,
a raczej chyba żadnego stylu. Ojciec nie był zły, lecz dopilnował, aby Marek osobiście
doprowadził dom do stanu pierwotnego. Oczywiście szans na pomoc raczej nie było.
Skutkiem ubocznym było zubożenie kieszonkowego o pięćdziesiąt procent przez okres trzech
miesięcy. Od tego czasu częściej spotykali się u Renaty, gdzie rodzice bardziej przywiązywali
wagę do życia duchowego niż materialnego. Renata i Marek coraz lepiej się rozumieli, lecz
on, z uwagi na to, że był starszy, traktował ją bardziej jak młodszą siostrę, był bardzo
troskliwy, nie tylko w stosunku do niej, lecz także do jej młodszych braci. A ci z kolei
wykorzystywali ten fakt na różne możliwe sposoby. Z biegiem czasu zabawy przestały działać
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na nich jak dawniej, natomiast połączyło ich coś więcej – miłość. W dzień jej siedemnastych
urodzin wszyscy znajomi dowiedzieli się o ich zaręczynach, co raczej potraktowali jak
przypieczętowanie związku, do czego wcześniej czy później i tak by doszło. Marek marzył o
domu z dwójką dzieci oraz kochającą go żoną, dlatego pobrali się na jej dwudzieste urodziny.
Wynajęli sobie mieszkanie, i tu po raz kolejny Markowi świat spłatał figla...
ŻYCIE, O KTÓRYM CHCIAŁ ZAPOMNIEĆ
Okazało się, że nie mogą mieć dzieci. Dla nich obydwu, zakochanych w sobie po uszy,
był to cios. Jednakże najgorsze miało nadejść.
Obydwoje postanowili szukać rozwiązań i śledzić cuda współczesnej medycyny.
Markowi zostały dwa lata nauki, a później wybór jednostki i ewentualna przeprowadzka. W
ciągu dwóch kolejnych lat niewiele w ich życiu się zmieniło, Marek skończył studia i
chwilowo pozostał na uczelni, Renata kończyła szkołę aktorską. Ich determinacja i
zaangażowanie w związek zdawała się słabnąć. Coraz mniej tematów do rozmów, często
późne powroty, które nie wiązały się ani z pracą, ani z nauką, nieuchronnie stawiały rysy na
ich kryształowej miłości. Doszło do tego, że w jej życiu coraz częściej gościł alkohol. Zaczęły
się również awantury i wzajemne oskarżenia. Macierzyństwo, a raczej jego brak,
nieuchronnie zmierzał do zakończenia tego związku. Marek to widział, próbując zmienić to
wszystko, co byłe złe w ich związku, namówił nawet Renatę na siłownię oraz inne aktywne
formy. I wydawało się, że zmierza ku lepszemu, Renata odstawiła alkohol, zaczęli nawet
chodzić na terapie hormonalną, aż przyszedł dzień dwudziesty trzeci stycznia.
Mieli lecieć wszyscy razem, z tym że Marek i Renata mieli zostać w Krzesinach –
przyszłym miejscu pracy Marka... Nie polecieli.
Nagła choroba ojca Renaty zmusiła ich do przełożenia swoich planów i pozostania na
miejscu.
Po pogrzebie rodziców Marek stracił zapał i energię, a na dodatek dwa miesiące
później zmarł ojciec Renaty. Przestało im zależeć na czymkolwiek, również na sobie...
Znienawidził wojskowy mundur, wypowiedział służbę i przeniósł się z żoną do Częstochowy,
gdzie zamieszkali w domu jego rodziców. Podejmował się w tym czasie wielu różnych prac,
lecz nic nie dawało mu wystarczającej satysfakcji, toteż często je zmieniał, tłumacząc sobie i
żonie, że pracę powinno się wykonywać z zadowoleniem. Oczywiście miało to wpływ na
komfort i stabilność finansową ich wspólnego życia, które zaczęło być bezbarwne i nudne. W
grudniu Renata oświadczyła, że się wyprowadza, czemu Marek się nie sprzeciwił. Coraz
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częściej już zaglądał do kieliszka, upijając się w barach; niejednokrotnie był okradany.
Zaczęły się też problemy w pracy. Kiedy pijany i poobijany leżał ponownie w szpitalu na
Parkitce, czekając na kolejne badania, zobaczył swoją matkę, która podeszła do niego,
położyła mu rękę na włosach i pokiwała z politowaniem głową. Mógłby przysiąc, że widział
jej łzy spływające po policzku. To jednak nie zniechęciło go do dalszego, jeszcze bardziej
sumiennego picia.
NOWY ETAP
Po kilku miesiącach z takiego zastoju wyrwała go Renata, przypadkowo spotkana w
jednym z częstochowskich pubów. Otrzeźwiał, kiedy przedstawiła mu swojego nowego
przyjaciela. Wróciły wspomnienia...
Damian, bo tak miał na imię jej przyjaciel, okazał się człowiekiem bardzo przyjaznym
i sympatycznym, o duszy artysty, charakteru twardego i uporu przypominającego w dużym
stopniu ojca Marka. Z zawodu był... śledczym KG Policji w Katowicach. To za namową i
uporem Damiana Marek zerwał z dotychczasowym życiem, zdał pozytywnie testy w
Katowicach i w dwa lata po śmierci rodziców otrzymał posadę w Kłobuckiej Policji. Zmiany
następowały wokół niego jak pory roku, lecz Marek, mimo iż nie był zadeklarowany do
żadnej organizacji partyjnej, z przodownika awansował na aspiranta. I to właśnie od tego
czasu praca nadawała mu rytm dnia i nocy, uczynny i sympatyczny, stał się jak jego ojciec,
kiedy trzeba surowy, lecz również uporządkowany, nie znosił bałaganu, jego stanowisko
pracy było wzorem do naśladowania. Awanse, które osiągał, były dziełem zaangażowania się
w pracę, której poświęcał się cały. Ambitny, często wysyłany na przeróżne kursy i szkolenia,
zapomniał o całym otaczającym go świecie, o swojej pierwszej miłości również. Zgodnie z
przewidywaniami
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nadkomisarzem i objął stanowisko komendanta w Kłobucku. Czy faktycznie zapomniał o
swojej pierwszej miłości?
Kiedy opadł kurz i nie było już czego się uczyć, kiedy osiągnął już wszystko, co
można było w jego zasięgu, kiedy pozostał sam w pustym domu, widział ją siedzącą na skraju
łóżka, tak właśnie jak w tej chwili, dzisiaj, teraz ją widzi posyłającą ku niemu zalotne
spojrzenie jej czarnych, dużych oczu. Poleciały łzy. Nie, nie zapomniał, pamięta doskonale jej
dotyk dłoni na swoim ciele, chwycił whisky i szklankę. Nalał sobie, lecz kiedy uniósł ją do
góry, jego lewa dłoń zamarła, następnie z całym impetem rzucił naczynie z trunkiem o ścianę,
powodując tym samym dziurę w cienkiej przegrodzie, która oddzielała salon od kuchni.
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Nieco zaskoczony brakiem hałasu, które mogłoby spowodować pękające szkło, przyłożył
chłodną butelkę do rozgrzanej głowy.
– Nie, nie dam się – powiedział półgłosem. Po czym podniósł się z fotela i przeszedł
do pomieszczenia, w którym wylądowała szklanka.
Przyglądał się chwilę z zaciekawieniem nowej ozdobie na ścianie. Pojemnik z
alkoholem nie przebił całkowicie ściany, jedynie częściowo, natomiast z wystającej części
szklanki, teraz zapchanej tym, co było wewnątrz przegrody, sączyła się strużka whisky,
cieknąc po tapecie.
Teraz przeniósł wzrok na tapetę i przypomniał sobie Renatę i siebie, kiedy wybierała
wystrój wnętrza, kiedy razem malowali, tapetowali…
– Dość – potrząsnął głową, jakby chciał zrzucić z siebie wszystkie wspomnienia.
Otworzył szufladę i wyjął młotek i parę gwoździ.
Kiedy uporał się z drzwiami do sypialni, posprzątał wszystko wokół, tak jak uczył
tego ojciec, postanowił sobie, że sypialnię otworzy dopiero, jak odnajdzie ją, tę jedyną.
Spojrzał na krótkofalówkę.
FAKTY
Jeszcze zerknął na zabite gwoździami drzwi do sypialni, jakby chciał upewnić się, czy
na pewno są zamknięte, chwilę dłużej zawiesił wzrok na gwoździu w górnej części, który nie
do końca dał się wbić, a teraz w poświacie blasku księżycowego światła mienił się purpurą
jego krwi, odruchowo spojrzał na palec lewej ręki, gdzie jeszcze odbijała się takim samym
światłem zaschnięta strużka. Otarł łzę spływającą po policzku, poszedł do łazienki i obmył
twarz. Pewnie już uschnął przy tej krótkofalówce – pomyślał i uśmiechnął się pod nosem.
Dyżurny wiedział, że wzywanie po raz drugi skończy się dodatkowym dyżurem, ale
był pewien, iż to tylko kwestia czasu, kiedy komendant podejmie działania. On nigdy nie
zawodził.
Był bardzo zły, kiedy Marek przejął placówkę, bardzo liczył, że to będzie Monika,
Boże, jaka ona cudna, przemknęło mu przez myśl. Już dawno palił podeszwy, jak to mówili
koledzy, do Moniki, brał nawet dyżury, by być blisko z nią, lecz ona go nie traktowała
poważnie, owszem, udało się wyciągnąć ją na dancing, nawet wcześniej był potajemnie na
kursie tańca, żeby głupio nie wypaść, lecz ona w dalszym ciągu uważała go tylko za
przyjaciela. Ale przecież co to za przyjaźń, kiedy jedna osoba wie o drugiej wszystko,
natomiast ta druga o tej pierwszej nic? On przecież wielokrotnie radził się jej, czy też
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opowiadał o swoich problemach, a ona? Nic!
– Ale ja to zmienię – zapewniał siebie z nadzieją – Przyjdzie taki czas, że doceni mnie
nie tylko jako kolegę z pracy.
Adam bardzo szybko docenił zalety nowego komendanta i jego porządki, nawet
ucieszył się trochę, że niektórym bałaganiarzom się oberwało. Teraz wszystko jest i ma być na
swoim miejscu, często powtarzał Marek. A swoją drogą, jak on w obliczu kryzysu panującego
w policji wciąż załatwia wszystko, co nam niezbędne do pracy?
No jest i Monika, wysłał ją, żeby zobaczyła, co tam na tej wieży się dzieje.
– Cześć.
– No dzięki, już nie było innego, żeby tam pojechać, zawsze tylko ja?
– Wiesz, że mam słabość do kobiet, a w szczególności do ciebie…
– Odwal się. O tej porze powinnam jeszcze spać.
– Dobra, dobra, lepiej powiedz, co się tam dzieje?
– Ja tam nic nie widziałam, wydawało mi się, ale to światło księżyca odbiło się w
dzwonie. A zresztą próbowałam się tam dostać, ale ręce mi przymarzły do kraty. Zamknięte
na cztery spusty, a proboszcza to nawet granat by nie obudził, rano tam zajrzę. A jest Marek?
– Jej głos jakby zmienił ton i delikatny uśmiech pojawił się na twarzy. Wiedziała, jaka będzie
reakcja kolegi, ale często lubiła patrzeć, jak się denerwuje, próbując być zazdrosnym. Wyszło
odruchowo, ale dzisiaj nie miała ochoty na takie zabawy, więc próbowała go zamaskować,
lecz chyba nie bardzo to wyszło.
Adam oczywiście zauważył tę zmianę, przecież znał wszystkie jej miny i gesty, lecz
wciąż nie potrafił rozgryźć tej kobiety, ale chyba nie tylko jego dotyczył ten problem.
Oczywiście uważał, że jego przeciwnikiem w tej batalii jest nieświadomy niczego Marek.
– Komendanta jeszcze nie ma – zmienił ton. Udawał obrażonego, lecz w głębi jego
duszy było zawsze miejsce dla niej. Niechby tylko o coś poprosiła, spełniłby to bez wahania. I
ona też dobrze wiedziała o tym.
Gdy zniknęła w półmroku korytarza, zaczął przetwarzać fakty. Gdzie ta sprawa sięga?
Marek, który z iście historyczną dokładnością poznał historię tego kościoła, opowiadał, jak po
II wojnie światowej obejmujący parafię proboszczowie wielkim nakładem sił dokonywali
starań, aby kościół nie stracił na swoim dawnym wyglądzie. Ksiądz kanonik Aleksander
Konopka powiększył cmentarz parafialny, zakupił też nowe ławki i wykonał wiele innych
prac wewnątrz, jak i na zewnątrz kaplicy. Po nim podjął prace ksiądz kanonik Wiktor Tomzik,
któremu nagła choroba przerwała zamierzone plany dalszej renowacji kościoła. Również już
wtedy pojawiały się pierwsze wzmianki o tajemniczych wycieczkach Niemców, oglądających
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cmentarz i kościół. Ale wtedy pogłoski o byłych niemieckich przesiedleńcach poszukujących
zakopanych dóbr były bardzo częste. Były nawet jakieś przesłanki, że Tomzikowi pomogli
przenieść się na tamten świat. Ale kto i w jakim celu miałby to zrobić. Starsi mieszkańcy tych
terenów mówili, że Ruscy, którzy po wojnie przez długi czas rezydowali na tych terenach,
czegoś usilnie szukali, nawet prowadzili jakieś prace wykopaliskowe w rejonie cmentarza. To
było za księdza prałata Kazimierza Troczyńskiego, który dokonywał w tym czasie między
innymi prac konserwatorskich i porządkował wiele ważnych spraw związanych z parafią.
Szkoda, że w okresie okupacji hitlerowskiej, proboszcz, ksiądz mgr Władysław Gacek
zmuszony był wydać Niemcom dokumenty będące w posiadaniu parafii, których dalszy los
jest nieznany. Były wśród nich m. in. dokument przekazania kościoła i parafii Kanonikom
Regularnym, dwa dokumenty z podpisami króla Stanisława Leszczyńskiego oraz dokument
wydany przez wojewodę sieradzkiego Jana Koniecpolskiego. Może te dokumenty rzuciłyby
nieco światła na tę historię?
– Nie śpij, coś się tak rozmarzył?
Marek widział z daleka Adama zapatrzonego w niewidzialny punkt, gdzieś daleko w
ciemności.
– Nie śpię, komendancie, tylko rozmyślam.
– Kto w obozie?
– Tylko Monika i ja...
– Monika?
– Tak, ściągnąłem ją, żeby sprawdziła te dziwne telefony, o tych światłach, a wiesz,
jak jest, jak dzwonię po Zenka…
– Dobra, a raporty u mnie? – Marek wiedział, jaka będzie odpowiedź, ale lubił
usłyszeć potwierdzenie.
– Tak jest.
MONIKA
Lat dwadzieścia pięć, ładna brunetka z długimi włosami, które sięgają do talii,
przedłożyła pracę zawodową nad swoje własne życie, twierdząc, że na miłość zawsze
znajdzie czas. Jak taka laska nie ma faceta. Adam, gdy pierwszy raz zawitała w ich progach,
właśnie tymi słowami ją przywitał. Właściwie to niewiele o niej wiadomo, ale między innymi
to, że dostała pracę w Kłobucku, nie było dziełem przypadku, lecz ktoś to miejsce dla niej
stworzył. Nigdy przed nikim się nie otworzyła, nawet na firmówce, gdzie niejeden za dużo
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wypije, za dużo powie, ona nigdy nie nadużywała swojej mowy, zawsze zręcznie wykręcając
się od odpowiedzi. Nie, nikt nie powie o niej złego słowa, swoje obowiązki wypełnia bardzo
sumiennie. Wręcz nawet czasami zbyt ambitnie.
– Cholera, nic nie widziałam, ale raport musi być, dobra, jeszcze mail do gubernatora
(tak żartobliwie mówili o komendancie), poszło. – Monika, mamrocząc pod nosem, właśnie
skończyła raport. Oparła się o poręcz fotela, przymknęła oczy.
– Monika, do mnie – krótkofalówka groźnie zaterkotała.
– Już idę – Zerwała się na równe nogi, krótkofalówka zadziałała jak budzik,
przymknęło się oczko na dwadzieścia minut, jeszcze tylko rzut w lusterko.
O Boże, jak ja wyglądam, w czapce będzie lepiej – pomyślała, ściągając ją z szafy.
Nie, nie będzie lepiej, warstwa kurzu zleciała niczym popiół z zapalniczki.
– Dobra, dobra, już idę – wyszeptała do siebie. Jeszcze tylko szybka modernizacja
wyglądu w lusterku.
ZENON
Za oknem powoli się przejaśniało, szron pokrył gałęzie, a pod nogami przeraźliwie
zgrzytał śnieg, Zenon, jak co dzień przemierzał trasę do pracy.
– Ja cię pierdzielę, chyba ze dwadzieścia pięć stopni.
W zasadzie to nieważne czy słońce, czy deszcz, dla Zenka każda pogoda była zła, taki
już był. Ojciec trójki dzieci, obok kochająca żona, w zasadzie wszystko, o czym można
marzyć, ale... No właśnie, gdyby nie to ale. Największym przeciwnikiem Zenka była praca i
pogoda. O ile to pierwsze było złem koniecznym i niezbędnym do utrzymania życia w swoim
rodzinnym gnieździe, to to drugie mogłoby według Zenka nie istnieć. Z przyjemnością ogląda
filmy s.f., gdzie ludzie żyją w szklanych skorupach, a o ilości wilgoci, temperaturze, ilości
światła, decydują komputery. Och, jakże miło by było, gdybym nie musiał wąchać porannego
smrodu ulic, wielokrotnie powtarzał to sobie. Ale myliłby się ktoś, kto by pomyślał, że ten z
wyglądu gburowaty, nieco przy kości mężczyzna, ubierający się w czerń i szarości
niezależnie od pory roku, z kruczoczarnymi nieco przykrótko ściętymi włosami, jest
nielubiany i nietowarzyski wśród znajomych. Nic bardziej mylnego! Ten narzekający na
pogodę i pracę człowiek to dusza towarzystwa, w pracy wymawiający słowa niezbędne, ale za
to sumiennie wykonując swoje zadania, zmienia się w faceta, bez którego żadna impreza nie
byłaby udana. Tak oto powoli zbliża się do posterunku, by zmienić Adama.
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A O CO CHODZI
Tyle razy wpatrywał się już w te akta, że zna je prawie na pamięć, o co tu chodzi,
przecież niemożliwe, aby siedem dzwoniących osób miało halucynacje, nawet gdyby coś tam
ktoś szukał, a takie poprzednio były przypuszczenia, to po 10 lipca 2011 roku, kiedy to
podczas burzy piorun uderzył w wieżę kościelną i spowodował jej zniszczenie, nic tam nie
mogło się zostać.
Monika była tam w dwie godziny po drugim telefonie i nie znalazła tam żadnych
śladów, nic. Wszystko było pozamykane od zewnątrz! A pomimo tego godzinę później ktoś
znowu powiadomił, że słyszał uderzenie w dzwon. Czyżby jednak ktoś tam był? A jeśli kogoś
tam zamknięto? I próbuje się stamtąd wydostać?
– Adam?
– Skończył służbę – odezwał się Zenek.
– A jest jeszcze w komendzie?
– Nie, ale jest Monika – zawołać?
– Nie, pójdę do niej. – Nie bardzo chciał z nią pracować, za bardzo i za często
przypominała mu jego ukochaną. A po drugie miał wrażenie, że próbuje zbliżyć się do niego.
– Monika, ubierz się, prujemy do Marcina.
Czas tak szybko uciekał, i nie chodzi o teraz. Monika wzdrygła się, siedząc w
służbowej kia: przecież jeszcze doskonale pamięta swoje dzieciństwo, a przecież niedawno
skończyła dwadzieścia trzy lata! Również pamięta doskonale, gdy w wieku osiemnastu lat
zerwała całkowicie więzi z rodziną.... Od tej pory liczyła się tylko praca.
– Nie wychodź, jest zimno – Marek widział już ją tak zamyśloną, ze ściśniętymi
ustami, wykrzywionymi w jakimś grymasie.
– Pójdę do farosza, niech nas wpuści na wieżę.
– Dobra – odpowiedziała, lecz Marek już dawno zamknął drzwi, kierując się w stronę
plebanii. Popatrzyła za nim jak znika w bramie, na jego wyprostowane plecy, silne bary, które
jeszcze w tym ubraniu zimowym powiększyły objętość, i pomyślała, że życie przy tak
uporządkowanym mężczyźnie to może być udręką, lecz dlaczego by nie spróbować?
Uśmiechnęła się i zaraz parsknęła śmiechem, nie no – lubi go – to prawda, ale żeby zaraz do
ołtarza? Nie, może w innych okolicznościach, w innym czasie, jakiś przelotny romans? Coś
„świeżego” w jej życiu? Kto wie?
Despotyczny ojciec, nałogowy alkoholik, tłukł ich wszystkich jak popadło, a kiedy
trzeźwiał, przynosił kwiaty i cukierki, przepraszał i obiecywał poprawę. Matka, uzależniona
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od niego, zgadzała się na wszystko, do następnego razu. Może to właśnie wtedy poczuła, że
miłość może być nie tylko między mężczyzną i kobietą, wtedy gdy mając lat piętnaście,
nawalony ojciec, gdy już wszystkich poobdzielał wyzwiskami i kopniakami, próbował się do
niej dobrać, chwyciła nóż ze stołu, kalecząc siebie i ojca.
– Chodź – Marek puknął w szybę – idziemy na górę.
– Niech to... – proboszcz, nie mogąc poradzić sobie z ciężką kłódką, zaczął dialog sam
ze sobą, mamrocząc pod nosem.
– Ksiądz da, pomogę. – Monika chwyciła klucz od proboszcza i przez chwilę
próbowała otworzyć kłódkę.
– Marek, to chyba nie ten klucz.
– Nie, to przecież musi być ten, ale mam jeszcze jeden, zapasowy. Zaczekajcie, zaraz
przyniosę.
Monika spojrzała na komendanta, zwykle taki rozmowny, dzisiaj milczący, zamyślony,
czyżby coś się stało? Co właściwie o nim wiem? Poza tym, że jest w pełni zaangażowany w
to, co robi; cholera, nawet nie wiem, czy miał żonę? Bo raczej teraz na pewno nie ma, bo
która kobieta pozwoliłaby sobie, by jej mąż był na służbie dwadzieścia cztery godziny na
dobę?
Marek oparł głowę o kamienny mur kościoła i spojrzał w kierunku księżyca, mocno
oświetlającego niebo i okolice. Pomyślał, że nawet taka niewielka jasna kropka potrafi swoim
światłem dać tyle pożytku, to chyba tak jak z dobrym uczynkiem, jeśli przekażesz coś od
siebie, to uruchamiasz dobry ciąg zdarzeń. Nieźle to ktoś obmyślił! Bóg? Nie, nie był
człowiekiem wiary, a już w szczególności po śmierci swoich rodziców! Jeżeli jeszcze
wcześniej tlił się jakiś płomyk, to zgasł on definitywnie w Krzesinach.
Chociaż gdzieś tam w sercu wspomina dzień, jakże ciepły i wspaniały, kiedy rodzice
zabrali go ze sobą pierwszy raz na pasterkę. Miał może wtedy z osiem lat i mimo że połowę
mszy przedrzemał na ramionach ojca, ten wieczór był dla niego bardzo wyjątkowy.
Odwrócił się tyłem do samochodu, tak żeby go nikt nie zobaczył, i zdrapał z policzka
zamarznięte krople łez...
– Już biegnę! – Sutanna, niczym olbrzymia suknia balowa, podskakiwała w górę i w
dół, w rytm przyspieszonego tempa proboszcza.
– O proszę, to na pewno ten klucz. – Mówiąc to, próbował złapać oddech, przy okazji
wydobywając z siebie ilości pary niczym wielka rozgrzana lokomotywa. Podszedł do kłódki,
próbując otworzyć.
– Nie, to niemożliwe, nie da się.
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– Kiedy ktoś tu zaglądał? – zapytał Marek, wyciągając swój niezbędnik.
– Po co tu chodzić, ostatnio chyba na Boże Ciało wieszali chorągwie, tam teraz to
tylko myszy i szczury słychać.
– Myszy i szczury? – automatycznie powtórzył Marek, który próbował otworzyć
kłódkę. – O, i proszę, udało się, a swoją drogą, proszę wzmocnić zamek, bo byle kto to może
otworzyć, a my później będziemy mieć robotę!
Krata puściła, lecz jakież było zdziwienie, kiedy nie mogli sforsować drzwi
prowadzących do środka.
– Co do diabła tu się dzieje? Przepraszam, proszę proboszcza.
– Nic nie szkodzi, mnie też się to zdarza.
Monika stała obok, wpatrzona w drzwi, jakby nieco zaniepokojona takim obrotem
spraw.
– A co się tu dzieje, to sam nie wiem, spróbujmy, panie Marku, może razem.
Pomimo zawziętości z obu stron, drzwi ani drgnęły. Marek odszedł do tyłu i swoim
zwyczajem zaczął analizować zaistniałą sytuację. Jeżeli to jest jedyne wejście do wieży, a z
tego, co pamięta, tak właśnie jest, to drzwi zostały zaryglowane od wewnątrz, a to oznacza, że
tam ktoś jest! Ale w takim razie dlaczego się zamknął? A może jednak starość ogarnęła wrota
i jeszcze przy tym mrozie zardzewiałe elementy nie pozwalają ich poruszyć? Nie, to
niemożliwe, musi być jakieś inne wytłumaczenie, ale czy to coś ma wspólnego ze światłami?
W każdym razie musimy się tam dostać.
WIEŻA
Strażacy przybyli w piętnaście minut po zgłoszeniu, długo, lecz do tak nietypowego
wezwania musieli się dozbroić, a po drugie, przecież się nie pali… Nieco dłużej zajęło im
wyłamanie zamka i drzwi… Monika i Marek siedzieli w samochodzie, czekając na efekty
pracy strażaków, zawsze trochę tam cieplej.
– Co o tym sądzisz? – spytał Marek.
– Nie wiem, nie będę snuć domysłów, poczekajmy, aż się dostaną do środka – zbyła
rozmowę, nie miała ochoty na dyskusję.
Jednak styl życia, który prowadziła, powoli ją męczył, ciągłe rozglądanie się, czy nie
ma znajomych gdzieś w pobliżu, żeby nie zobaczyli ich razem. Chociaż nie do końca
przejmowała się tym, co inni powiedzą, to nie bardzo chciała, by Adam przestał jej
nadskakiwać. To przecież takie zabawne. Dobra, zdawała sobie sprawę, że dając mu nadzieję,
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rujnuje jego młode życie, ale przecież nigdy mu nic nie obiecała!
– O, chyba puściły – Marek zrobił oczko w zaparowanym samochodzie, przyglądając
się pracy na zewnątrz.
– Tak, możemy iść.
Strażacy zaczęli się pakować, nie weszli jednak do środka, zostawiając to policjantom.
Wyłamane drzwi otworzyły się na tyle, żeby dorosły człowiek mógł się przez nie prześliznąć,
i to właśnie zrobił Marek. Nie spodziewał się jednak, że różnica poziomów wynosi ze
dwadzieścia centymetrów, zatem runął jak długi, z głośnym okrzykiem, tak że służby
ratunkowe na chwilę przerwały swoje działania.
– No zapomniałem powiedzieć, żeby pan uważał, kapitanie – głośno zawołał
proboszcz.
– Nic mi nie jest, ale dajcie tu trochę światła. – Upadł na podłoże zawierające dużą
ilość kurzu piachu i pajęczyn, a jego policyjna latarka rozpadła się chyba na tyle elementów, z
ilu była składana – Och, jak tu śmierdzi – powiedział do siebie. – I kapitanem nie jestem –
dodał.
– Proszę, masz. Mam tam wejść? – Monika podała dużą latarkę używaną przez straż.
– Nie, poczekaj chwilę, muszę się rozejrzeć.
Jasne, zawsze Marek! Bał się narażać podwładnych, żeby nic im się nie stało, po co
się pytałam!? Znów zatopiła się w rozmyślaniach; och, zmęczenie dzisiaj jest potężne. Prawie
nie spała, włócząc się po pubach razem z Violą, która wypiła tyle drinków, że nawet nie
pamięta, jak skończyli noc u niej w domu. Ona nie mogła, wypiła jednego, no może dwa, ale
zawsze na czuwaniu. Czasami miała tego dość, lecz przynależność do pewnej organizacji nie
dawała jej wyboru. Te zaparowane szyby, Marek pewnie się domyślił, skąd taka ilość CO2 w
powietrzu. Ale przecież nie czuje się winna, wczoraj dyżur do dwudziestej drugiej, dzisiaj o
czwartej już w pracy. Oparła się o samochód, patrząc na uwijających się strażaków.
– Podpisze pani? – Janek, tak miał na naszywce, podsunął jej protokół. Podpisała.
Jeszcze chwila i gotowi byli odjechać, kiedy rozległ się krzyk komendanta.
– Monika, mamy trupa.
A więc to nie koniec – pomyślała Monika.
DENAT
Nie tego spodziewał się Marek, bardzo niechętnie sięgnął po telefon, wiedział, że
będzie musiał zmierzyć się z dawnymi demonami swoich słabości. Musiał powiadomić
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Damiana, a co za tym idzie, pewnie nie ominie Renaty. Bał się, że pewnego dnia przyjdzie do
niego i nie zdoła oprzeć się pokusie zawalczenia o nią. Dużo zawdzięczał Damianowi, w
zasadzie swoje życie, lecz w głębi swojej duszy czuł, że to ona jest tym, dla której w imię
miłości by zabił! I tego się obawiał. Z tego powodu starał się nie kontynuować przyjaźni z
Damianem.
Pokrótce streścił jaka jest przyczyna kontaktu i po uzyskaniu wskazówek,
zabezpieczył wejście i zgodnie z wytycznymi pojechali na komisariat sporządzić protokół.
– Będę jeszcze potrzebna? – Monika chciała jak najszybciej opuścić posterunek.
– Walnij się w celi, będziesz mi jeszcze potrzebna, jak przyjadą Katowice, na razie
dopilnuję, żebyś miała choć ze cztery godziny snu! Dobra?
– Dzięki.
Marek zaparkował od strony wejścia głównego, tak żeby łatwiej i szybciej można było
w razie potrzeby dojechać na miejsce.
– Cholera, mogliby chociaż trochę posypać. – Opadów śniegu nie było już od
dwudziestu godzin, a śnieg ciągle zalegał na ulicy i chodnikach.
– Drogowców znowu zaskoczyła zima – spuentowała Monika.
– Pod koniec stycznia?
Weszli na komisariat, mijając Zenka.
– Jakieś problemy?
– Żadnych, panie komendancie.
Po udzieleniu dyspozycji dyżurnemu Marek zajrzał do celi, gdzie Monika już spała.
Nie zgasiła światła, domyślał się, że musiała być bardzo zmęczona. Już miał wyłączyć, kiedy
wzrok jego padł na kieszeń, z której coś wystawało. Delikatnie zbliżył się do niej i zobaczył,
że to klucz, taki sam, jakim próbował otworzyć kłódkę wieży kościelnej. Chwilę się
zastanowił.
– Pewnie zapomniała go oddać proboszczowi – skomentował w swojej głowie, po
czym zgasił światło, lecz zanim zamknął drzwi, spojrzał na jej nienaganne ciało, pięknej
młodej dziewczyny, teraz owiane półmrokiem i delikatnym światłem drugiego pomieszczenia,
i mógłby przysiąc, że to ciało Renaty. Energicznie pociągnął drzwi do siebie. Stał jeszcze
chwilę, wpatrując się niewidzialnym wzrokiem w jakiś punkt gdzieś daleko przed nim,
następnie odwrócił się i poszedł do swojego gabinetu.
Obudziło go pukanie w drzwi, spojrzał na zegarek, dochodziła szesnasta.
– Proszę.
Do gabinetu wszedł Damian wraz ze świtą. Jego gabinet nie był przygotowany na taką
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ilość osób, więc przeszli wszyscy do sali konferencyjnej. Po raczej niezbyt ciepłym powitaniu
Marek zrelacjonował przebieg całej sprawy.
– Czy oprócz ciebie ktoś tam jeszcze wchodził?
– Zgodnie z procedurami zabezpieczyliśmy miejsce, nikt tam nie mógł już później się
dostać. Denat i tak był sztywny, więc nie chciałem go ruszać, a przy tej temperaturze raczej
nic z nim się nie stanie.
– Zatem jedźmy na miejsce.
Monika, która już doszła do siebie, siedziała przy kubku kawy. Zamknęła oczy, tak
aby docierał do niej tylko zapach i aromat świeżo zmielonej i zaparzonej. Tak pamięta ten
zapach, to wtedy właśnie poznała Violę, starszą o dwa lata szczupłą dziewczynę z rudymi
włosami, wielkim biustem i fantastycznym uśmiechem. Poznali się w szpitalu, ona po akcji z
ojcem, kiedy założono jej na ramię dziesięć szwów, a ojca najpierw zoperowano, następnie
osadzono w areszcie, by ostatecznie wsadzić go do zakładu zamkniętego. Mimo tak
traumatycznych przeżyć nie poddała się, postanowiła zamknąć pewien etap za sobą i właśnie
wtedy, siedząc w barze, obmyślając plan na życie, przy kubku herbaty, przysiadła się do niej
ona, cudowna i zabawna, z kubkiem parzonej, dobrej kawy. Tak, to właśnie ten zapach, ten
sam.
Na matkę nie miała co liczyć, była całkowicie uzależniona od ojca, a po jego
zamknięciu, obwiniała Monikę, że to przez nią to wszystko się stało. Nie można było
wytłumaczyć jej, że są możliwości terapii dla osób uzależnionych od mężów alkoholików.
Właśnie wtedy podjęła decyzję o samodzielności.
– Jedziemy – Marek delikatnie trącił jej ramię – już.
Na miejscu technicy zaczęli rozstawiać oświetlenie i sprzęt. Postanowiono na razie nie
poszerzać wejścia, do czasu kiedy niezbędne dane i teren nie zostaną dokładnie zbadane.
– Marek, chodź, wejdziemy, już można. – Damian dokładnie upiął płaszcz i założył
rękawiczki, to samo również uczynił Marek.
– Ja zostanę, tam będzie zbyt ciasno. – Monika nie miała ochoty oglądać trupa już
lekko nadgryzionego zębem czasu, a także przez myszy i szczury.
– Dobra, wejdziesz później.
Powoli, oświetlając drogę, skierowano się w stronę ofiary. Markowi powoli zjeżył się
włos na głowie, kiedy okazało się, że denata nie było tam, gdzie go zastał parę godzin temu!
Leżał natomiast parę metrów dalej! Niemożliwe, przecież nie mógł popełnić błędu!
Nadgryzione palce i policzki raczej nie pozwalały przeżyć, ani tym bardziej przemieszczać
się! Powiedział o tym Damianowi.
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– Jesteś tego pewien? Może było ciemno?
– Jestem pewien, przecież znasz mnie.
Damian wiedział, że jeżeli ktoś potrafi określić dokładną pozycję czegoś, to na pewno
jest to Marek. Podeszli bliżej. Ich uwagę przykuła niewielka kupka bliżej nieokreślonych
rzeczy, jakby ktoś przeszukiwał spodnie denata, było to wielce zastanawiające.
Zwłoki leżały na plecach, mogli więc dokładnie przyjrzeć się tej osobie. Wiek około
trzydziestu lat, zmarł raczej niedawno, może z rok, może jeszcze mniej, sądząc po niewielkich
ubytkach. Jednakże ciekawe było to, w co był ubrany, mianowicie resztki, a raczej strzępy
ubrań, daleko odbiegały od mody z poprzednich lat.
Zostawili jednak domysły na później.
– Wyjdźmy, niech technicy przejrzą wszystko jeszcze raz, może coś ominęliśmy. Jak
skończą na dole, sprawdzimy górę, może tam coś będzie?
– A może ktoś – powiedział Marek półgłosem.
– Dawno się nie widzieliśmy, możemy chwilę pogadać. – Damian wyciągnął paczkę
fajek i poczęstował siebie.
– Palisz? – zreflektował swoje zachowanie. – Przepraszam.
– Nic nie szkodzi, ale zapalić mogę.
Robiąc notatki w samochodzie, Monika omal nie parsknęła śmiechem, kiedy
zobaczyła swojego przełożonego stojącego z papierosem w ręku. Mogłaby przysiąc, że to
pierwszy raz, nigdy nie przypuszczała, że Marek pali. Przecież nieraz podczas pracy
znajdowali się od siebie bliżej niż pół oddechu, nawet jeszcze bliżej…
– Widocznie każdy ma swoje tajemnice – powiedziała do siebie, a na jej twarzy
zagościł tajemniczy uśmiech.
– Jak ci tu w tym Kłobucku?
– Spokojnie, to małe miasteczko, nie nastręcza zbyt wiele pracy, wiesz, czasami
zdarzają się różne przypadki.
– Tak jak wszędzie – przerwał mu kolega – zrobiłeś wielką przykrość wiesz komu! –
wyrwał z siebie Damian, jednocześnie odwracając się od Marka.
– ...? – na twarzy Marka zapulsowała krew, zrobił się czerwony, policzki zaczęły go
szczypać, nie potrafił wydobyć słowa, poczuł, jak przyspiesza jego serce, papieros wypadł mu
z dłoni. Damian podniósł go i podał koledze, jednocześnie dodając:
– Nie jesteśmy już razem – powiedział to, nie patrząc na niego, głosem tak
spokojnym, że Markowi zeszło powietrze ze wszystkich chyba części ciała. Zachwiał się i
przyklęknął w momencie, kiedy proboszcz szybkim krokiem przechodził przez dziedziniec.
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– Ja sam idę – ksiądz nie wiedząc, o co chodzi, nieco zaskoczony widząc klękającego
komendanta przed nim, powiedział to, co przyszło mu pierwsze do głowy.
– Nie, to nie przed księdzem, komendant źle się poczuł. Dawno nie palił. Zaraz mu
przejdzie – Nie pomógł jednak, tylko patrzył, jak po czerwieni na jego twarzy nagle pojawiła
się biel, a teraz powoli powracało życie.
– A, to w porządku, zawsze mówiłem, że papierosy to zguba dla naszych ciał, ale nikt
nie słucha głosu rozsądku! – Proboszcz, w dalszym ciągu nie wiedząc, o co chodzi, oddalił się
od nich szybko, co chwilę się oglądając. W końcu widział, jak Marek wstaje, jeszcze przez
chwilę opierając ręce na kolanach.
– Już chyba w porządku – powiedział do siebie, zamykając drzwi plebanii.
Monika z zaciekawieniem oglądała całą scenę, jednakże uznała, że nie jest potrzebna
jej pomoc, przecież stał tam Damian!
– Powtórz – wycedził przez zęby Marek. – Powtórz!
– NIE–JES–TEŚ–MY–RA–ZEM – przesylabizował powoli – wydymała ciebie i mnie!
Miałem być odskocznią i zadośćuczynieniem za ciebie, a byłem tylko wciąż porównaniem.
Dotarło to do mnie pół roku temu, kiedy mnie zostawiła, po…
– Gdzie jest teraz? – przerwał. – No mów!
– Uspokój się, wiem, że to będzie ci ciężko zrozumieć, ale ona chyba cały czas
czekała na ciebie, telefon, wizytę, cokolwiek,..
Papieros już dawno zakończył swój żywot, a końcówka nadpaliła palce, lecz nie czuł
bólu, natomiast poczuł niesamowity przypływ adrenaliny, rozpiął kurtkę, próbując zapanować
nad sobą samym, zaczął głęboko oddychać. Miał ochotę zatańczyć i uściskać Damiana.
– Chcesz fajkę? – paczka papierosów pojawiła się przed nim.
– Daj – wyciągnął dłoń i dopiero jak dojrzał nadpalone dwa palce prawej dłoni, poczuł
swąd i ból, odruchowo pociągając rękę do siebie.
– Włóż do śniegu, trochę pomoże.
Przez następne minuty słuchał opowieści Damiana, lecz im więcej usłyszał, tym jego
serce coraz wolniej biło dla niej, tej, o której ciągle marzył.
To już nie była ta sama dziewczyna, radosna i uśmiechnięta, obdarowująca swym
czarującym uśmiechem wszystkich dookoła. Im dłużej się przysłuchiwał, tym bardziej
utwierdzał się w przekonaniu, że nie mówi mu o Renacie, tylko zgoła o kimś innym.
– Jak to zakończymy, przyjedziesz do mnie, mam dla ciebie propozycję – zakończył
rozmowę.
Zaciągnął się i oddał papierosa Markowi. Odpalił drugiego. Milczeli dłuższą chwilę,
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po czym niemalże po półgodzinnym oczekiwaniu weszli do środka.
Zaczęli przeszukiwać wieżę. Odbezpieczyli broń i powoli, oświetlając sobie drogę,
dotarli aż na dzwonnicę, nikogo nie napotykając po drodze. Przy jednym z filarów dzwonnicy
przykuło ich uwagę migające zielone i czerwone światełko jakiegoś bliżej nieokreślonego
czegoś.
– Poświeć tu, zobacz, to chyba całkiem świeża robota. – Damian przejechał palcem po
zamarzniętych odcinkach przewodów jeszcze niepokrytych śniegiem tak, jak wszystko inne
dookoła. – To by wyjaśniało światło, ale dźwięk? – Szeptał, rozwiązując domysły i nie
oczekując odpowiedzi, chwycił za urządzenie, które ani drgnęło.
– Spójrz – tym razem Marek podał delikatnie przedmiot wykonany z metalu –
wygląda jak łuska. Ja już to widziałem. Wydaje mi się, że to od pistoletu, wiesz, takiego
osadzaka kołkownicy. Mieliśmy takie na którymś ze szkoleń, bodajże na budowie ktoś
podkleił zabezpieczenie, a drugi przez głupotę wycelował i śmiertelnie ranił kolegę. One są
bardzo charakterystycznie wydłużone. Jestem pewien, że to jest właśnie to!
I faktycznie, jak się później okazało, przedmiotem tym była łuska od naboju
wykorzystywanego w narzędziach do szybkich mocowań.
Skierowali ponownie światło w kierunku nadajnika i dopiero wtedy zauważyli
możliwość zdjęcia urządzenia z tak zwanych plecków, czy też stelaża. Stelaż zamocowano do
filara właśnie za pomocą narzędzia, które wystrzeliwuje stalowy kołek, a energia pochodzi ze
ślepego naboju, którego łuskę mieli w rękach. Czyli można przypuszczać, że dźwięk dzwonu
mógł maskować moment montażu?!
– Jest tu monitoring? – spytał Damian.
– Owszem, i to nawet z kierunkiem na wejście do wieży.
– Dobra, zostawiamy to wszystko dla techników, nic tu więcej po nas.
Zaczęli schodzić, oświetlając sobie drogę w dół. W świetle latarki, zarówno na
schodach, jak i posadzce, ujrzeli sporą ilość gruzu. Przystanęli.
– Poświeć na te ściany!
Ich oczom ukazał się obraz zdewastowanych tynków, zarówno na ścianach jak i
stropie tego pomieszczenia, lecz nie na całej powierzchni, lecz w kilkunastu miejscach, a w
jednym z nich znajdował się otwór, w którym zmieścić można by było głowę!
– Co tu się dzieje, do cholery! – tym razem to śledczemu udzieliły się emocje.
– Szukali i znaleźli. Myszy i szczury!
– Co mówisz?
– Farosz mówił, że tu słychać tylko myszy i szczury. Pewnie to hałas, który powstawał
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przy niszczeniu tych tynków.
Wyszli na dziedziniec. Damian poszedł polecić swojej ekipie przejrzeć zapisy kamery
pomiędzy godziną dziesiątą do chwili obecnej. Również na wieżę posłano technika, który
miał rozpoznać i ewentualnie zdemontować urządzenie.
Po dokonaniu niezbędnych czynności, zrobieniu niezliczonej ilości zdjęć zarówno
denatowi jak i zdewastowanemu pomieszczeniu pod wieżą, śledczy zapakowali ciało w worek
i wraz z częścią ekipy, odesłali je na patologię w celu określenia przyczyny śmierci i
okoliczności. Teraz zastanowiło ich coś jeszcze, dlaczego nie dało się otworzyć drzwi?
– Zostawcie nam te światła – rzucił do krzątających się policjantów Marek.
Damian, stojący nieco z boku, odwrócił się w kierunku głosu nieco zaskoczony. Nie
przywykł do tego, aby ktoś wydawał polecenia do jego pracowników. Lecz w tej sytuacji
uznał, że to teraz jest bez żadnego znaczenia. Poczekali chwilę, aż wszyscy opuszczą teren, i
dopiero kiedy ostatni wytoczył się obładowany sprzętem przez wąską szczelinę w drzwiach,
zaczęli rozglądać się dookoła, szukając czegokolwiek, co by pomogło otworzyć te drzwi. I
zauważyli, niemal jednocześnie schylając się do wysokości klamki. Od wewnętrznej strony,
na wysokości głównego zamknięcia zamontowano coś w rodzaju rygla, który mógł być
widoczny tylko przy zamkniętych drzwiach. Był tak zamontowany, że tylko osoba, która
wiedziała o jego istnieniu, mogła go wysunąć i zablokować drzwi od wewnątrz. A teraz, kiedy
drzwi ustąpiły, wraz z nimi wysunął się rygiel, naruszając gniazdo, w którym był ukryty.
Natomiast drugie zabezpieczenie, które również ustąpiło jedynie w części, blokowało wrota
przed zbyt szerokim otwarciem, prawdopodobnie działając jak obecne zabezpieczenia
łańcuszkowe drzwi. Ale kto i po co miałby zadawać sobie tyle trudu, wykonując coś takiego, i
po co miałby się zamykać w wieży? Pytań było coraz więcej, a odpowiedzi niezbyt wiele.
Damian uzmysłowił sobie, jak wielki popełnił błąd, powinien nakazać przeszukać wieże, bo
prawdopodobieństwo, że ktoś tam jeszcze był wtedy z rana, było bardzo duże. Myślał jednak
wtedy, że to jakiś mało znaczący epitet.
PRACUJEMY
Proboszcz udostępnił im pokój gościnny, w którym zorganizowano biuro, znalazło się
też coś ciepłego do picia i jedzenia. Cała ekipa zabrała się do pracy.
– Szefie, nic tu nie ma, pomiędzy pierwszym wejściem i waszym wyjściem nikt nie
wchodził ani też nie wychodził z wieży. Jedynie zastanawia co jakiś czas śnieżenie, nawet
chwilami bardzo regularne, i zawsze trwające około dwudziestu sekund.
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– Zwarcie?
– Nic na to nie wskazuje.
– Dobra, na razie na tym skończmy, a jak będą wyniki sekcji, to sprawdzimy same
kamery, może wtedy będziemy wiedzieć coś więcej? Na razie sporządźcie raporty, tak żeby
można było to powoli układać w całość.
Po dokładnych oględzinach techników, polegających na sprawdzeniu i szukaniu
nowych śladów, zakończono prace. Najwięcej czasu zajęła im tajemnicza skrzynka znaleziona
przez Damiana i Marka, nikt nie potrafił rozstrzygnąć, do czego właściwie to urządzenie
może służyć. Była już druga w nocy. Ksiądz przygotował pokoje gościnne, Monika i Marek
pojechali do swoich domów, wszak trzeba było nieco odpocząć, dzisiaj przecież dzień
zapowiadał się bardzo pracowicie...
Rankiem, po śniadaniu, czekając na wyniki badania ciała, Marek z Damianem weszli
na rekonesans do wieży. Na glinianej posadzce leżała sporej ilości warstwa rozdeptanego
kurzu, błota i brudu. Temperatura w środku dziwnym trafem nie spadła poniżej zera, pomimo
iż kamienne mury w żaden sposób nie izolowały od warunków zewnętrznych. Komendant
wspiął się na drewniane schody prowadzące na wieżę i z pewnej wysokości obserwował
pomieszczenie. Schodząc jednakże nie trafił butem na stopień i w tak oto niefortunny sposób,
po raz kolejny z impetem uderzył w posadzkę, jednakże było coś dziwnego w tym upadku.
Zwykle dźwięk jest krótki i głuchy, a tu powstało niejako echo, jak gdyby uderzenie rozeszło
się w pustej przestrzeni! Marek podniósł się, popatrzył na kolegę i bez zbędnych słów zaczęli
oklepywać nogami posadzkę, określając przy tym obszar tej anomalii występującej pod nimi.
Gdy już zgoła wyizolowali przestrzeń przyniesionym sprzętem, na ile im się udało odgarnęli
niemalże piętnastocentymetrową warstwę zalegająca na ziemi. Ich oczom ukazał się zarys
drewnianego włazu, być może właśnie prowadzącego nie tylko gdzieś, ale także
rozwiązującego całą tę historię.
– Musimy to dokładnie oczyścić, i chyba potrzebne będą łomy, wygląda to dosyć
solidnie. – Damian przyglądał się podekscytowany dokonanym odkryciem. Teraz, klęcząc na
tym znalezisku, jego wzrok przyciągnęła belka przytrzymująca konstrukcję schodów na górę.
Skierował w tamtą stronę światło latarki. Zauważył, że na wysokości około trzydziestu
centymetrów, pod schodami ukryto coś w rodzaju zawiasy, którą połączono z pierwszym
stopniem. Podczołgał się do tego i mocnym chwytem pociągnął, próbował poruszyć element.
Pociągnął do siebie.... Drgnął właz. Tym razem wspólnie pociągnęli belkę ze schodami, a ta
poddała się, przesuwając się o kilkanaście centymetrów, co jednocześnie spowodowało
podniesienie się włazu ku górze. Przy okazji zauważyli, że to, co tak usilnie odgarniali, było
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po prostu kamuflażem tego miejsca, zabezpieczonym w stalowe kątowniki, które nie
pozwalały na przesuwanie się podczas podnoszenia włazu. Zaczęło być naprawdę ciekawie.
Poczuli zapach ziemi.
KRYPTA
Ostrożnie zajrzeli do środka. Zobaczyli ciemność, której nawet światło policyjnej
latarki nie potrafiło przebić, oraz wystające czubki aluminiowej drabiny.
– Wchodzimy?
– Jasne, tylko bierz tę wielką latarkę!
– Zawołać jeszcze kogoś?
– Po co? Chwała bohaterom – triumfalnie powiedział śledczy.
Damian odbezpieczył broń i powoli zaczął schodzić. Marek, świecąc latarką strażacką,
powoli posuwał się za nim. Weszli przez wąskie przejście, które utworzył właz, do korytarza
o wysokości około dwóch metrów i szerokości 50-60 centymetrów. Przestrzeń wypełniona
była smrodem gnijących korzeni i wilgoci.
– Trzydzieści sześć stopni to jakieś sześć metrów! Jesteśmy sześć metrów pod ziemią
– Damian był wyraźnie podekscytowany, mówiąc cicho, nie potrafił ukryć emocji. Rozejrzeli
się. Pomieszczenie, a raczej korytarz, w którym się znaleźli, znikał w ciemności, jednakże
parę metrów przed nimi coś odbijało światło, kiedy brodząc w błotnistej mazi, zalegającej na
podłożu, ostrożnie zbliżyli się, dostrzegli, że drogę zagradzała bardzo solidna krata z wielką
zabytkową kłódką, taką samą, jak ta na zewnątrz. Światło latarki powędrowało do góry.
Zobaczyli sklepienie wzmocnione gdzieniegdzie drewnianymi elementami. Niektóre były
bardzo stare i mocno ugięte, lecz część była nowa, zrobiona zupełnie niedawno!
Tuż za kratą leżało coś dużego, ciemnego i długiego. Aż się obaj otrząsnęli, kiedy
światło latarki oświetliło otwartą trumnę. Była pusta. I prawdopodobnie z metalu.
– Nie ma co, wracamy – Damian chyba też miał dosyć takiego widoku, choć w swojej
pracy wiele już widział, jednak widok trumny spowodował, że tu, sześć metrów pod ziemią,
zrobiło mu się nieprzyjemnie. Odwrócili się w wąskim korytarzu i nagle, kiedy światło latarki
oświetliło drabinę i kąt pomieszczenia, krzyknęli obaj, ponieważ zobaczyli kolejne ciało
wykrzywione w potwornym grymasie bólu i nieszczęścia, skręcone w pozycji embrionalnej.
Ochłonęli, teraz już przyjrzawszy się bliżej, zobaczyli, że ów człowiek jest na pewno
mężczyzną o dużym zaroście i gęstych jasnych włosach, o aryjskich zarysach twarzy,
ściskający kurczowo jakieś papiery.
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– To musiało być niedawno, myślę, że to kwestia dwóch, może trzech dni.
Wyszli na powierzchnię. Uderzenie niższej temperatury sprowadziło obydwu panów
do parteru, nawet nie wiedzieli, kiedy stracili świadomość.
Marek obudził się w szpitalu, a w zasadzie to potworny ból klatki piersiowej był tego
powodem, usłyszał pikanie aparatury pomiarowej. Jeszcze nie w pełni świadomy spróbował
zaczerpnąć powietrza, wtedy uświadomił sobie, że coś rozpycha mu gardło, zaczął się dusić.
Monika, drzemiąca na krześle przy łóżku, ocknęła się.
– Wreszcie! Spokojnie, już wołam lekarza.
Chwilę później pełniąca dyżur pielęgniarka Agata wydobyła komendanta spod sterty
różnych urządzeń, przywracając jednocześnie jego własny oddech.
„Co się stało?”, próbował zapytać, lecz wydał jedynie z siebie rytmiczne dźwięki.
– Co się?
– Proszę jeszcze nic nie mówić, to wszystko za parę chwil się unormuje.
Spojrzał błagalnym wzrokiem na Monikę.
– Nie podnoś się, zaraz ci wszystko wyjaśnię, tylko zadzwonię do Damiana. Kazał
informować, tak jakby mu na tobie zależało.
– No, obudził się… Tak, już samodzielnie… Nie pogadasz z nim... Dobra, zadzwonię.
– Odłożyła telefon. – Pozdrawia i niedługo przyjedzie.
Monika, która trzeci dzień pełniła służbę przy Marku, w głębi duszy dziękowała Bogu,
że w końcu się obudził. Ale faktycznie czy tak naprawdę tego chciała? Czy bardziej ucieszyła
się z tego, że będzie w końcu mogła przytulić się do swojej pięknej jedwabistej pościeli, w
której być może nie będzie sama? W końcu złapała się na tym, że nie zależy mu na nim.
Spojrzała w stronę jego wyczekującej, wpatrzonej w nią twarzy. Usiadła.
– Jak wyszliście z dzwonnicy, widziałam tylko, jak upadasz najpierw ty, a później,
kiedy Damian schylił się po ciebie, upadł również. Tyle że u ciebie przestało pracować serce,
a tamten oddychał samodzielnie. Do momentu przyjazdu pogotowia ekipa cię reanimowała,
myśleliśmy, że już po tobie... Jednak się udało i wszyscy możemy odetchnąć. – Wypuściła
głęboko powietrze z siebie, wstała, podeszła do okna, a on mógłby przysiąc, że zobaczył
krótki uśmiech na jej twarzy.
Patrzył tak na nią stojącą tyłem do niego w stroju, w jakim jej jeszcze nie widział, bez
munduru, luźny sweter i wystający kołnierzyk, i spodnie, nieregulaminowe, takie zwykłe,
kobiece. Uzmysłowił sobie, że nie pamięta, żeby tak ją kiedykolwiek postrzegał. Ale teraz
oczekiwał czegoś więcej, dalszych informacji. Jego umysł pracował już na pełnych obrotach.
– Dr, gr, gr... – próbował coś powiedzieć.
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Nie zareagowała, patrzyła tylko dalej w szybę. Nagle odwróciła się.
– Leżysz tu już trzy dni, ja muszę odpocząć – powiedziała smutnym głosem. – Damian
resztę ci opowie, zaraz tu będzie. – Wyszła.
CO UKRYWASZ, ZIEMIO?
Zmierzch ogarnął już świat, kiedy otworzył drzwi Damian.
– Bogu dzięki, że jesteś z nami.
– Chyba dzięki lekarzom – wycharczał – chwała bohaterom!?
– To też, nieważne, ja spędziłem tylko dzień tutaj, dostałem tlen i przeszło, ale ty!
Pamiętasz tamtego trupa pod drabiną?
Marek skinął głową.
– Ty wyglądałeś tak samo! Skulony, w jakimś nienaturalnym grymasie. A twoja skóra
była blada jak ten śnieg za oknem. Mieli problem, żeby cię wyprostować. Teraz odpoczywaj,
spieszę się, a jutro wychodzisz, przyjdę po ciebie, to resztę ci opowiem. Cześć.
– No to cześć, dzięki i do jutra – coraz lepiej brzmiał już głos Marka.
Nazajutrz, zgodnie z planem, wyszedł ze szpitala, choć nie do końca sprawny. Bardzo
dokuczał mu ból klatki piersiowej, lecz nie było mowy o tym, by teraz mógłby pójść na
zwolnienie, zresztą nigdy na takim nie był.
Podczas jego nieobecności uprzątnięto już dół, jednocześnie tłocząc powietrze
sprowadzonymi pompami do środka. Wiedziano już o tym, że odpowiedzialnym za zatrucie
obu mężczyzn był gaz z grupy sarin, który jako cięższy od powietrza gromadził się w dolnej
części. Marek, pochylając się nad nieboszczykiem, którego spotkał podobny los, nawdychał
się więcej niż Damian. Dlatego jego stan był dużo poważniejszy.
Po wymianie powietrza i sprawdzeniu zawartości tlenu, nic nie stało na przeszkodzie,
aby zająć się dalszą eksploracją podziemi.
Marek poszedł do proboszcza.
– O, witam serdecznie, widzę, że dobrze się pan już czuje. Modliłem się za pana.
– Dzień dobry. Jeszcze niespecjalnie. Ale nie ma co narzekać. Proszę o klucze do
wieży.
– Dać obydwa?
– A niech będzie, to dobrze, że Monika nie zapomniała go oddać.
– Co oddać?
– No ten drugi klucz.
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– Chyba jeszcze nie do końca u pana wszystko w porządku, miałem te dwa i cały czas
je mam – uśmiechnął się ksiądz – a teraz przekazuję je w pańskie ręce.
Zawahał się chwilę, jakby coś zaświtało w jego głowie, następnie chwycił je i wcisnął
w kieszeń, chciał sprawdzić swoją teorię, która powstała w jego głowie, nie miał czasu teraz
zastanawiać się, u kogo są albo były.
Zeszli na dół. Bez trudu otworzył otrzymanymi kluczami kłódkę i delikatnie
zapakował ją do foliowego woreczka, w celu poszukania śladów może linii papilarnych.
Wyniesiono również trumnę, która okazała się być z ołowiu i przysporzyła nie lada wysiłku.
Była duża, zbyt duża jak dla jednego człowieka. W środku surowa, nie wyściełana niczym,
jedynie jakieś strzępki ubrania, być może osoby znalezionej jako pierwszej, ale to wszystko
miały potwierdzić późniejsze ekspertyzy.
– Zobacz, musiała być szczelnie zamknięta – Damian pokazywał technikowi ślady
dewastacji i cięcia. – Myślę, że w środku było sporo gazu pod ciśnieniem, a ten człowiek spod
drabiny, otwierając, nie miał zielonego pojęcia, co w sobie zawiera.
– Szefie, to jakieś mapy są – wskazał jeden z pracowników na wyciągnięte od
nieboszczyka pergaminy – i to chyba nie pergamin, a skóra! – Były to arkusze niewielkich
rozmiarów, mniej więcej piętnaście na piętnaście centymetrów, z jakąś mapką i zaznaczonym
pośrodku krzyżem, jednym dużym i trzema mniejszymi w innych częściach planu i
zapisanymi jakimiś cyframi i literami, oraz półkolistym napisem u góry w języku niemieckim,
sławiącym Boga i wielkie Niemcy.
– Droga do skarbu – zawyrokował poważnym głosem jeden ze współpracowników.
– Albo do zagłady – dodał inny.
– Dobra, panowie, jutro niedziela, zabezpieczamy wszystko i spadamy do Katowic.
Czas dla rodzin też się należy. Tu już nic się nowego nie wydarzy.
Ekipa raźno zabrała się do pakowania, natomiast Damian podszedł jeszcze do Marka.
– Słuchaj, coś mi przyszło do głowy, pamiętasz, opowiadałem kiedyś o takim Zenku, z
którym byłem na szkoleniu w Ełku? Taki trochę wariat, mówił, że będzie się starał o przyjęcie
do was? Kojarzysz?
– Pracuje u nas Zenon P. Ale nie wiem, czy o nim mowa?
– A moglibyśmy pojechać do niego?
– Jak się pospieszymy, to zastaniemy go jeszcze na komendzie, ale o co chodzi?
Damianowi rozbłysły oczy.
– Wszystko ci wyjaśnię po drodze, tylko zabiorę to urządzenie.
– Zaraz wracam – oznajmił kolegom.
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Popruli jak najszybciej mogli, lecz nie na posterunek, lecz w kierunku domu Zenona.
Zobaczyli go idącego chodnikiem, swoim zwyczajem wpatrzonego we własne buty.
Marek zatrzymał się obok niego.
– Wsiadaj, mamy sprawę – uchylił szybę w samochodzie – a w zasadzie nie ja, tylko
Damian.
Zenek wszedł do samochodu.
– Nie wiem, czy mnie kojarzysz – zaczął śledczy – ale byliśmy na szkoleniu ra…
– W Ełku – no i co? – Wiele osób tam było. Oczywiście pamiętam, ale co się będę
odzywał. Panowie wybuchnęli krótkim śmiechem.
– Ale o co chodzi, bo za dziesięć minut mam obiad? – Zenek nieco się zdenerwował.
– Robisz jeszcze przy tym? – Damian pokazał mu urządzenie.
– Już rzadko, ale co masz na myśli?
Marek ze zdziwieniem przyglądał się rozmawiającym, wszak uzmysłowił sobie, że
mimo iż stara się być dla nich jak ojciec, to właściwie nic o nich nie wie!
– Co to jest? I możliwości tego urządzenia.
– Dobra, dobra, nie gadaj tyle, na kiedy, bo się spieszę!
– Poniedziałek?
– Wtorek rano, w poniedziałek służba!
– Wpiszę ci pracę służbową. Zrób to jutro, a w poniedziałek weź odbiór.
– Cześć. – Zenek już gnał do domu, została mu minuta.
– To znaczy tak czy nie? – zapytał Damian.
Obydwaj się roześmiali. Zupełnie jak za dawnych czasów.
PRACOWITY TYDZIEŃ
Poniedziałek – 5 dni do końca
Była już siódma, kiedy Zenek w cywilnym ubraniu czekał na komendanta, z
wypiekami na twarzy. Tak podekscytowanego to go chyba jeszcze nikt nie widział. Markowi,
który właśnie wjeżdżał na służbowy parking, wbiegł przed maskę samochodu, tak że ten
ledwo zdążył wyhamować.
– Co ty wyprawiasz? Rozjadę cię. Poczekaj, zaraz przyjdę.
– Szybko, bo mam dzisiaj wolne i nie mam czasu!
Marek spojrzał na niego. Zawsze jednakowo ubrany, zapięty pod samą szyję, w
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czapce, teraz włosy na wierzchu, kurtka rozpięta, ze spodni wystawała chyba piżama, a na
nogach kapcie w skarpetkach! Nie, Marek aż przetarł oczy ze zdziwienia, to nie ten Zenek,
który pracuje tu na komendzie! A może coś mu się stało?
W tym samym czasie nadjechał samochód z ekipą Damiana. Ci także zaskoczeni
obrazem, jaki zobaczyli, nawet zapomnieli się przywitać.
Szybko przeszli do sali konferencyjnej. Monika, która pełniła dyżur, aż wstała, żeby
zobaczyć swojego kolegę, ściskającego w ręku dużą skrzynkę.
– Monika, zrób nam kawę – polecił komendant.
Zenek położył skrzynkę na stole i wręczył plik dokumentów własnego opracowania.
Damian wziął jedną z kartek.
– Działanie, hydroelewator jonowy, termo – zaczął czytać.
– Nie będziemy tego czytać, opracowanie zostawmy na potem. Powiedz nam w
skrócie, co to jest?
– Ogólnie rzecz ujmując, jest to wzmacniacz wszystkiego – odpowiedział nieco
urażony – dobra, powiem tak: cokolwiek podłączycie do tego, wzmocni urządzenie co
najmniej pięćdziesiąt razy. To ewenement na skalę światową. Niestety jest nierozbieralny,
pracuje na własnej baterii, uwaga, a t o m o w e j, emituje również niewielkie promieniowanie
gamma, jednakże na tyle bezpieczne, że tylko długotrwałe przebywanie w jego zasięgu
mogłoby spowodować uszczerbek na zdrowiu.
– Domyślasz się – zaczął któryś ze słuchających.
– Jeszcze nie skończyłem. To coś jest bardzo niekompletne, rozgrzać się może nawet
do dwustu stopni, brakuje wielkich radiatorów odprowadzających ciepło.
– Czy może być w zimie ściana kościoła?
– Ale tylko na mrozie, tak, wtedy ściana by chyba wystarczyła. Ale wyobraźcie sobie –
ciągle mówił podnieconym głosem, tak że nawet Monika, która przyniosła kawę, nie mogła w
tym szalonym naukowcu rozpoznać swojego kolegi z pracy – że moglibyśmy skonstruować
do tego olbrzymi rentgen, który mógłby prześwietlać mury czy też ziemię, nie promieniami
gamma, ale infradźwiękami, moglibyśmy szukać skarbów na olbrzymią skalę, nie wiem,
zasięg pięć czy też dziesięć metrów nie stanowiłby żadnej przeszkody, moglibyśmy…
– Poczekaj, daj nam trochę pomyśleć.
– Dobra, tu macie wszystko, skonstruowałem skrzynkę aluminiową, aby nie emitować
niepotrzebnie promieniowania. Ja muszę już iść, obiecałem żonie, że dzisiaj będę cały dzień z
dziećmi, a zaraz wstaną. – Cały czas na jednym wdechu, szybko jak automat mówił
rozemocjonowany Zenek.
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– Dobra, tak nie wychodź, niech Adam cię odwiezie, i pozapinaj się. Dobra robota.
Podzielono się na dwie grupy. Jedna została w bazie, miała przestudiować znalezione
mapy oraz zapoznać się z dokumentacją urządzenia i wykonać pierwsze zarysy na podstawie
zgromadzonych informacji i dowodów. Druga pojechała na wstępną penetrację podziemnych
korytarzy.
Zeszli do podziemia, tym razem dobrze zaopatrzeni, zarówno w oświetlenie, jak i
sprzęt pomiarowy. Ze względów bezpieczeństwa poruszali się bardzo wolno, brodząc w
błocie i nie wiedząc, co ich może czekać dalej.
Po przekroczeniu bramy korytarz zaczął gwałtownie opadać w dół, trudno było jednak
określić, jak głęboko zeszli, tym bardziej że większą uwagę przywiązywali do tego, by nie
stracić równowagi na śliskim podłożu. Po pokonaniu pochylni sprzęt pomiarowy przestał
działać, więc mogli polegać tylko na sobie. Dozymetry nie pokazywały nic niepokojącego,
więc poruszali się dalej w ciszy i skupieniu. Doszli do pierwszego rozwidlenia i stanęli na
betonowym podłożu przy murowanej ścianie zwieńczonej sklepieniem o potrójnym
rozwidleniu. Zrobiło się nieco szerzej i mogli przez chwilę podziwiać misterną robotę bardzo
dokładnie wymurowanych sklepień, których jeszcze nie dosięgła starość. Odcinek ów był
bardzo krótki i służyć miał chyba wzmocnieniu skrzyżowania.
– Jaka decyzja? – spytał Marek – lewo czy prawo?
– Przecież nie rzucę monetą, może spróbujmy w lewo?
I znowu szli, tym razem nieco lepiej, ponieważ nie było już błota, które oklejało buty,
zwiększając ich ciężar. Tu było sucho. Po przejściu około dwustu metrów natrafiono na duży
zator, powstały po rozkopanej ścianie. Zatem ktoś tu czegoś szukał i sądząc z resztek
zbutwiałego materiału, zapewne to odnalazł. Dziura w ścianie miała ze dwa metry szerokości,
pół metra wysokości i koło metra głębokości. Wśród szmat znaleźli resztki cegieł i drewna,
zapewne tworzących jakąś niszę, skrytkę, zamaskowaną przed czyimś wścibskim okiem.
Ominęli zator i poszli dalej. Po około półgodzinnym spacerze ścieżka się skończyła. Stanęli
przed betonowym murem. Nieco już osłabieni marszem i oddychaniem w takich warunkach,
po dłuższym odpoczynku zdecydowali się na powrót.
Zmęczeni dotarli do posterunku.
#
– I co myślicie, że wszystko wiecie? Gówno macie i nic nie wiecie – miotała się, ze
względu na agresywność przypięta do stołu – ale ja pójdę z wami na układ. Zwolnijcie ją, to
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opowiem wszystko! – jej wzburzenie wyraźnie opadło, a oczy się zaszkliły.
– Najpierw powiedz, a później może dojdziemy do porozumienia – odezwał się głos.
– Chcę adwokata – wyszeptała cicho.
#
Wtorek – 4 dni do końca
W międzyczasie otrzymano maila z instytutu patologii, który zawierał rzeczy
niezwykłe, otóż okazało się, że zmarły nie miał w sobie ani grama krwi, a jego ciało było
zabalsamowane. Śmierć nastąpiła gdzieś w latach 40-50 ubiegłego wieku. Co więcej, skóra
wykazuje silną aktywność gazu, prawdopodobnie sarinu, tak jak gdyby był pochowany w
szczelnej trumnie i zagazowany. Natomiast na ciele ujawniono brak skóry w trzech miejscach.
Wymiar już dopowiedzieli sobie śledczy. Zatem powoli układanka zaczynała tworzyć całość.
Czyżby mężczyzna znaleziony później otworzył trumnę i nie zachowując środków
ostrożności, zatruł się gazem, jednakże kto wyciąga zwłoki na górę? Kto wycina skórę z
mapą? I kto przeszukuje kieszenie zmarłego? Gaz działa bardzo szybko, ten na dole nie byłby
w stanie dokonać tego wszystkiego, by następnie ukryć się na dole, gdzie umiera. A może to
nie jedna osoba? Może było ich więcej? A może to dwie różne sprawy? Zbyt dużo
niewiadomych, które na tym etapie niewiele rozjaśniają sprawę.
#
– To twój adwokat, lecz nie licz na zbyt wiele, zabójstwo, podpalenie, czynna napaść,
to już wystarczy, byś nie wyszła z pierdla do końca życia!
– Powiem wszystko, jak uwolnicie ją od zarzutów – powiedziała – to ja ją we
wszystko wciągnęłam i to ja za wszystko odpowiadam.
#
Należałoby sądzić, że wcześniejsze doniesienia na temat wieży dotyczyły również
poszukiwań prawdopodobnie mapy i tego, co ona w sobie zawiera, i chyba tych skrytek.
Mapa okazała się być bardzo dokładna, lecz obejmowała niewielki obszar, w zasadzie
od wejścia do pierwszego rozwidlenia, lecz miejsca postawienia krzyży nie pokrywały się z
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miejscem, do którego dotarli śledczy, czyżby inne wskazywały cele?
W południe na dziedziniec zajechał samochód saperów. Po nich dotarli geodeci, którzy
mieli spróbować określić kierunek i trasy przebiegu kanałów.
Nowo przybyła ekipa przystąpiła do działania, mieli dotrzeć do betonowego muru i
określić, co się za nim znajduje. Geodeci w tym czasie namierzali miejsca określone
krzyżami, jednocześnie rozrysowując plan sieci tuneli i nanosząc to przy okazji na istniejące
plany miasta.
Ponieważ wystarczyły tylko dwie osoby do pełnienia posterunku, przepędzania
gapiów i fotoreporterów, Katowice pojechali pozwiedzać Częstochowę, a Kłobuck zajął się
bieżącymi sprawami, które w ostatnich dniach nieco uległy zaniedbaniu.
#
– Nie zgadzam się z postawionymi zarzutami. Od momentu, kiedy po raz pierwszy
pojawiłam się w komendzie, zawsze starałam się wykonywać swoje obowiązki sumiennie, tak
jak nakazują przepisy. Nigdy nie nadużywałam swojej władzy w celu uzyskania
jakichkolwiek korzyści zarówno dla siebie, jak i organizacji, do której przynależę, wszystkie
pozostałe obowiązki, które nakładała na mnie organizacja, wypełniałam poza pełnioną służbą
i nie w policyjnym mundurze, lecz w cywilnym ubraniu i poza służbą. Wyjątkiem jest
dodatkowa służba sprzed dziesięciu dni, kiedy zostałam pilnie wezwana na komendę, po
czym zeszłam do podziemi i oddałam jeden strzał z broni służbowej zabijając rabusia, który
zdewastował ustawioną tam trumnę i zbezcześcił znajdujące się tam zwłoki, oraz
unieszkodliwiając drugiego. Następnie zabrałam mu maskę tlenową, a złodzieja wepchnęłam
i przytrzymałam pod schodami do czasu, kiedy przestał oddychać.
– Co zrobiłaś ze zwłokami gościa, którego postrzeliłaś?
– To tyle, co mam do powiedzenia. Resztę opowiem w obecności adwokata –
powiedziała beznamiętnym głosem.
#
Środa – trzy dni do końca
Dzisiaj za oknem rozpętało się istne piekło, śnieg tonami spadał z nieba, grzmiało i
błyskało, tak że wyprawa z posterunku na plebanię mogła być nie lada wyzwaniem. Dopiero
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koło południa na tyle się uspokoiło, że można było już bez przeszkód dotrzeć do plebanii.
Zwołano naradę, ponieważ pojawiło się wiele istotnych informacji.
Geodeci dotarli już z planami gdzieś w okolicy ulicy księdza Skorupki, sugerując, że
tunel zmierza w kierunku cmentarza, oznaczyli miejsca oznaczone krzyżem, natomiast
saperzy mieli więcej do powiedzenia: okazało się, że miejsca oznaczone to swoiste pułapki,
które miały wybuchać, gdyby ktoś miał tam próbować szukać skarbów. Natomiast o wiele
ciekawszy jest mur. Za nim jest pomieszczenie o wymiarach cztery na pięć metrów, do
którego już dotarli, przebijając niewielkie otwory, które następnie zostały powiększone na
tyle, by można było tam wejść. W środku znajduje się istny magazyn broni i innego sprzętu
wojskowego oraz niemieckie flagi i proporce, a także skrzynie, niestety zabezpieczone
zasiekami i minami, których rozbrajanie może zająć sporo czasu.
#
– My wchodziliśmy tylko od strony cmentarza.
– Skoro tylko organizacja wiedziała o istnieniu tych korytarzy, to jak to możliwe, że
grasowali też inni?
– W każdej organizacji znajdą się ludzie nie do końca myślący tak samo, jak pozostali
– to powiedziawszy, wymownie spojrzała na swojego przełożonego. – Naszym zadaniem było
pilnowanie, aby nikt niepowołany tam nie dotarł, i ewentualna eliminacja zagrożeń.
– Czyli zabijanie jak tych nieszczęśników, o których opowiedziałaś?
– Ja ich tam nie zapraszałam – dodała.
– A co z ciałami?
– A co z naszym układem?
– Widzisz, z tym mamy problem, ponieważ zarówno ty, jak i twoja znajoma, chcecie
wziąć winę na siebie. I nie wiemy, której przyznać to prawo.
– Pozwólcie nam się zobaczyć – powiedziała cicho.
#
Czwartek – dwa dni do końca
W nocy pod ziemią, w odnalezionym pomieszczeniu wybuchł pożar. Niestety, ze
względu na to, iż nikogo tam nie było, ślady odkryto dopiero po otwarciu wieży, kiedy ostry
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zapach dymu zaczął wydostawać się przez otwarte wrota wieży. Musieli więc poczekać, aż
ubrany w strój saperski i w masce żołnierz rozpozna teren. Na szczęście okazało się, że
niewielka ilość tlenu zawarta w powietrzu szybko wypaliła się, przez co ogień nie zdążył się
rozprzestrzenić. Powietrze przesycone dymem spowijał jeszcze jeden aromat.
– Terpentyna – zaciągnął się jeden z saperów.
– To było podpalenie, ktoś bardzo nie chce, byśmy dotarli do tych skrzyń. Strach
pomyśleć, co by się stało, gdyby to wszystko wyleciało w powietrze. Mogłyby zginąć
dziesiątki osób, a może i setki...
Po dogaszeniu ponownie uruchomiono pompy, aby mogły wymienić powietrze pod
ziemią.
Cały dzień trwało wywożenie zgromadzonego arsenału z podziemi oraz rozbrajanie
zasieków, tym razem ustawiono patrole zarówno w okolicy cmentarza, gdzie według
przewidywań geodetów miał kończyć się tunel, jak i na dziedzińcu kościoła.
#
– Ci na górze nie mieli z nami nic wspólnego, zamocowali na kamerach specjalne
nadajniki, które pozwalały im niepostrzeżenie wchodzić i wychodzić z wieży, to bodajże
śnieżenie sugerujące zakłócenia, przyglądaliśmy się im, lecz póki podziemia nie zostały
naruszone, nie próbowaliśmy interweniować. Prześwietlali ściany jakimś dla nas nieznanym
sposobem, no tym urządzeniem, które rozszyfrował Zenek – dodała, widząc zdziwione
niektóre twarze. – Dziwiło nas to, jak byli ubrani, grube, białe skóry, rękawiczki, ale znaleźli
to, czego szukali i pojechali. Ich samochód ciągle jeździł po mieście, podjeżdżając tylko
wtedy, kiedy któryś z nich wychodził. Rozszyfrowaliśmy ich dokładnie – powiedziała to z
nieukrywaną dumą – ale chyba coś ich spłoszyło albo mieli tu jeszcze się zjawić, chyba nie
zostawiliby tego urządzenia na pastwę losu.
– Powiedz nam o tajnej organizacji.
– Dużo wam powiedziałam, teraz ruch należy do was. Spełnijcie naszą prośbę! –
końcówka zdania rozniosła się echem po całej sali.
#
Piątek – jeden dzień do końca
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Geodeci w towarzystwie dwóch uzbrojonych wojskowych posuwali się naprzód,
wciąż inwentaryzując przebieg korytarza, który już nie miał więcej odgałęzień, natomiast z
głównego pomieszczenia wynoszono skrzynie, pakując je na samochód, który miał dostarczyć
je na komendę.
Pilnujący samochodu Adam na chwilę zatopił się w rozmyślaniach. Już chyba kończyli
załadunek. Pomyślał, że takiej sprawy tu jeszcze nie było.
– Kurcze, może będziemy na okładkach znanych gazet? A jeżeli skrzynie zawierają nie
tylko dokumenty, może jakieś skarby?
– Odsuń się powoli, podnieś ręce do góry – usłyszał gdzieś z półmroku głos, a po
chwili poczuł chłodny metal na swoim policzku, odruchowo wyciągnął broń, padł strzał.
Pocisk przebił policzek z prawej strony, wychodząc lewą półkulą. Adam padł, a z zaciśniętej
dłoni wypadła mu broń. Śnieg wokół niego zmienił barwę na czerwoną.
Na odgłos wystrzału zaczęli wybiegać saperzy, którzy niezupełnie wiedzieli, co się
dzieje, dopiero widok zastrzelonego policjanta i odjeżdżającego samochodu ze skrzyniami
przywrócił ich do działania. Zaczęli uruchamiać samochody stojące na dziedzińcu, ktoś
podbiegł do Adama.
I kiedy pierwszy samochód miał wyjechać, z impetem wjechała w niego policyjna kia,
za kierownicą której siedziała… Monika. Uderzenie było silne, otworzyły się poduszki w obu
samochodach, a kierowcy nie dawali oznak życia. Jednocześnie skutecznie zablokowały
wyjazd na drogę.
Marek i Damian, którzy wyszli z wieży, po pierwszym szoku doskoczyli do pojazdu
katowickiej ekipy, który w tym momencie jako jedyny mógł wyjechać, i ruszyli w pościg,
kierując się wskazówkami otrzymanymi od obserwujących ludzi.
– Może ma minutę przewagi, z tym ciężarem i w tych warunkach szybko nie pojedzie
– Damian wpatrywał się przed siebie, by po dłuższej chwili rzec:
– Jest, już nam nie ucieknie.
Poruszając się z niewielką prędkością geodeci zwracali uwagę na nowe wzmocnienia
miejsc, nieco nadgryzionych przez czas i korzenie. W końcu po przeszło godzinnym marszu
dotarli do miejsca, które miało być końcem ich wędrówki. Tutaj strop mocno się wypiętrzał
ku górze, a koniec zwieńczony był nową drabiną. Weszli do góry i znaleźli się w grobowcu,
dużym i przestronnym. Pionowa kamienna płyta dała się bez trudu otworzyć i ich oczom
ukazał się kłobucki cmentarz komunalny. Wychodzili przez jeden ze starszych grobowców
należący do niemieckiej rodziny, która swego czasu zamieszkiwała na tym terenie. Po
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zabezpieczeniu grobowca wrócili już po powierzchni do wieży, gdzie sprawy przybrały nieco
zaskakujący obrót.
Sobota
Jechali za samochodem z dziesięć kilometrów, mijając po drodze Miedźno, gdzie
samochód skręcił w kierunku na Ostrowy. Okazało się, że to był błąd. Nie dał rady podjechać
pod górę na mocno już chyba wysłużonych oponach, wpadając jednocześnie w poślizg, aby
definitywnie zakończyć jazdę w przydrożnym rowie. Wyskoczyli z bronią gotową do oddania
strzału, okrążając niejako pojazd. Za kierownicą siedziała kobieta.
– Ręce w górę, jesteś aresztowana za zabójstwo policjanta oraz za kradzież.
– Mam prawo mówić czy nie – zadrwiła.
Damian podszedł do niej z kajdankami, otwierając drzwi samochodu poczuł silne
kopnięcie, tak że się zachwiał, jednak widok spluwy kolegi blisko siebie uspokoił nieco
wykonywane czynności.
– Doszedł jeszcze zarzut czynnej napaści na policjanta – dodał.
Wezwali pomoc drogową i służby z częstochowskiej policji do zabezpieczenia
ładunku.
W oczekiwaniu na przyjazd zostali poinformowani o sytuacji w Kłobucku, i o Monice
też.
Zapalili.
Pomoc drogowa postawiła samochód na kołach, okazało się, że nie nosi śladów, które
wykluczyłyby go z możliwości dalszej jazdy, więc Damian mógł spokojnie wrócić nim na
posterunek. Zatrzymaną wpakowali do policyjnego pojazdu interwencyjnego i w asyście
dwóch policjantów odstawiono ją do Kłobucka.
#
Spełnili ich prośbę. Marek patrzył tępym wzrokiem na przykutą Monikę oraz jej
koleżankę, myśląc, jak to możliwe, że tyle czasu owijała go sobie wokół palca, czyżby nim
manipulowała? Zdecydowanie kobiety to nie jego specjalność.
Spojrzał

teraz

na

nieszczędzące

sobie

czułości

dwie

dziewczyny,

które

prawdopodobnie nigdy już nie ujrzą światła dziennego.
Violetta – potomkini rodu Hohenlohe, również przewodnicząca organizacji skupiającej
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dzieci byłych nazistów, pilnujących, aby skarby i dokumenty obciążające Niemców nigdy nie
ujrzały światła dziennego.
– Trumna to tylko element dekoracji – powiedziała Monika.
– To jak ukryte ładunki pod znakiem krzyża – dodała już wyluzowana Violetta –
ułatwiały nam robotę, chroniąc przed rabusiami. Trumna ma zawór w dolnej części, po jej
zamknięciu wpompowywany był gaz, no i wiecie, kto otwiera, ten umiera – roześmiała się.
– Zabiłaś naszego kolegę, trochę powagi – rzekł Marek. Spojrzał na Monikę, która
spuściła wzrok, a z twarzy znikł jej uśmiech.
– Po co sięgał po broń?
– Lubiłam go, nie musiałaś go zabijać – powiedziała z wyrzutem.
– Ciała zbierała ekipa.
– Ciała? – spytał jeden z zebranych.
– Tak, bo zdarzało się czasami dwóch, czasami trzech. To wszystko Niemcy, którzy
odziedziczyli jakąś historię o skarbach i przyjeżdżali tutaj w ich poszukiwaniu. A co się działo
z ciałami, to za bardzo nie wiem, ale chyba zakopywano je w świeżych grobach, ale nie
jestem tego pewna. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie tych dwóch ostatnich palantów,
którzy przyszli w maskach gazowych i zamiast otworzyć wieko, to je wyłamali, a ciało
zabrali i pocięli.
– A kto wpadł na pomysł tatuażu na skórze?
– Mój dziadek miał mnóstwo pomysłów, ten też był jego. Twierdził, że wcześniej czy
później zacznie ktoś drążyć temat skarbów, a to skutecznie odstraszy natrętów.
EPILOG
W zasadzie wszystko już było wiadomo, po wypełnieniu wielu stron różnego rodzaju
dokumentów obie panie przetransportowano do KG Policji w Katowicach, gdzie miały
oczekiwać na proces.
Przystąpiono do ostatniej już czynności. Z udziałem archiwistów i historyków
otwierano kolejne skrzynie, których zawartość zarówno dla jednych, jak i drugich, była
bardzo ważna. W kilku z nich były kosztowności, złote precjoza oraz inne skarby, których
kolekcja została wystawiona i udostępniona dla wszystkich mieszkańców. Jednakże
podziemne korytarze zostały zamknięte, obawiając się nowych poszukiwaczy przygód.
Marek, po wszystkich tych przygodach, wziął tygodniowy urlop i wyjechał do
Damiana.
93

Odpocząć czy odnaleźć?
KONIEC
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WYRÓŻNIENIE
Bogdan Bęben
Pół straszno, pół śmieszno!

Początek września, dochodzi godzina dwudziesta druga, sierżant Brok kończy pracę
na drugiej zmianie w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
Jest fajnie, jest spokój, zaraz kończę zmianę i pojadę do domu – pomyślał sierżant.
Chyba ta myśl przyszła w złą godzinę, bo za chwilę rozległ się przeraźliwy odgłos dzwonka
telefonu. Z grymasem na twarzy podniósł słuchawkę.
– Tak, proszę? – rozpoczął rozmowę.
– Tu dyżurny, słuchaj, w miejscowości Antonów, gmina Przystajń, jest zdarzenie
drogowe. Samochód wywrócony na dach w przydomowym ogródku, dwoje uczestników
zdarzenia zabranych do szpitala, trzeba tam pojechać, zobaczyć, co się stało, i wiadomo,
obsłużyć zdarzenie – oznajmił głosem nie budzącym sprzeciwu dyżurny.
Sierżant z miną załamanego człowieka odkłada słuchawkę telefonu.
Już po dwudziestej drugiej, miał być koniec pracy, a tu znowu wypadek i znowu
musiało paść na mnie – pomyślał ze zgrozą policjant.
Nie było co dyskutować, trzeba było montować ekipę i wyjeżdżać zobaczyć, co się
wydarzyło. Radiowozem oznakowanym wspólnie z technikiem kryminalistycznym udają się
na miejsce wskazane przez dyżurnego.
Około godziny dwudziestej drugiej czterdzieści byli już na miejscu zdarzenia.
Miejscowość Antonów, droga w kierunku miejscowości Ługi Radły. Przy posesji
numer pięć, w przydomowym ogródku, wywrócony na dach i pozaginany samochód osobowy
marki Audi. Leży przy wyrwanym z korzeniami drzewie, około dziesięciometrowej tui, i
porozrywanym ogrodzeniu z metalowej siatki. Wszystko to poskręcane, stłamszone,
przedstawia żałosny widok. Właścicielka posesji, starsza pani ze łzami w oczach, szlochając,
idzie ku policjantom i załamującym się głosem mówi:
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– Panowie policjanci, takie drzewo, tak rozłożyste, dające cień i ukojenie w czasie
upałów, trzydzieści lat hodowałam i zobaczcie, jak to wygląda, co z niego zostało, tak je
wyrwać z korzeniami – zawodzi głosem płaczliwym.
– Drzewo? – ze zdziwieniem powtarzają policjanci.
– A uczestnicy zdarzenia, co się właściwie stało, że ten samochód znalazł się w takim
stanie i w tym miejscu? – zapytuje policjant drogówki.
Pani Zofia, bo tak nazywała się właścicielka posesji, odpowiada nieskładnie:
– Nie wiem, kto kierował samochodem, nie wiem, jak to się stało, jechała młoda
dziewczyna z chłopakiem, nie znam ich, panie, ale takie drzewo wywrócić, toż to jechali jak
szatany, jak jakieś nieludzie, kto tak jeździ?
– A jak się czuli, czy doznali obrażeń? – dopytuje policjant.
– Byli tacy poskręcani, wili się z bólu, ale o własnych siłach wyszli z samochodu, a
potem czekali na przyjazd karetki pogotowia, siedząc na trawie na poboczu drogi –
dokończyła właścicielka posesji.
Nieopodal

wywróconego

samochodu

stało

kilku

gapiów

komentujących

i

oceniających zdarzenie. Podszedł do nich policjant z drogówki, bo technik zajął się robieniem
zdjęć, szkiców i całej dokumentacji ze zdarzenia.
– Panowie, czy ktoś z was widział, jak doszło do tego wypadku i co mogło być
przyczyną jego zaistnienia? – zapytał policjant.
Obserwujący popatrzyli po sobie, wzruszyli ramionami i w zasadzie nic nie
odpowiedzieli, ktoś burknął, że przyszli na miejsce zdarzenia, jak samochód był już w
ogródku i przyjechała karetka pogotowia.
Nikt nic nie widział, jak doszło do wjechania w ogrodzenie posesji, do wyrwania
drzewa i wywrócenia samochodu na dach. Nie wiedzieli, co mogło być przyczyną nagłego
zjazdu na prawą stronę drogi. Można było przypuszczać, że może jakieś nagłe wtargnięcie na
jezdnię pieszego, zwierzęcia albo awaria samochodu stała się przyczyną zjazdu.
Policjanci

opisali

miejsce

wywrócenia

samochodu,

zrobili

dokumentację

fotograficzną, szkic i oględziny powypadkowe pojazdu. Następnie pomocą drogową wrak
samochodu został zabezpieczony na parkingu strzeżonym w Kłobucku. Po zakończeniu
czynności na miejscu zdarzenia, policjanci udali się do komendy Policji w Kłobucku. Tam
były już ustalone dane osób biorących udział w zdarzeniu. Przebywali oni w szpitalu na ulicy
Bialskiej w Częstochowie. Pobrano im krew do badania na zawartość alkoholu w organizmie.
Był to mężczyzna, dwudziestoośmioletni Józef, i dziewczyna, osiemnastoletnia Ania.
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Kilka dni po zdarzeniu zostały zgromadzone wstępne materiały i wszczęto
dochodzenie o wypadek drogowy. W trakcie prowadzonego postępowania przesłuchano panią
Zofię. Jej zeznania nic nowego nie wniosły, potwierdziła to, co opowiadała na miejscu
zdarzenia. Nie mogła przeboleć wyrwanego drzewa. Innych świadków nie ustalono, co by
naocznie widzieli moment wywrócenia samochodu czy mogliby wskazać przyczynę zjazdu na
prawe pobocze, a następnie wjechanie w ogrodzenie posesji, porozrywanie płotu, wyrwanie
drzewa z korzeniami i wywrócenie samochodu na dach.
Trzeba było uzbroić się w cierpliwość, zgromadzić wszystkie materiały odnośnie
uczestników wypadku. Oczekiwano na wyniki badań krwi, pobranej od uczestników
zdarzenia, na zawartość alkoholu, a także czekano na opinię biegłego lekarza, opisującą
obrażenia ciała, jakich doznali biorący udział w zdarzeniu.
Po upływie około miesiąca od wypadku wszystkie niezbędne materiały zgromadzono.
Ustalono, że obrażenia ciała, jakich doznali mężczyzna i kobieta, powodują one rozstrój
zdrowia i naruszają czynności narządów ciała na okres poniżej dni siedmiu. Wyszło na to, że
przy tak masakrycznie wyglądających skutkach wywrócenia pojazdu, nic poważnego im się
nie stało. Na tej podstawie można było umorzyć sprawę o wypadek i następnie prowadzić
postępowanie o kolizję. Z przestępstwa zrobiło się wykroczenie.
Doszły też wyniki badania krwi na zawartość alkoholu. I tu nie było już tak
pomyślnych wieści. U pana Józefa stwierdzono prawie promil alkoholu we krwi, a u pani Ani
też był alkohol w stężeniu powyżej pół promila. Oboje byli w tak zwanym stanie
nietrzeźwości.
Teraz trzeba było ich wezwać i ustalić, jak doszło do zjazdu i co było przyczyną
wjechania w ogrodzenie, wyrwania drzewa i wywrócenia auta.
Obydwoje zgłosili się na wezwanie jednocześnie. Mężczyzna średniego wzrostu,
szatyn o przyjemnym wyrazie twarzy, trochę nieśmiały, cały czas ze spuszczoną głową się
poruszał. Dziewczyna też o przyjemnym wizerunku, blondynka o jasnych błyszczących
oczach i delikatnym uśmieszku.
Sierżant Brok, korzystając z okoliczności, że był sam w pokoju, poprosił obydwoje
jednocześnie na rozpytanie.
– Witam państwa, i tak na początek chciałbym, aby państwo tak ustnie opowiedzieli,
co tam wtedy w Antonowie się wydarzyło, a następnie spiszemy z tego protokoły – zagaił
rozmowę.
Obydwoje popatrzyli na siebie, ale nic nie odpowiadali.
– No słucham – zachęcał policjant.
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Znowu nie było żadnej próby podjęcia rozmowy czy opowiedzenia o tym, co się
wydarzyło. Mężczyzna spuścił głowę jeszcze bardziej, a dziewczyna sprawiała wrażenie
zadowolonej, albo stale taki wyraz twarzy malował się na jej obliczu.
– No jak to, nie chcecie nic mówić, co, nie pamiętacie jak do tego doszło? – dopytywał
mundurowy.
Prowadzący rozpytanie, widząc brak chęci podjęcia rozmowy, pokrótce przedstawił,
jakie materiały udało się zgromadzić w trakcie postępowania i jakie konsekwencje mogą
grozić sprawcy tego czynu.
I tu znowu cisza.
– Kto prowadził pojazd? – padło już konkretne pytanie policjanta.
Znowu popatrzyli na siebie, teraz dało się dostrzec emocje na ich twarzach. Ale dalej
nic nie mówią.
Upłynęło kilkanaście sekund, a dziewczyna nieśmiało.
– Gdy powiemy, jak było naprawdę, to będzie szansa, że nie będziemy musieli jeździć
po sądach i kara może być łagodniejsza? – ściszonym głosem zapytała.
– To zależy jak naprawdę było, czy szczerze to opowiecie, i wtedy zobaczymy, co da
się z tym zrobić? – pytaniem na pytanie odpowiedział prowadzący czynności.
Dziewczyna jeszcze raz popatrzyła na chłopaka, ten teraz podniósł głowę i delikatnie
skinął.
– No to ja już opowiem – zgodziła się Ania. – Bo to było tak – zaczęła już bardziej
śmielej. – Po południu przyjechał do mnie Józek swoim samochodem. Siedzieliśmy w domu,
kawa, ciasto i tak zeszło nam może ze dwie godziny. W trakcie spotkania Józek trochę
opowiadał mi o jego samochodzie, o zaletach, możliwościach. Spodobało mi się to, bo
generalnie lubię samochody i lubię nimi jeździć, choć jeszcze nie mam prawa jazdy. Kilka
razy próbowałam swoich sił za kierownicą Malucha na łące. Jako tako to wychodziło. No i po
tych jego zachwaleniach tak mi się to spodobało, że poprosiłam go, abym spróbowała jego
samochodem po łące pojeździć. Było jeszcze widno, to i łatwiej było nauki pobierać. Józek
mnie instruował i tak z godzinę pojeździliśmy. Fajne i przyjemne uczucie, tak prowadzić
samochód, takie poczucie wyższości, władzy, no naprawdę spodobało mi się. Po tej lekcji
byliśmy w świetnych humorach i pojechaliśmy do Przystajni. Kupiliśmy kilka piw i
wróciliśmy do domu. Oczywiście Józek kierował. Znowu kawa, ciasto, no i piwo. Józek to
może ze trzy wypił, a ja może ze dwa niecałe wypiłam. Tak nam się fajnie rozmawiało i
spędzało czas. Nie wiadomo kiedy się ściemniło, tak nam się przyjemnie gadało. W trakcie
tych pogaduszek znowu zaczęliśmy gadać o samochodzie. I wie pan – tu zwróciła się do
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zasłuchanego policjanta – znowu się nakręciłam, zachciało mi się jeździć, i to jeździć już po
ulicy. Tak namawiałam Józka, że ten się zgodził. Ale zastrzegł, że obydwoje będziemy
siedzieć na fotelu kierowcy. Nie dowierzałam, jak tak można! A on mówi – będziesz siedzieć
na moich kolanach, ja będę przełączał biegi, dodawał gazu i będę cię kontrolował – tak
powiedział. No to wyjechaliśmy. Najpierw w stronę Przystajni, ujechaliśmy może ze dwa
kilometry. Spokojnie, mały ruch na drodze, prawie wcale nie jeździły samochody, ja
trzymałam za koło kierownicy, Józek przełączał biegi, dodawał gazu i tak nie za szybko sobie
jechaliśmy. Nie powiem, jak przyjemnie było, czułam się fantastycznie! Mogłabym góry
przenosić, tak mnie to podniecało. W powrotnej drodze ten sam układ, ja na kolanach Józka,
trzymam za kierownicę, Józek przełącza biegi i naciska pedał przyspieszenia. Tak sobie
spokojnie jedziemy, dla mnie zrobiło się trochę nudno, za wolno, no i zaczęłam naciskać na
Józka, aby przyspieszał, bo co, furmanką jedziemy? Tak mu mówiłam. Więc Józek zaczął
przyspieszać, a ja jeszcze bardziej go naciskałam, szybciej, szybciej. Nie wiem, co we mnie
wstąpiło, takiej adrenaliny dostałam, takiego podniecenia. Nie wiem z czego, z tej prędkości,
z faktu trzymania koła kierownicy, może alkohol dodawał animuszu albo z siedzenia Józkowi
na kolanach? No nie wiem! Faktem jest, że Józek był zasłonięty moim ciałem i za bardzo nie
widział drogi, a mnie zaczęło znosić na prawą stronę. Jak złapałam prawego pobocza, to już
było za późno, aby cokolwiek zrobić. Na trawie zrobiło się ślisko. Gdy Józek się zorientował,
co się święci, to nacisnął na pedał hamulca, ale to jeszcze bardziej nas poniosło i już nie było
ratunku. Tak jak jechaliśmy, to z całym impetem wjechaliśmy w ogrodzenie, a potem
uderzyliśmy w to drzewo, to chyba tuja była.
– I wie pan – tu zwróciła się do niedowierzającego przesłuchującego – ta tuja chyba
uratowała nam życie. Ja to już śmierć widziałam, tak się bałam, jak ten samochód się
wywracał, strasznie się bałam. Ale chyba ktoś nad nami czuwał, że w tej głupocie mieliśmy
tyle szczęścia – zakończyła Ania.
– No tak – z uśmiechem westchnął sierżant. – Teraz to musicie się udać do pani Zofii i
podziękować jej, że w tym miejscu trzydzieści lat temu posadziła tuję, na pewno się ucieszy,
że tym sposobem uratowała wam życie, no i z pustymi rękoma nie radzę tam jechać –
zasugerował policjant.
– To pani chłopak? – dopytywał jeszcze mundurowy.
– Lubię starszych, wiedzą, czego chcą i są konkretni – spontanicznie odpowiedziała
Ania.
– A będziecie razem? – drążył dalej policjant.
– Niechby spróbował nie być! – bez namysłu odpowiedziała dziewczyna.
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Józek z ukrywanym uśmiechem jeszcze bardziej spuścił głowę.
Sprawa o wypadek została umorzona. Wobec obydwóch skierowano wnioski o
ukaranie do sądu, o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Dobrowolnie poddali się karze, rozprawy odbyły się bez ich udziału.

KONIEC

100

WYRÓŻNIENIE
Dominika Sulej
Śmierć za śmierć

Pewnego zimowego wieczoru w szkole podstawowej w Kłobucku była dyskoteka.
Trzynastoletnia Natalia nie bardzo chciała na nią pójść, ale koleżanki ją namówiły. W końcu
nieczęsto organizowane są jakieś imprezy dla uczniów, warto przyjść i się zabawić. Natalia
rozmawiała o tym w drodze ze szkoły ze swoją przyjaciółką Olą.
– Wiesz co, chyba jednak nie pójdę na tą dyskotekę. Nie mam się w co ubrać no i nie
chcę zostawiać babci samej – westchnęła dziewczynka.
Natalka rzeczywiście mieszkała sama z babcią, jej rodzice zginęli lata temu w
wypadku samochodowym we wciąż niewyjaśnionych okolicznościach, gdy wracali do domu
z pracy za granicą, żeby oznajmić córeczce, że mają pieniądze na wymarzone mieszkanie.
– Oj nie przejmuj się tak, na pewno wybierzemy coś ładnego, a twojej babci nic się nie
stanie, jak posiedzi trochę sama w domu, zawsze może zaprosić jakąś sąsiadkę do siebie –
odparła na to Ola.
– Masz rację, jednak pójdę – odpowiedziała na to Natalia.
Dziewczynki idąc, nie zauważyły samochodu z dziwnymi, obcymi rejestracjami, który
okrążał teren szkoły. Jeszcze nie podejrzewały, że może się stać coś strasznego… Kiedy
wróciły do domu, Natalia poprosiła babcię o zgodę na wyjście.
– Babciu, proszę, pozwól mi pójść.
– Nie wiem, czy powinnam się zgadzać, o tej porze jest zimno, ciemno, nie powinnaś
wracać sama.
– Wrócę z koleżankami.
Babcia jeszcze trochę oponowała, ale w końcu się zgodziła. Dziewczynki wyszły,
zauważyły, że niedaleko szkoły dalej kręci się dziwny samochód, ale w ogóle ich to nie
zaniepokoiło. Jednak podczas dalszej drogi Ola zauważyła, że idzie sama, a Natalka stoi
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daleko i rozmawia z jakąś nieznajomą dziewczynką. Ola zawołała Natalię i ta przestała z nią
rozmawiać, ale jakoś dziwnie się ociągała… Podczas zabawy dziewczynka dziwnie się
zachowywała, chodziła sama w kółko po korytarzu i ciągle pytała o godzinę. Około
dwudziestej spytała nauczycieli, czy może iść sama do domu, było już ciemno, ale o dziwo
zgodzili się. Droga do domu babci była prosta, ale pełna różnych uliczek i zakrętów, a do tego
widoczność była bardzo słaba, ponieważ nagle pojawiła się gęsta mgła. Idąc, nastolatka
zauważyła nagle, że jest przez kogoś śledzona. Przyspieszyła kroku, idący za nią mężczyzna
zrobił to samo, w pewnym momencie dziewczynka poślizgnęła się i upadła. On wykorzystał
to i jednym ruchem pociągnął ją za rękę, zatkał jej dłonią usta, żeby nie mogła krzyczeć.
– Ratunku! – krzyknęła.
– Ciszej bądź, bo zrobię ci krzywdę! – zagroził jej mężczyzna. Po czym związał jej
ręce, wrzucił na tylne siedzenie samochodu i odjechali. Przez dłuższą chwilę nikt nic nie
mówił, w końcu mężczyzna odezwał się: ładna jesteś, wywiozę cię za granicę, tam potrzebują
takich ładnych dziewczyn. – A do czego potrzebują, tego już nie dodał.
O dwudziestej pierwszej babcia zaniepokoiła się, że wnuczka nie wraca, zaalarmowała
policję. Prawie natychmiast rozpoczęto poszukiwania, lecz trudno było trafić na jakikolwiek
ślad. Na granicy samochód zatrzymano w celu kontroli, dziewczynka wykorzystała wtedy
okazję i uciekła. Znalazła najbliższą komendę policji, wyjaśniła kim jest i poprosiła o pomoc.
Zadzwoniła też do swojej babci, żeby się nie martwiła, że jest już bezpieczna. Po tym
zdarzeniu Natalia długo nie mogła dojść do siebie, potrzebowała terapii u psychologa, przez
długi czas nie wracała sama do domu ze szkoły, tylko z koleżankami lub babcia po nią
przychodziła. Po pewnym czasie nastąpiła poprawa, a dziewczyna obiecała sobie, że będzie
bardziej ostrożna w kontaktach z obcymi. Jednak po jakimś czasie mężczyzna wyszedł z
więzienia i postanowił się na niej zemścić. Zaczaił się na nią w drodze do szkoły i zaczepił ją.
– Czego pan znowu ode mnie chce? – krzyknęła Natalia.
– Znałem twoich rodziców i to ja jestem winien ich śmierci – odpowiedział na to on.
– Nie wierzę – odparła na to ona.
– To była zemsta, dlatego że twoi rodzice kiedyś zabili moich.
– Jak to zabili? O co w tym wszystkim chodzi?
– Jeśli dasz mi chwilę czasu, to ci wytłumaczę – powiedział spokojnie mężczyzna.
– Dobrze, ale tylko chwilę, zastrzegła dziewczynka.
– Więc, kiedy twoi rodzice zaczęli pracować za granicą, poznali również moich
rodziców. Pewnego dnia wracali razem do Polski do domu. Twój ojciec spowodował
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wypadek. Nasi rodzice zginęli, a twojemu ojcu nikt nie postawił żadnych zarzutów. Dlatego
szukam zemsty za ten wypadek. Śmierć za śmierć!
– Wziął nóż i kilkukrotnie dźgnął dziewczynkę w plecy. Ona nawet nie próbowała się
bronić, wiedziała, że nie ma żadnych szans. Po wszystkim mężczyzna wziął zwłoki i zakopał
w pobliskim lesie. Ciała dziewczynki nigdy nie znaleziono, chociaż policja i inne służby
bardzo się starały. Ludzie mówią, że jej dusza błąka się gdzieś nad Okszą, płacze i zawodzi,
bo nie może odnaleźć drogi do domu.
KONIEC
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III MIEJSCE
Laura Nykiś
Kłobucka kołysanka
Jestem artystą
Z duszą nieczystą...
Mą weną jest przypadek
Nie toleruję wpadek...
Gdy zawodzi rzeczywistość
Pojawia się... Krwistość?
Tworzę nowe dzieło,
To dawno się zaczęło!
Potwory przeszłości,
Tworzą obraz złości
Przybywa szaleństwo...
Gdzie podziało się twe bezpieczeństwo?
Zostaje Ci nadzieja...
NAIWNA, ZGUBNA NADZIEJA...
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Mieszkanie Aleksandry Otto było urządzone w dość nowoczesnym stylu. Na pierwszy
rzut oka wyglądało jak nowe, nieużywane. Lśniło, pachniało nowością. Fotele z kanciastymi
oparciami w żadnym stopniu nie różniły się od tych z wystawy sklepowej. W mieszkaniu na
ogół panował pedantyczny porządek. Dzisiaj jednak wszędzie leżały stare gazety, dokumenty
i inne rzeczy. Na samym środku salonu stał niewielki stolik z dwoma fotelami. W jednym
fotelu zasiadała właścicielka mieszkania, naprzeciw niej zasiadał nie kto inny, jak komisarz
Zbrodowski. Mężczyzna nienagannie ubrany, z misternie ułożonymi włosami, w czarnym
garniturze, siedział naprzeciw kobiety i przyglądał jej się, jakby była rzadkim gatunkiem w
zoo. Komisarz był swego rodzaju detektywem i przyszedł do panny Otto w dość nietypowej,
jak i delikatnej sprawie.
– Może przestałby mi się pan przyglądać i zaczął mówić, dlaczego zakłóca mój
spokój? – kobieta jako pierwsza zabrała głos.
– Widzi pani, to nie jest takie proste, ponieważ mamy pewien problem... – mężczyzna
skrzywił się lekko.
– Proszę nie owijać w przysłowiową bawełnę – zniecierpliwiona Aleksandra
przewróciła oczami i upiła łyk kawy.
– Dzisiejszej nocy zostało popełnione morderstwo – wstrzymał oddech i zacisnął usta
w wąską linię.
– W Kłobucku? – zaśmiała się cicho i popatrzyła na niego poważnie. – Proszę nie
zapominać panie Komisarzu, że przyjechałam tu tylko po to, aby odpocząć. To, że ten dom
należał do mej prababki, nie pozostawiło mi wyboru na miejsce, w którym – skrzywiła się
lekko – odpocznę...
– Ależ ja pamiętam! – uniósł się lekko przestraszony obrotem spraw, albowiem
wyglądało na to, że najlepszy detektyw w rejonie nie ma zamiaru im pomóc, a sprawa była
dość poważna. – Chodzi nam tylko o to, aby pani nas jakoś naprowadziła...
– Kiedy i gdzie została popełniona zbrodnia? – zapytała, wstając i zakładając na
ramiona płaszcz.
– Na ulicy Kwiatowej szesnaście, zgon nastąpił około trzeciej nad ranem – popatrzył
na nią i dodał – ale gdzie się pani wybiera?
– Jak to gdzie? – zapytała oburzona – Zagadka sama się nie rozwiąże, a przez to, że
pan i te pana marne imitacje policjantów tylko siedzicie na tych waszych ciepłych i
zardzewiałych tyłkach, zmuszają mnie, abym sama odkryła tożsamość mordercy...
Po tych słowach Aleksandra Otto wyszła z domu, pozostawiając Komisarza z
niedowierzającą miną. Idąc ulicą. obserwowała spadające liście. Uważała, że jesień jest
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piękną porą roku. Niby kolorowa, a jednak szara, bez życia... Kobieta była dość
pesymistycznie nastawiona do całej sprawy. Kochała rozwiązywać zagadki, ale jej zapał
bladł, gdy w grę wchodziło ludzkie życie. Z jej pracą wiązało się niebezpieczeństwo i
adrenalina, którą kochała. Uwielbiała żyć na granicy. Miała zaledwie dwadzieścia lat, a już
niejednokrotnie otarła się o śmierć. Pomimo zagrożenia nie zrezygnowała z pracy. Jej praca
była jej pasją. Wiązała się ona ze wszystkim, co Aleksandra ubóstwiała. Gdy szła już ulicą
Kwiatową, dopadły ją jednak wątpliwości. Co zrobi, jeżeli nie da rady rozwiązać zagadki? A
może Komisarz postanowił z niej zażartować i nie było żadnego trupa? Zajęta swoimi
myślami nie zauważyła, że ktoś za nią podąża. Dopiero gdy Komisarz złapał ją za ramię,
ocknęła się i popatrzyła na niego pytającym wzrokiem.
– Chyba nie myślała pani, że puszczę tam panią samotnie – uśmiechnął się
rozbrajająco i zaoferował jej ramię, które odrzuciła.
– Tak właśnie myślałam – uśmiechnęła się uroczo i ruszyła do przodu.
Jak ona nienawidziła tego faceta. Na sam jego widok miała ochotę uciec. Wiecznie
były z nim jakieś problemy. Co prawda znała go dopiero tydzień, ale to i tak dużo jak dla niej.
Potrafiła czytać z ludzi jak z otwartych książek. Niektórzy mawiali, że miała w sobie dar
czytania ludzi i że jest czarownicą. Czasami naprawdę się zastanawiała, co ludzie mają w
głowach, może jeszcze zaraz wyjdzie, że jest obcym z innej planety? Nie rozumiała, dlaczego
większość nie korzysta ze sztuki obserwacji. Mając teoretyczny wgląd na zachowanie
człowieka, można powiedzieć o nim naprawdę wiele. Po zachowaniu pana Zbrodowskiego,
jasno można było powiedzieć, że był zadufanym w sobie egoistą. Gdy miała okazje go
poznać, skorzystała z niej, aby potwierdzić swoje przypuszczenia. Jak się okazało, po raz
kolejny miała rację. Nie dość, że był zapatrzony w siebie, to jeszcze w pieniądze i sławę.
Sława... Co ona robi z ludźmi? Aleksandra była sławną kobietą, jednak nie obnosiła się z tym.
Fakt, czasami wykorzystywała swoją pozycję i swoje znajomości, ale zazwyczaj w celach
naukowych. Teraz, stając przed domem na ulicy Kwiatowej, domem z numerem szesnastym,
domem, w którym została popełniona zbrodnia, postanowiła, że rozwiąże całą sprawę. Nie
pozwoli, aby zasługa za odnalezienie sprawcy przypadła komisarzowi.
– Jest pani gotowa? – zapytał z odczuwalną kpiną w głosie.
– A czy pan jest gotowy na porażkę? – uśmiechnęła się podstępnie i przekroczyła
granicę posesji.
Przechodząc po wydeptanej ścieżce, zauważyła ślady butów. Wczoraj padał deszcz,
więc jasne było, że są to ślady denata lub sprawcy. Nie pasował jej jednak fakt, iż do
pewnego momentu można było zauważyć dwa rodzaje śladów. Jedne były większe, drugie
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zaś mniejsze. Te mniejsze dochodziły do samych drzwi, a te większe urwały sie w połowie
drogi. Nie przejmowała się tym jednak i weszła do domu, uchylając skrzypiące drzwi. Na
dłoniach miała rękawiczki, aby nie zatrzeć śladów. Podejrzewała, że mieszkaniec tego domu
został zamordowany przez amatora, którym kierowała chęć zemsty.
– Salon na lewo – szepnął z nutą strachu komisarz.
Aleksandra nie odpowiedziała, tylko od razu skierowała się w stronę wskazaną przez
mężczyznę. Za sobą słyszała jego kroki, a także jego przyspieszony oddech. Doszła do
zamkniętych drzwi i chwyciła ich klamkę. Otworzyła i patrząc na wnętrze zamarła. Pokój
wyglądał, jakby przeprowadzono w nim istną rzeź. Na podłodze była zaschnięta krew i walały
się książki. Wszystko było umazane zaschniętą czerwoną mazią. Na sam widok ogarnęły ją
mdłości. Postanowiła wejść jednak dalej i rozejrzeć się po pokoju. Na każdej ze ścian był
widoczny napis. W pierwszej kolejności podeszła do ściany naprzeciw drzwi.
– Widzę Cię – przeczytała na głos, obejrzała się na komisarza.
– Słucham? – popatrzył na nią, nie rozumiejąc.
Kobieta podeszła jednak do następnej ściany
– Rache – popatrzyła na skreślony napis i podeszła do kolejnej ściany.
– Jakieś imię? – uciszyła go ruchem ręki.
– Aaa... Poszedł spać – zmarszczyła brwi i podeszła do ostatniej ściany.
– Możesz mi powiedzieć, o co chodzi?

– podszedł do niej i spojrzał na napis,

wstrzymując oddech.
– Wsłuchaj się w melodię... – odwróciła się do niego – Czy to, znaczy, czy one już
były napisane?
– Nie. Musiał tu być po odkryciu zbrodni – przetarł dłonią twarz, załamany.
– Nie mieliście pilnować miejsca zdarzenia?! – popatrzyła na niego zirytowana.
– Ależ pilnowali! – zaczął się bronić.
Popatrzyła na niego morderczym wzrokiem i obeszła jeszcze raz pokój, zapominając o
otaczającym ją bałaganie.
– Podsumowując, wariat żądny zemsty? – komisarz stanął na środku pokoju i patrzył
na nią uważnie.
– Podsumowując, powinien pan zająć się swoimi ludźmi i ich wyszkolić do pracy w
terenie – odparła znudzona i udała się w stronę wyjścia. – A, i proszę zabezpieczyć teren i nie
pozwolić nikomu wejść ani wyjść.
– Sugeruje pani, że on tu jest? – otworzył szerzej oczy.
– Nie sugeruję, przypuszczam... – po tych słowach kobieta wyszła z domu.
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Po wyjściu z posesji, postanowiła udać się na komisariat.
Może nareszcie znajdzie tam coś poza zdjęciem i odznakami komisarza. Po jej głowie
wciąż chodziła tylko jedna myśl: „Jak można być tak okrutnym?”. Po wizycie na miejscu
zdarzenia była skłonna powiedzieć, że morderca to niezrównoważony psychopata, bądź
psychopatka, który uciekł ze szpitala. I sam fakt, że cała sprawa byłaby rozwiązana, gdyby
nie brak kompetencji komisarza, irytował ją do granic możliwości. Przegapił tak dobrą okazję
na schwytanie sprawcy... Tak wiele czasu by jej zaoszczędził. W tym samym momencie, gdy
Aleksandra zmierzała w stronę komisariatu, w kolejnym domu rozbrzmiała tak dobrze
wszystkim znana melodia kołysanki. Uspokajająca, odprężająca... Tak bardzo myląca... W
jeszcze innym zakamarku Kłobucka komisarz Zbrodowski siedział przy gazecie i popijał
kawę. Było już sporo po dwudziestej drugiej, na dworze panował mrok. Powinien spać, ale
stwierdził, że tej nocy i tak nie zaśnie, i ma ochotę na kawę. Był wkurzony swoim
zachowaniem. Tak szybko uległ dzisiaj tej młodej kobiecie. To ona powinna się go bać, a nie
on jej...
**********************
Następnego dnia Aleksandra wstała całkowicie nieprzytomna. W nocy nie mogła spać,
słysząc cichą, przyjemną, a za razem niepokojącą melodię. Miała wrażenie, że właśnie tej
nocy przegapiła coś ważnego, bardzo istotnego dla całej tej sprawy. Postanowiła wspomóc się
kubkiem gorącej, pysznej kawy. Zapach tego cudownego napoju roznosił się po całym
pomieszczeniu. Po wczorajszej wizycie na komisariacie była zawiedziona. Nie znalazła nic
istotnego.
Spojrzała na zabałaganioną kuchnię i schowała twarz w dłoniach. Od dłuższego czasu
nie miała dla siebie czasu. Całe swoje życie zawodowe przekładała nad to prywatne. Nie
miała męża, dzieci, rodziny... Nie miała do czego wracać wieczorami. A może kupiłaby sobie
psa? Albo lepiej zaadoptowała jakiegoś ze schroniska? Ale czy znajdzie dla niego czas? Jej
rozmyślania przerwał dzwoniący telefon. Gdy spojrzała na wyświetlacz urządzenia, miała
ochotę rzucić nim o ścianę. Nim jednak wypełniła tę bezsensowną czynność, opamiętała się i
wcisnęła zieloną słuchawkę.
– Spokojna cztery – odezwał się twardy głos Zbrodowskiego.
– Co? A może dzień...
– Przyjeżdżaj! – przerwał jej i zakończył połączenie.
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Aleksandra, nie tracąc czasu, zebrała kurtkę i zarzucając ją na siebie, wybiegła z
domu, prawie łamiąc sobie przy tym nogi. Zakluczyła drzwi i podeszła do czarnego Jeepa.
Wsadziła kluczyki do stacyjki i czym prędzej odjechała z podjazdu. Skupiła się na drodze i
już po kilku minutach była na miejscu.
Pierwszym, co dostrzegła, było zbiorowisko policjantów. Zaparkowała naprzeciwko
miejsca zainteresowania i przyglądała się wszystkiemu przez chwilę. Gdy zobaczyła
komisarza Zbrodowskiego, wysiadła z auta i pospiesznie udała się w jego stronę.
– Widzę, że raczyła nas pani odwiedzić – mruknął zdenerwowany.
– Dzień dobry, mógłby mi pan powiedzieć, co się stało? – zmrużyła gniewnie oczy i
przygryzła wargę.
– Niech pani idzie za mną... – powiedział szybko i odwrócił się w stronę domu.
Kobieta nic nie mówiąc, podążyła za nim, przyglądając się posesji. Jej wzrok
przyciągnęły piękne czerwone róże, które zachwycały wyglądem. Udała się w ich stronę
lekceważąc Zbrodowskiego i przystanęła, znajdując się przy kwiatach. Do jednego z kolców
przyczepiona była karteczka, którą panna Otto schowała do kieszeni w tym samym
momencie, w którym stanął za nią zdenerwowany do granic możliwości mężczyzna.
– Ile można na panią czekać?! – spojrzał na nią zirytowany i pociągnął ją w stronę
domu.
Aleksandra karciła się w duchu za swoje zachowanie. Popełniła tak wielki błąd...
Zwróciła uwagę na jakieś kwiaty, podczas gdy... No właśnie, podczas gdy co?
– Może mi Pan wreszcie powie, co się dzieje? – zapytała oburzona, gdy weszli do
domu.
Mężczyzna jednak nie odezwał się ani słowem i zaprowadził ją do jednego z pokoi,
którym okazała się kuchnia. Kobieta już miała zacząć prawić mu kazanie na temat jego
zachowania, lecz to, co zobaczyła, zmroziło jej krew w żyłach. W kuchni, a dokładniej w tym,
co po niej pozostało, siedział mężczyzna. Martwy mężczyzna.
– Nie pozwoliłem niczego ruszyć moim ludziom do pani przyjazdu...
Aleksandra przełknęła ciężko ślinę i ruszyła w stronę kolejnego denata. Głowa
mężczyzny zwisała centralnie nad gazetą, która otwarta była na ostatniej stronie. Może nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że znajdowały się tam zakreślone litery, które
układały się w pewne zdanie.
– Jesteś już blisko ognia, uważaj, aby się nie sparzyć – przeczytała drżącym głosem i
spojrzała na towarzyszącego jej mężczyznę.
– Co to może znaczyć? – spojrzał na nią i zmarszczył brwi.
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– Nie mam pojęcia, ale przeczuwam, że to nie będzie miłe – skrzywiła się lekko i
przyjrzała całej kuchni.
Pomieszczenie urządzone było w jasnych odcieniach. Błękitne ściany, białe meble, ale
nie to było teraz najważniejsze. Aleksandra rozglądała się po ścianach, mając nadzieje, że
znajdzie tam jakąś podpowiedź. Tym razem jednak sprawca pozostawił puste ściany.
– Zbierzcie odciski, ślady... Nic więcej nie zrobimy – westchnęła i ruszyła w stronę
wyjścia z domu.
Miała serdecznie dość. Przyjechała odpocząć, a tymczasem zajmuje się sprawą
jakiegoś wariata. Nie szukała sławy. Na początku nie chciała nawet brać się za tę robotę, ale
myśl, że zirytuje tym Zbrodowskiego, wygrała. Odkąd pojawiła się w Kłobucku, miała ochotę
zetrzeć mu ten jego chytry uśmieszek w jak najboleśniejszy sposób. Pragnęła zranić jego ego.
Siedząc w samochodzie zdała sobie sprawę, że jej myśli są niewłaściwe, a w jej kieszeni
wciąż znajduje się ta karteczka. Wyciągnęła ją z kieszeni i przeczytała.
„Czekam w domku w lesie o 20:00...
Jeżeli przyjdziesz sama, odkryjesz mą tożsamość.
PS Wsłuchaj się w melodię, skarbie...”
*************************
Gdy dochodziła dwudziesta, podjeżdżała pod drewniany domek, który znajdował się w lesie.
Próbowała połączyć wszystkie fakty. Dwa zabójstwa, zupełnie inaczej popełnione, i ta
nurtująca myśl wsłuchania się w melodię. To wszystko nie łączyło się w żadną sensowną
całość. Była to pierwsza zagadka, której nie podołała. Wyszła z samochodu i właśnie zdała
sobie sprawę, jak głupia była. Mogła przecież kogoś zawiadomić. Powiedzieć, co zamierza
zrobić. Ale nie. Ona zawsze wolała działać na własną rękę. Niezależna i samotna... Czyż nie
właśnie tego pragnęła? Od zawsze chciała taką być, teraz jednak złapały ją wątpliwości. Co
prawda była zabezpieczona w każdy możliwy sposób. Miała na sobie kamizelkę kuloodporną,
sztylet i broń palną. Była przygotowana na każdą możliwą okazję. Zdeterminowana podeszła
do drzwi i cicho zapukała w ich drewnianą powłokę. Miała ostatnią okazję, żeby uciec, ale
ciekawość okazała się silniejsza. Postanowiła zostać i poczekać na rozwój wydarzeń. Po
chwili drzwi się uchyliły i weszła do środka. Kierowała się w stronę, z której dochodziła cicha
melodia. Weszła do pokoju, na środku którego stał młody mężczyzna. Rude włosy,
przeraźliwie blada cera, lazurowe oczy i ten cudowny uśmiech. Od razu rozpoznała w nim
swojego przyjaciela.
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– Fredi…? – zapytała drżącym głosem i popatrzyła na niego oczami pełnymi łez. –
Myślałam, że nie żyjesz!
– Ach... Moja słodka mała An... – zbliżył się do niej i pogłaskał ją po policzku. –
Nauka idzie z postępem i jak widzisz... Przeżyłem!
Kobieta patrzyła na niego z szeroko otwartymi ustami i odsunęła się w stronę drzwi.
– Już ode mnie uciekasz, skarbie? – spytał z zawodem w głosie i machnął ręką – Ach,
zapomniałem, że jak umierałem, to też uciekłaś...
– To ty jesteś za to odpowiedzialny? – zapytała łamiącym się głosem, przypominając
sobie sytuację sprzed pięciu lat.
*pięć lat temu*
Chłopak wraz z dziewczyną siedzieli razem na ławce w parku, jedząc lody. Można by
powiedzieć, że byli parą, ale czy warto oceniać coś na pierwszy rzut oka? Chłopak
uśmiechnął się lekko do dziewczyny, po czym zapytał:
– Masz ochotę na przejażdżkę?
Dziewczyna popatrzyła na niego i uśmiechnęła się uroczo.
– A gdzie mnie zabierzesz, Fredi? – zapytała wesoło.
– Hm... Może na ciasto? – zaczął się śmiać i pobiegł w stronę samochodu. – No
chodź!!!
Dziewczyna pobiegła za nim i w ostatniej chwili zatrzymała się przy ulicy. Chłopak
jednak nie zwracał uwagi na to, co dzieje się wokół i wyszedł naprzeciw dziewczynie. Było
za późno. Rozpędzone auto trafiło chłopaka w bok i ten runął na ziemię, patrząc dziewczynie
prosto w oczy. Ta, przerażona zdarzeniem, uciekła... Zostawiła go samego...
*teraźniejszość*
– Byłam dzieckiem! – popatrzyła na niego gniewnie. – Nie wiedziałam, co robić,
spanikowałam!
– Zostawiłaś mnie! Samego – powiedział chłodno – chyba nie tak postępują
przyjaciele...
Zaniemówiła. Nazwał ją przyjaciółką. Miała świadomość, że to była tylko i wyłącznie
jej wina, ale... Jego uwaga zabolała. Dość mocno. Nie miał pojęcia, że te pięć lat temu, gdy go
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straciła, nie mogła się pozbierać. Żyła w rozsypce. Zaczęła pracować, aby zapomnieć, ale
nawiedzały ją koszmary.
– Ale w dalszym ciągu nie rozumiem, czym zawinili ci bezbronni ludzie – wyszeptała
i popatrzyła na niego z pogardą.
Podszedł do niej i uśmiechnął się delikatnie.
– Bo widzisz, moja droga Al... – pogłaskał ją po policzku – Nie wszystko musi być
schematyczne, nie zawsze musimy postępować według zasad. Zasady są złe. – Zmarszczył
brwi i zacmokał. – Zasady są niepotrzebne. Nie pozwalają nam być sobą... Ograniczają nas.
Wszyscy ludzie są tacy sami – prychnął i dodał – tak samo nudni.
– Ale... – patrzyła, jak podszedł do okna i popatrzył na las, krzywiąc się.
– Przywołaj sobie w pamięci obraz samego Kłobucka. Został pomalowany w ciemne,
smutne barwy. Bez uśmiechu, moja droga... – powiedział smutno i odwrócił się do niej z
przerażającym uśmiechem na twarzy. – A uśmiech jest przecież potrzebny! – zarechotał i
przymknął oczy.
–Ale... W takim razie dlaczego? – kobieta przestała panikować i patrzyła na niego
zaintrygowana.
– Jestem artystą. Od zawsze mi się podobałaś, ale gdy mnie zostawiłaś samego,
zacząłem cię nienawidzić – uśmiechnął się niczym dziecko i po chwili pochmurniał. –
Zawsze byłaś dla mnie poza zasięgiem. Gdy umarłem, a nie, przepraszam... – zachichotał –
gdy ożyłem, stwierdziłem, że moje życie jest nudne i czas się zabawić...
– Śmierć innych cię bawi?! – przerwała mu zszokowana. Jedno było pewne. To nie
był jej przyjaciel.
– Nie przerywaj mistrzowi – przewrócił oczami i kontynuował, podchodząc do niej. –
Obserwowałem cię, moja droga. Wystarczyło podłożyć ci jakąś banalną zagadkę, cokolwiek,
a ty już zaczęłaś węszyć, wydając na siebie wyrok. – Uśmiechnął się i złapał jej twarz w
dłonie.
– Zostaw mnie – powiedziała stanowczym, aczkolwiek drżącym tonem.
– Wiesz, co w popełnieniu zbrodni jest najlepsze? – puścił mimo uszu jej rozkaz.
– Satysfakcja? – jej głos przypominał aktualnie pisk myszy.
On spoważniał jednak i spojrzał na nią obojętnie, po czym podszedł do szafki i
wyciągnął misternie zdobiony sztylet.
– Błąd. Zgaduj dalej – powiedział i uśmiechnął się, widząc jej strach, jednak wciąż
stał do niej tyłem.
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– Spełnienie zemsty? – zaczęła cofać się w stronę drzwi i w momencie, gdy chwyciła
klamkę, ostrze wbiło się w sam środek drewnianej powłoki.
– Błąd – podszedł do niej i stanął za jej plecami. Aleksandra wstrzymała oddech, gdy
usłyszała jak mężczyzna nuci cichą melodię. – Pamiętasz Al? Zawsze kochałem kołysanki –
zachichotał i złapał ją w talii, przykładając ostrze do jej szyi. – W morderstwie najlepszy jest
strach, uczucie władzy i przede wszystkim zabawa – mocniej przycisnął ostrze do jej skóry.
– Ale to jest... – zawahała się, czując ciepłą ciecz spływającą po jej szyi – Okropne!
– To jest cudowne! Jednak... – przygryzł wewnętrzną stronę policzka – Zawiodłem się
na tobie, moja droga. Myślałem, że jesteś inna. Że jesteś mniej zepsuta, lepsza od... Od tych
ścierw – miała odczucie, jakby wypluł ostatnie słowo, patrząc na nią z obrzydzeniem.
– Co ci niewinni ludzie ci zrobili? – przełknęła ciężko ślinę, czując narastający gniew.
– Żyli – wstrząsnął nim psychopatyczny chichot.
– Jesteś potworem – obrzuciła go morderczym spojrzeniem i wyrywając się z jego
objęć, popędziła w stronę drzwi, przez które wybiegła.
Pośród nocnej ciszy, w samym środku Kłobuckiego lasu rozbrzmiała cicha,
uspokajająca melodia. Kobieta wiedziała, co oznacza owa melodia, jednak nie dopuszczała do
siebie świadomości, że jej przyjaciel... Tylko czy Franciszek Zając wciąż był jej
przyjacielem? Mimo wszystko nie myślała, że może on ją pozbawić życia. Melodia z każdym
jej krokiem zaczęła rozbrzmiewać coraz głośniej. Tak jakby ją prześladowała. W pewnym
momencie nastała jednak głucha cisza, którą przerywał jej przerywany oddech. Nie mogła się
uspokoić. Nie potrafiła unormować oddechu. Stanęła za drzewem, próbując ukryć się przed
wszystkim, co się przed chwilą stało. Była przecież silną kobietą. Da sobie radę i wsadzi go
za kratki lub wywiezie do psychiatryka. Powinna to zrobić dawno temu, jednak nie miała
pojęcia, że jej przyjaciel stanie się potworem. W chwili gdy miała odwrócić się w stronę chaty
i wrócić po swój „łup wojenny”, poczuła przeszywający ból w kolanie. Upadła na ziemię i
złapała się za zranione miejsce, czując potęgujący się ból. Przymknęła oczy i przygryzła
wargę, aby choć trochę ulżyć sobie. Leżąc na zimnej, posłanej liśćmi ziemi, ujrzała dwa
czarne pantofle...
– Wiesz, kochanie, co jest najgorsze w przyjaźni? – uśmiechnął się do siebie i
przydepnął jej ranę butem, a w jej oczach na nowo stanęły łzy. – Zawód, moja kochana,
zawód. W końcu nie wiesz na jak bardzo dwulicową osobę trafisz. – uśmiechnął się smutno i
zaczął smutnym głosem. – W naszej relacji to ty oszukałaś mnie – wydął wargi i wymierzył w
nią lufę pistoletu – ale masz szczęście, że cię lubiłem. Ten fakt sprawił, że umrzesz szybko. –
Uśmiechnął się szeroko i zarechotał. – A wracając do mojego pytania... Nie zgadłaś –
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skrzywił się zawiedziony i zrobił minę smutnego szczeniaczka. – Powinienem nauczyć cię,
jak się bawić! Ale pozwól, że tylko opowiem ci o tych uczuciach, ponieważ nie zasłużyłaś,
aby to odczuć.
– Nie chcę tego czuć! – wysyczała przez zaciśnięte zęby. – Kim ty jesteś, żeby robić
coś takiego?
– Mówiłem, że jestem artystą – prychnął i przewrócił oczami – chociaż moje
zachowanie przypomina diabła – zaśmiał się przeraźliwie. – A nie, wybacz, nawet on nie jest
tak okrutny.
– Jesteś ścierwem i niczym więcej.
– Powinienem cię pokiereszować – powiedział to z taką nienawiścią, że miała ochotę
zniknąć, przestać istnieć. – Powinnaś mnie błagać o litość – zaśmiał się krótko i wycelował
broń prosto w jej serce. – Tymczasem daję ci łaskę szybkiej śmierci. Ależ się zrobiłem
dobroduszny! – złapał się teatralnie za serce.
– Spotkamy się w piekle – wycharszczała i popatrzyła na niego z nienawiścią.
– Och, z pewnością, kochanie, z pewnością – po tych słowach nacisnął spust i głuchą
ciszę wypełnił huk.
Franciszek, znany Aleksandrze jako Fredi, strzelił jej prosto w serce. Popatrzyła na
niego zszokowana i w pewnym momencie przestała oddychać, a on po prostu odszedł.
Zostawił ją bez cienia współczucia, żalu, niepewności. Odszedł. Zostawił ją samą w lesie.
Odchodząc nucił cichą melodię. Melodię kołysanki. Czy żałował, że przed chwilą strzelił do
swojej przyjaciółki? Nie... Raczej był z tego faktu zadowolony. Pozbył się kolejnej
przeszkody. Pozbył się kolejnej słabości. Nie martwił się już o nią, nie miał o co. Twierdził, iż
teraz była szczęśliwa, gdziekolwiek się znalazła. Wrócił do domu i usiadł w fotelu, aby
dokończyć herbatę. Choć zimna, to wciąż smakowała jak napój bogów. Gdy Franciszek
zachwycał się smakiem herbaty, Aleksandra stała już pod jego drzwiami. Miała tylko jeden
cel. Wejść i pozbawić go wolności, życia, tak jak on odbierał je innym. Przecież to nie mogło
być trudne. Musiała dać radę. Przed chwilą on sam chciał jej się pozbyć, co więcej, strzelił do
niej. W samo serce. Nie chodziło już nawet o ból, jaki czuła w nodze, o ból, jaki czuła, gdy
kula wbiła się w kamizelkę, najbardziej bolał ją fakt, że to zrobił. Jej przyjaciel chciał ją
zabić. Weszła po cichu do domu i skierowała się do miejsca, z którego dochodził odgłos
cichej melodii. Stanęła w progu pokoju i uniosła pistolet, celując prosto w jego głowę.
Poinformowała policję. Nie miała zamiaru go zabijać, co to to nie. Stwierdziła, że pomęczy
się jeszcze na świecie. W najlepszym razie skończy w psychiatryku. Gdy usłyszał odgłos
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syren policyjnych na dworze, nawet się nie ruszył. Nic, kompletnie nic. Jakby w jednej chwili
uleciało z niego życie.
– Nie uciekasz? – zapytała niepewnie i dopiero teraz się do niej odwrócił.
– Nie masz dowodów – uśmiechnął się słodko i zaśmiał cicho.
– Jesteś nienormalny! Mam dowody i cię zamknę! – W momencie gdy to powiedziała,
do środka wbiegła policja i zakuli go w kajdanki.
– Normalność jest jak lizanie lizaka przez papierek, An... Nienormalność jest jak
zasmakowanie słodkiego lizaka – szepnął jej na ucho, gdy koło niej przechodził. – Jeszcze się
spotkamy, kochanie! – I to były jego ostatnie słowa, które usłyszała, zanim zabrali go na
komisariat.
– Nic ci nie jest? – podbiegł do niej Zbrodowski i popatrzył na nią jak na wariatkę,
gdy zauważył na jej twarzy lekki uśmiech. – Dobrze się czujesz?
– Poza tym, że się wykrwawiam i dostałam kulkę w kamizelkę, nic mi nie jest –
uśmiechnęła się słabo i patrzyła na odjeżdżający radiowóz.
Od zawsze wiedziała, że jej przyjaciel był wariatem. Niezaakceptowany przez
społeczeństwo. Przypominał zepsuty trybik w zegarze. Czy jego życie miało sens? Dlaczego
obrał akurat taką drogę? Każde życie ma sens. Potrzeba wielu różnych, czasami dziwnych
ludzi. Jednak nie mogą oni wykraczać poza prawo. Ale może jej przyjaciel chciał zaistnieć?
Przypomnieć ludziom, że także istnieje? Nie, na pewno obrał złą drogę. Źle się za to zabrał.
Jej przyjaciel był miłym chłopcem, jednak niedostrzeganym. Nie miała jednak pojęcia, że
stanie się potworem... Tej nocy wszystko się zmieniło. Aleksandra zaczęła patrzeć na
otaczających ją ludzi nieco inaczej. Podchodziła do wszystkiego ostrożniej i postanowiła
zostać w Kłobucku. W tajemniczym Kłobucku, po którym co noc rozbrzmiewa melodia
dobrze jej znanej kołysanki...
KONIEC
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II MIEJSCE
Julia Majchrzak
Sekret babci

Czternastoletnia Lena nie była zadowolona z przeprowadzki. Mieszkała dotąd w dużym
mieście, a teraz znalazła się w rodzinnej miejscowości swoich rodziców – Kłobucku. Wraz z
rodzicami przeprowadziła się do nowego domu. Właściwie starego, ale gruntownie
odnowionego po tym, jak babcia zapisała im go w spadku. Lena właściwie nie znała swojej
babci. Dzieliła je duża odległość i rzadko się widywały, nawet święta spędzały osobno.
Dom był piękny, wszystko pachniało nowością. Jedynym miejscem, które pozostało
nietknięte, był strych. To tam zostały przeniesione po babci wszystkie rzeczy w
nienaruszonym stanie. Tak jak przed swoim odejściem sobie życzyła. Dziewczynę od dawna
intrygowała rodzinna tajemnica, o której nikt nie chciał mówić, a która dotyczyła jej babci.
Chciała dowiedzieć się, co jej babcia ukrywała na strychu przez tyle lat. Bowiem babcia nie
była nigdy rozmowna, miała skryty charakter i była tajemnicza. Lecz podobno nie zawsze
taka była.
Zaczęła swoje śledztwo od przepytania swojej mamy, która spędziła w tym domu
połowę swojego życia.
– Mamo, czy kiedykolwiek byłaś na tym strychu? – niepewnym głosem zapytała Lena.
– Niestety, nie. Kiedy byłam mała, mama zabraniała mi wchodzić na górę. Chociaż
zawsze byłam ciekawa, co tam jest, nigdy tam nie byłam – odpowiedziała. – Pamiętam także,
że mama reagowała nerwowo na samo słowo strych – dodała po chwili.
– Jak się żyło z babcią, jaka była? – dopytywała dziewczyna.
– Niełatwo… w młodości przeżyła ponoć jakąś traumę. Nigdy nie chciała o tym
opowiadać. Bardzo denerwowała się, gdy ktoś pytał ją o przeszłość. Ale było widać, że te
zdarzenia z przeszłości ją męczą. Raz była wesoła, to znowu smutna albo zła… – wspominała
mama. – Od kiedy pamiętam, miała takie same zachowanie – smutnym głosem dodała.
Lena stwierdziła, że nie chce już męczyć swojej mamy, ale zadała jej jeszcze ostatnie,
najważniejsze pytanie.
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– Czy mogę pójść na strych. Proszę…
Mama po chwili zastanowienia powiedziała:
– Możesz, ale pod jednym warunkiem, że opowiesz mi o wszystkim, co znalazłaś na
górze.
Żałowała, że nie może iść tam z nią. Ale obiecała jeszcze jako mała dziewczynka, że
nigdy tam nie wejdzie. „I chcę dotrzymać obietnicy” – pomyślała. – „A Lena, jeśli jest
ciekawa, to może iść tam. Może najwyższy czas wszystko wyjaśnić…”
Lena poszła do taty. Znał babcię, mieszkali przecież tyle lat pod jednym dachem.
„Może on coś wie?” – pomyślała dziewczyna.
– Kiedy zaczęliśmy się spotykać z mamą, babcia mnie nie lubiła. Ponoć bała się, że
zranię lub skrzywdzę twoją mamę, chociaż nie wiem, dlaczego tak myślała – odpowiedział
stanowczo, podnosząc wzrok znad gazety, którą czytał. – Z biegiem czasu zaczęła się
przyzwyczajać do mnie, przyszłego zięcia. Lecz zawsze miała dystans. Za każdym razem, jak
popełniłem jakiś błąd, musiała mi to wypomnieć – dodał w zamyśleniu.
– Może babcię jakiś chłopak skrzywdził albo ktoś inny i dlatego taka była… – Lena na
głos wypowiedziała swoje myśli.
– Może… – powiedział tata. – Ale to już przeszłość, córeczko. Po co sobie tym
zaprzątać głowę – dodał i wrócił do czytania gazety.
Lena stwierdziła, że to nie była zła myśl o tym chłopaku. Zapisała ją sobie. Stwierdziła,
że się przyda w śledztwie, które właśnie postanowiła przeprowadzić, aby rozwikłać babciną
tajemnicę. Nie zwlekając poszła na strych. Trochę obawiała się tego, co tam znajdzie, ale
ciekawość była silniejsza. Stara klapa od wejścia nie od razu dała się otworzyć. Ale po chwili
zardzewiałe zawiasy zaskrzypiały i Lena weszła na strych. Oczom dziewczyny ukazały się
jakieś stare meble, stosy kartonów, jakichś papierów i oczywiście mnóstwo kurzu. Zaczęła się
rozglądać po całym pomieszczeniu. Ostrożnie przemieszczała się po strychu. Nagle potknęła
się o jakieś stare, zakurzone, zakryte narzutą łóżko. Zaczęła odnajdować różne meble, które
przeważnie są w sypialniach, pokojach nastolatków. Po głowie zaczęły jej chodzić różne
myśli. „Wygląda, jakby ktoś tutaj kiedyś mieszkał. Ale kto i dlaczego?”. Lena zaczęła jeszcze
uważniej przyglądać się przedmiotom na strychu. I wtedy znalazła stare pudełko, na którym
widniał napis: „Własność Ani. Jeśli nie jesteś Anią, nie dotykaj!". Babcia Leny miała właśnie
na imię Ania. Lena, nie zważając na napis, otworzyła pudełko. Były tam różne skrawki gazet,
stare pamiętniki, dokumenty, listy i inne drobne rzeczy. Posegregowała te i zaczęła czytać.
Ze znalezionych materiałów, a przede wszystkim pamiętnika babci, Lenie udało się
uporządkować wydarzenia sprzed lat. Babcia była zakochana w pewnym chłopaku i miała
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siostrę, co bardzo zdziwiło Lenę, bo nikt nigdy nie wspominał, że babcia miała rodzeństwo. I
na tym strychu był jej pokój. Przez nią babcia bardzo cierpiała, ponieważ jej siostra Ada
„odebrała” jej chłopaka. Pomimo że miała już swojego narzeczonego, którego też wcześniej
babci zabrała. Okazało się, że nie lubiła babci, ciągle podkreślała, że jest lepsza, ładniejsza,
mądrzejsza… Krytykowała jej wygląd, zachowanie, często oczerniała w oczach rodziny,
zrzucając na nią winę za rzeczy, które sama zrobiła. Pewnego dnia babcia umówiła się na
randkę z jakimś młodzieńcem, ale Ada się o tym dowiedziała i nie chcąc dopuścić do
spotkania siostry z kawalerem, zaaranżowała pewną sytuację. Wzięła nóż z kuchni, ubrała się
na czarno i udawała, że jest bandytą. Poszła za nimi i zaczęła krzyczeć: „Dajcie mi swoje
cenne rzeczy, bo inaczej was zabiję”. I wyjęła nóż. Bardzo się wystraszyli. Chłopak próbował
stanąć w obronie babci – czytała Lena w pamiętniku babci. Wszystko działo się tak szybko,
że babcia nie pamiętała, jak doszło do… I w tym właśnie miejscu kartki pamiętnika okazały
się zamazane i nieczytelne. Lena zmartwiła się, że nie uda się jej rozwikłać zagadki do końca,
ale w kolejnym pamiętniku, który był w lepszym stanie, przeczytała, że babcia miała
przyjaciółkę o imieniu Diana, z którą chodziła do szkoły. Lena pomyślała, że przyjaciółka
babci może wiedzieć, co dalej się wydarzyło, i że musi ją odnaleźć. Przerzuciła kolejną stertę
starych dokumentów i trafiła na kopertę zaadresowaną do Diany. W środku był list z niejasną
informacją, że babcia bardzo żałuje tego, co się stało i że nie chciała tego zrobić. Lena nie
wiedziała, o co chodzi, ale ucieszyła się, że na kopercie znalazła adres do Diany. „Może ta
Diana dalej mieszka w Kłobucku?” – pomyślała. Szybko zbiegła na dół, założyła buty i
kurtkę i wybiegła z domu.
Babcia Leny mieszkała przy ulicy Zamkowej, więc Lena zaczęła od tej ulicy. Dopiero
niedawno wprowadziła się do nowego domu i nie znała jeszcze prawie wcale miejscowości.
Zobaczyła staruszkę na przystanku autobusowym i postanowiła ją dopytać o szkołę.
– Proszę pani, czy przy ulicy Zamkowej jest jakaś szkoła? – spytała.
– A i owszem, jest szkoła – odpowiedziała starsza pani. – Nawet do niej chodziłam – po
chwili dodała.
Już Lena chciała zapytać, czy znała może jej babcię, ale przyjechał autobus i starsza
pani musiała już jechać. Wtedy jakiś młody chłopak podszedł do Leny.
– Jak chcesz, mogę cię zaprowadzić do tej szkoły – zaproponował.
Lena przez chwilę się wahała, ale w końcu zgodziła się. Idąc pomyślała, że
niepotrzebnie szuka szkoły, skoro ma adres do Diany. Pokazała list chłopakowi. Pomyślał
chwilę i stwierdził, że przy ulicy Zamkowej nie ma domu o takim numerze, jaki widniał na
kopercie. Po chwili dodał:
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– Może moja babcia będzie coś więcej wiedzieć, mieszka w Kłobucku od urodzenia.
Po kilku minutach marszu Lena z Igorem, bo tak na imię miał chłopak, dotarli do domu
jego babci. Lena pokazała staruszce kopertę z adresem. Nawet nie zdążyła o nic zapytać, gdy
starsza pani krzyknęła:
– Skąd ty to masz?! To mój dawny adres.
– To pani jest Dianą – powiedziała Lena ze zdziwieniem.
– Tak, to ja – odparła po chwili.
Lena szybko pokazała pamiętniki babci.
– To właśnie pani szukam. Ania to moja babcia i zależy mi, żeby się dowiedzieć się, co
się działo później – szybko powiedziała dziewczyna.
– To smutna i stara historia. No dobrze, chodźcie za mną do salonu, opowiem wam
dalszą część historii, ale nie może się nikt inny o tym dowiedzieć – zastrzegła i poszła w
kierunku salonu.
Dziewczynę owładnęły przez moment wątpliwości, czy dobrze zrobiła, próbując odkryć
rodzinną tajemnicę. Nawet miała takie myśli, żeby uciec z tego domu, ale ostatecznie
postanowiła zostać. Przecież doszła tak daleko! Usiadła więc obok staruszki, która zaczęła
swoją opowieść.
– Więc Ada zabiła ukochanego twojej babci. Właśnie w tym pudełku są fragmenty
gazety, w której rozpisywano się o tajemniczym zabójstwie, którego sprawcy nigdy nie
schwytano. Twoja cioteczna babcia groziła twojej babci, że ją zabije, jeżeli komuś powie.
Babcia wiedziała, że Ada trzyma dowód, czyli ten nóż ze śladami krwi pod łóżkiem. Chciała
pokazać wszystkim dowód, że to właśnie Ada zabiła jej ukochanego. Ale Ada zobaczyła, że
twoja babcia idzie do jej pokoju, więc poszła za nią i próbowała wmówić, że to ona jest winna
śmierci Wacława, bo tak na imię miał chłopak, którego kochała twoja babcia… – starsza pani
przerwała opowieść, ale po chwili mówiła dalej. – Ada dostała ataku agresji. Rzuciła się na
Anię z tym nożem. Siłowały się. Niestety... Ada dostała ostrzem prosto w serce. Nie dało się
jej uratować. W gazetach też się rozpisywali, że trupa w lesie znaleźli. Twoja babcia nie
wiedziała, co zrobić, a była sama w domu. Postanowiła zwłoki zostawić w lesie i powiedzieć,
że siostra wyszła z domu i nie wróciła – westchnęła staruszka.
Zapadła cisza. Ani Lena, ani Igor nic nie mówili.
– Tego samego dnia Ania przyszła do mnie i o wszystkim mi opowiedziała. A potem
zerwała ze mną kontakt. Stała się milcząca, zgorzkniała, unikała ludzi, nigdy nie była już
sobą… Nawet ślub z twoim dziadkiem i narodziny dziecka, czyli twojej mamy, nie pomogły
Ani zapomnieć o tamtym… – dodała starsza pani.
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– To bardzo smutna historia, bardzo mi żal mojej babci – powiedziała po dłuższej
chwili Lena.
Lena nie wiedziała, co myśleć. Przecież Ada mogła zabić babcię. A jeżeliby zabiła, nie
byłoby ani jej mamy, ani jej. Lena wiedziała, że babcia źle postąpiła, zatajając prawdę o
zabiciu siostry i okłamując całą rodzinę, że Ada zniknęła. Zabójstwo to poważna sprawa.
Trudno było powiedzieć, czy babcia dobrze zrobiła.
Wracając do domu postanowiła, że nikomu nic nie powie. Ani mama, ani tata nie
dowiedzą się, co się stało w tym domu.
KONIEC
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I MIEJSCE
Kinga Grajcar
Ciemniej dniem niż nocą

Słońce ulokowało się na szczycie nieba. Oświetlało domy pobielone wapnem,
skoszone łąki i ścierniska. Rzucało blask na korony drzew, w których cieniu siedziały
kobiety. Ich twarze też promieniowały blaskiem, rozjaśniały je wdzięczne uśmiechy, a oczy
tak emanowały radością, że nawet obcy musiałby zauważyć, że dzień ten był dniem
niezwykłym dla mieszkańców owej wsi. Kończył się bowiem miesiąc sierpień, a wraz z nim
czas żniw i pokosów. Nadeszło wreszcie długo wyczekiwane Święto Plonów; mężczyźni
spiesznie

zwozili

ostatnie

zbiory,

a

kobiety

przygotowywały

się

do

biesiady.

W tym roku większość panien zebrało się w dworze Różanewiczów na Zamkowej.
Była to jedna z najbogatszych posiadłości w mieście Kłobuck; w dodatku ulokowana była
w przepięknej okolicy. Składały się na nią biały dom pokryty ceramicznym dachem, stajnia,
pomieszczenia gospodarcze i piękny ogród.
Siedzące przy ganku panny wiły wieniec. Próbowały ułożyć jakąś kompozycję, ale
brak materiałów innych niż słoma, siano czy gałązki drzew uniemożliwiał im zrobienie
czegoś, co mogłoby zrobić wrażenie. Zaczęły się ze sobą spierać, gdy nagle otworzyły się
drzwi domu. Stanął w nich postawny, dojrzały mężczyzna.
– O co kłócicie się jedna z drugą? – spytał, schodząc po schodach i mrużąc oczy.
– Nie uda nam się uwić tego wieńca! Nie mamy materiałów, a co można zrobić z tej
szarej, poszarpanej słomy? Burmistrz nawet nie będzie chciał spojrzeć na ten marny wiecheć!
Mężczyzna nie zdążył nic odpowiedzieć, bo panny znów zaczęły lamentować.
Ochota na płacz odeszła im jednak w ułamku sekundy, gdy zobaczyły, że zza rogu
stajni wyłoniła się dziewczyna ze złotym warkoczem oplecionym wokół głowy. Trzymała
w rękach wielki bukiet kwiatów, na który składały się róże, słoneczniki, chryzantemy,
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mieczyki i hortensje. Zaczęły się śmiać i wzajemnie ściskać, a mężczyzna patrzył na
nadchodzące dziewczę z dumnym uśmiechem.
– Mam nadzieję, że nie pogniewasz się na mnie za to, że ścięłam trochę kwiatów
z naszego ogródka, tato – oznajmiła z uśmiechem, spoglądając na ojca oczami w kolorze
miodu.
– Tym razem może się nie pogniewam – roześmiał się mężczyzna donośnie. –
Tymczasem zabierajcie się za ten wieniec, bo inaczej do północy go nie zrobicie!
Mężczyzna zaczął przechadzać się po podwórku. Nazywał się Konstanty Różanewicz,
był właścicielem tej posiadłości, człowiekiem dość zamożnym, ale o szlachetnym sercu
i niezwykłej uprzejmości. Nie było chyba w Kłobucku nikogo, kto by nie znał tego człowieka,
ba, ludzie go wręcz kochali. Był życzliwy dla każdego, niezależnie od tego, kim ten ktoś był:
bogaczem czy biedakiem, głupcem czy mędrcem, czy pochodził z miasta, czy ze wsi.
Mężczyzna ten roztaczał wokół siebie aurę pewności i dumy połączoną z pewnego rodzaju
nonszalancją, która sprawiała, że doskonale sprawował się na swoim stanowisku. Różanewicz
był bowiem prawnikiem; co więcej – wysoko cenionym i cieszącym się renomą wśród ludzi
z większych miast. Wielu z nich zastanawiało się, dlaczego mężczyzna dalej mieszka w tak
małym miasteczku, skoro bez problemu mógłby pozwolić sobie na luksusowe życie w stolicy.
On jednak kochał Kłobuck, wychował się tu i właśnie tutaj chciał wychować swoją córkę.
Patrzył jak chłonie zwyczaje i tradycje tutejszej ludności, rozkwita i uczy się życia, biorąc
przykład z kłobucczan. Miał świadomość, że dziewczę jest już prawie dorosłe; wiedział, że
lada dzień wyfrunie z rodzinnego gniazda.
Konstanty spojrzał na córkę, przyjrzał się jej ślicznej, okrągłej twarzy. Wiązała wielką
kokardę na górze wieńca.
,,Jest identyczna jak matka. Piękna, młoda kobieta", pomyślał.
Jednak dalsze rozmyślania przerwał mu warkot motocykla, który wjechał na
podwórze. Jego kierowcą był młody chłopak ubrany w niebieski, policyjny mundur.
Zsiadł szybko z pojazdu i podbiegł do gospodarza.
– Jest pan proszony o przyjazd na posterunek. Komendant kazał przekazać, że to
bardzo pilna sprawa – poinformował, lekko dysząc ze zmęczenia.
– Ach, cóż znowu złego zrobiłem? – Różanewicz szeroko otworzył oczy i wzniósł
ręce w górę w geście obrony.
– Proszę przyjechać. Komendant powiedział, że to sprawa niecierpiąca zwłoki –
odparł zdecydowanie młodzieniec. – Poza tym nic więcej nie wiem, proszę pana.
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– Co więc mam począć? – Westchnął zrezygnowany. – Proszę przekazać
komendantowi, że niebawem się tam zjawię.
Chłopiec nic nie odpowiedziawszy, wsiadł na motocykl i odjechał. Konstanty nie
zwlekając, zaprzągł do powozu parę karych koni rasy śląskiej i usiadł na miejscu woźnicy.
Ciężko było stwierdzić, co robi większe wrażenie – idealnie utrzymane konie, piękny powóz
z czarną tapicerką i rozkładanym dachem, czy sam woźnica. Konstanty pasjonował się końmi,
w młodości brał nawet udział w zawodach jeździeckich. Było to coś, co dawało mu siłę
i motywację do działania, a trzymając lejce w dłoniach, wyglądał jak ktoś o nieograniczonej
władzy i sile fizycznej. Każdy człowiek powinien mieć pasję, która choć na chwilę pozwoli
mu poczuć się w ten sposób.
– Muszę jechać na komisariat, Walerio – zwrócił się do córki. – Wybacz mi, że
zostawiam cię samą z przygotowaniami, jednak sama widziałaś, że to coś naglącego, skoro
komendant przysłał wysłannika.
Dziewczęta zachichotały na wzmiankę o młodym mężczyźnie.
– Jedź, tatku – odpowiedziała dziewczyna. – Przynajmniej jesteśmy kwita – ja nie
pogniewam się za to, że nie zostaniesz z nami, a ty nie będziesz się gniewał za to, że
wycięłam pół ogródka – dodała, ukazując w uśmiechu białe zęby.
Rozrzewniło to w pewien sposób Konstantego. Odjechał całkiem nieświadomy tego,
co miało się wkrótce zdarzyć.
Przed budynkiem komisariatu rozległ się spokojny tętent koni. Komendant zerwał się
z krzesła i podszedł do okna. Wydawało mu się, że czekał całą wieczność na przyjazd
Konstantego Różanewicza.
Nim gość zdążył wejść na schody, Komendant otworzył już przed nim drzwi.
– Konstanty, przyjacielu – oświadczył wylewnie – jak dobrze, że przyjechałeś! Mój
umysł jest zbyt prosty, abym mógł jednoznacznie orzec, co mam zrobić w tej sytuacji.
Potrzebuję rady człowieka o co najmniej wybitnej inteligencji! – Komendant zamknął drzwi,
wprowadziwszy Różanewicza do środka. – Potrzebuję prawniczej rady doświadczonego
człowieka.
– Mój drogi Albercie, nie zapominaj, że jestem tylko prawnikiem właśnie –
oświadczył Różanewicz, rozglądając się po korytarzu posterunku. – Co prawda doradzałem
niejednemu, który do czynienia miał z policją, jednak nie ukrywam, że myślałem, że zostałem
tutaj sprowadzony w innym celu. Powiedz, nie owijając w bawełnę, dlaczego mnie tu
wezwałeś.
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Komendant otworzył przed Różanewiczem drzwi do jednego z pomieszczeń.
Wewnątrz niego przy biurku siedział około czterdziestoletni policjant ze szpakowatymi
włosami. Wzrok miał wbity w ziemię, zdawał się nie zauważać, że ktoś w ogóle wszedł do
pomieszczenia. Jednak w sali oprócz niego była jeszcze jedna osoba. Był to młodzieniec,
może dwudziestoletni. Siedział na krześle pod ścianą, ręce miał skute kajdankami, jednak nie
opuścił pokornie głowy – trzymał się prosto i patrzył wprost w oczy Konstantego, a wzrok
miał tak przenikliwy, że Różanewicz poczuł się wręcz trochę nieswojo. Twarz miał ogorzałą,
włosy w kolorze hebanu. Mimo skulonej pozycji widać było, że chłopak ma dość muskularne,
sprężyste ciało.
– Przyjacielu, usiądź, to dłuższa historia – zwrócił się do Różanewicza Komendant
i wskazał na krzesło naprzeciwko biurka.
Różanewicz nic nie mówiąc, usiadł na krześle. Założył ręce na piersi i z twarzą
niewyrażającą uczuć gotów był na wysłuchanie raportu Komendanta. Spojrzał jeszcze raz
w stronę chłopaka i znów napotkał jego przenikliwy wzrok.
Komendant zapalił papierosa.
– Otóż przyszło do mnie dziś rano kilku ludzi, którzy zajmują się rozładunkiem węgla.
Mówili, że tak jak zawsze pociąg z Katowic przebywał stałą trasę i tak jak zawsze zatrzymał
się i u nas – w Kłobucku. – Przerwał na chwilę, odkaszlnął i wydmuchał powoli dym z ust. –
Wzięli więc łopaty, otworzyli zasuwę jednego z wagonów i chcieli już zacząć wyrzucać
węgiel, kiedy usłyszeli jakiś głos. Jeden z robotników spojrzał w górę i zobaczył wychylającą
się głowę tego oto młodzieniaszka. – Wskazał palcem na chłopca. – Przynieśli szybko drabinę
i pomogli chłopcu stamtąd zejść. Pytali go, ba, ja sam pytałem miliony razy, co on tam do
diabła robił, ale kawaler twierdzi, że nic nie pamięta! Mówi, że nie ma pojęcia, jak się tam
znalazł. Co lepsze, kiedy pytam go, jak się nazywa, odpowiada tą samą śpiewką: że nie wie!
No powiedz mi, drogi Konstanty, jak można nie wiedzieć, jak się ma na nazwisko?
Różanewicz kątem oka popatrzył na chłopca; usłyszawszy obelgi na swój temat,
spuścił głowę. Mężczyzna wstał, podszedł powoli do młodzieńca i ukucnął przy nim.
Komendant zgasił papierosa.
– Konstanty, co ty, do diabła, robi...
– Naprawdę nie wiesz, jak się nazywasz, chłopcze? – Różanewicz uniósł brwi,
ukazując swoje stalowoniebieskie oczy w pełnej okazałości.
Młodzieniec skubał skórki wokół paznokci ze zdenerwowania; spojrzał jednak w oczy
Różanewicza.
– Nie wiem, proszę pana.
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– A nie wiesz może, jak nazywają się twoi rodzice?
– Nie wiem.
– Wiesz, gdzie mieszkasz?
Młodzieniec zawahał się przez chwilę.
– Nie mam pojęcia – odpowiedział w końcu.
Różanewicz zrezygnowany wyprostował nogi i już miał usiąść na swoim krześle, gdy
spostrzegł wybrzuszenie z tyłu głowy chłopca. Dotknął go i wyczuł dużą gulę. Młodzieniec
syknął, mrużąc oczy.
– A to skąd się wzięło, hm? – wymamrotał Różanewicz.
– Co miało się skądś wziąć? – spytał Komendant wytrącony z równowagi,
najwyraźniej zdenerwowany, że inicjatywę w tej sprawie przejął prawnik.
Różanewicz zignorował to pytanie i ponownie zwrócił się do chłopca.
– Wiesz, jak to się stało?
– Nie – odparł cicho. – Wiem tylko, że w dzwoni mi jak w kościele.
– A więc chyba mamy odpowiedź, panie Komendancie – oznajmił Konstanty. – Utrata
pamięci wskutek urazu. Nie jestem lekarzem, więc to tylko taka moja hipoteza, chociaż sądzę,
że bardzo prawdopodobna. Kiedyś udzielałem porady prawnej pewnemu bankierowi, który
stracił pamięć w wyniku urazu głowy po bójce ze swoim klientem. Sprawa toczyła się przez
rok, zanim mężczyzna w pełni odzyskał pamięć, nie pamiętał bowiem, co było dokładną
przyczyną bójki i sąd nie mógł wysłuchać jego argumentów. Ostatecznie sprawę rozwiązano,
bo bójka wyniknęła z błahostki.
– Uraz głowy, powiadasz... – zadumał się Komendant. – A cóż ja mam teraz zrobić
z tym chłopcem!? On nawet nie ma przy sobie żadnych dokumentów!
– Musisz powiadomić Główny Zarząd Policji Państwowej, najlepiej poinformuj też
posterunki miejskie miast, przez które przebiegała trasa pociągu. Może rodzina tego
młodzieńca zgłosiła już zaginięcie. – Różanewicz pochylił się w stronę biurka.
– To wiem, ale co ja, do diabła, mam zrobić z tym chłopcem, do czasu aż cokolwiek
się wyjaśni!? – Komendant rozłożył ręce, a jego twarz nabrzmiała czerwienią. Drugi policjant
pozostał nadal niewzruszony.
Różanewicz pomyślał o swojej córce. Co zrobiłby, gdyby to ona znalazła się
w podobnej sytuacji? O Boże, sama myśl, że jego kochana Walercia mogłaby stracić pamięć,
przyprawiła go o dreszcze.
– Wezmę chłopaka.
Komendant, który właśnie brał łyk herbaty, zachłysnął się.
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– Toż to niedorzeczne! W głowie ci się chyba poprzewracało, stary przyjacielu.
Złoczyńcę brać do domu! Kto by pomyślał, że taki inteligentny człowiek jak ty wpadnie na
taki pomysł!
– Taka moja decyzja. – Konstanty wstał. – Podaj mi klucze do kajdanek, trzeba
chłopaka rozkuć. Zaopiekuję się nim przez pewien czas, a ty jak najprędzej zawiadom swoich
zwierzchników o zaistniałej sytuacji.
– On chyba oszalał... – wymamrotał Komendant. Odchrząknął jednak zaraz
i wyprostował się. – Zrób, jak uważasz, jednak strzeż go dobrze. Pamiętaj, że masz córkę
w domu.
– Będę pamiętał. – Uścisnęli sobie dłoń, po czym Konstanty wyszedł z posterunku
wraz z chłopcem, zastanawiając się, co właściwie Komendant miał na myśli, gdy wypowiadał
ostatnie słowa.
Jechali powozem w stronę głównego placu miasta; nie rozmawiali ze sobą. Widać już
było wieżę kościoła św. Marcina i Małgorzaty, a po ulicach tłumnie spacerowali mieszkańcy
ubrani w odświętne stroje – kobiety w pięknych, barwnych sukniach, mężczyźni w koszulach.
Mijali nawet grupę Żydów, którzy przechadzali się dostojnie w garniturach i jarmułkach.
Nagle za nimi rozległ się donośny śpiew. Różanewicz odwrócił się i zobaczył
ogromny korowód wozów. Prowadziła go piękna dorożka ciągnięta przez dwie pary koni,
w której siedział burmistrz wraz z żoną i proboszczem. W kolejnych wozach wieziono zboża,
symboliczne plony, kobiety, które śmiały się i śpiewały, a także kukły i zwierzęta ze słomy.
Korowód zamykała dorożka z wieńcem. Jechały nią też panny, które go wykonały, i
i szczebiotały między sobą. Różanewicz spostrzegł w nim swoją córkę, która obdarzyła go
promiennym uśmiechem.
–

Do

zobaczenia

na

miejscu,

tato!

–

krzyknęła,

machając

do

niego.

Gdy Różanewicz z młodzieńcem dotarli na miejsce, akurat rozpoczęła się msza.
Konstanty bacznie obserwował młodego człowieka, lecz ten nie robił niczego, co można
byłoby uznać za niepoprawne. Modlił się tak jak inni, co wzbudziło w nim lekki niepokój, bo
skoro

stracił

pamięć,

to

skąd

mógł

wiedzieć,

jak

wygląda

rytuał

mszy?

Kiedy wręczono burmistrzowi wieniec dożynkowy, wreszcie nastąpił czas zabaw
i tańców. Lokalna kapela zaczęła grać, starsze kobiety w oka mgnieniu wstały z ławek, by
zacząć tańczyć i śpiewać, a kawalerowie prosili panny do tańca.
– Już jestem! – rozległ się dziewczęcy głos za plecami Konstantego. Odwrócił się
i ujrzał Walerię.
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Tego właśnie się obawiał – spotkania z córką – bo jak miał jej powiedzieć, że przez
kilka dni będzie mieszkać u nich młody, nieznany mężczyzna?
Waleria przeniosła wzrok z ojca na młodzieńca stojącego obok.
– Dzień dobry panu – zwróciła się uprzejmie, jednak odwróciła się zaraz z pytającą
miną w stronę ojca.
Różanewicz już wiedział, co powie córce.
– Hm... To jest Leszek, Walu – zaczął. – Pamiętasz, jak ci mówiłem, że ciężko mi już
samemu zajmować się końmi i polem? Ach, na pewno sama wiesz, że ciężko pogodzić mi
pracę prawnika z tymi dwoma rzeczami. Starzeję się, nie jestem już tak silny, jak kiedyś...
Nieznajomy ani drgnął. Patrzył tylko na Walerię swymi czarnymi oczami,
zachwycony jej urodą. Nie słuchał starszego mężczyzny, obserwował tylko drobne piegi pod
oczami dziewczyny, jej czarne rzęsy i bursztynowe oczy, wpół otwarte ze zdziwienia usta.
Był nieco przytłoczony tłumem, pobytem na komisariacie, obrotem zdarzeń. Nie miał pojęcia,
co się wokół niego dzieje.
– ...i tak oto – kontynuował Różanewicz – stwierdziłem, że potrzebujemy parobka,
który pomoże mi w codziennych obowiązkach. Nadarzyła się okazja – do Kłobucka
przyjechał ten rosły młodzieniec, gotów do pracy. Na kilka dni zamieszka u nas, wydzielę mu
specjalny pokój w pomieszczeniu gospodarczym, zobaczymy, jak się spisze. Ty za niedługo
wyjedziesz na studia, Walu, a ja zostanę sam z obowiązkami. Wybacz mi, że tak nagle
przekazuję ci tę informację, nadarzyła się jednak niepowtarzalna okazja. Czy... Czy ty... nie
masz nic przeciwko?
– Jeśli twierdzisz, że to dobry pomysł, to nie pozostaje mi nic innego, jak się zgodzić –
odpowiedziała mu po chwili zastanowienia córka. – Dziwnie mi jednak będzie zaakceptować
kogoś nowego w domu, od tylu lat mieszkamy już sami, bez mamy... i... – zawahała się.
Spojrzała na Leszka i zobaczyła w jego oczach współczucie, ale też pewne zrozumienie.
Miała wrażenie, że on wie, o co chodzi.
– Niech tak będzie – oznajmiła. – Faktycznie, starzejesz się już, tato, przyda ci się
pomoc, tym bardziej, kiedy nie będzie mnie już w domu. – Wyprostowała się i obejrzała
przez ramię. Na jej twarzy błysnął cień uśmiechu. – Ma pan może ochotę zatańczyć, panie
Leszku?
Młodzieniec spojrzał na Różanewicza, czekając na pozwolenie. Ten machnął tylko
ręką i pokiwał głową.
– Idźcie się bawić, młodzi – powiedział pod nosem.
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Nie wierzył w to, że okłamał córkę, męczyło go to. Wiedział, że dziewczyna zacznie
zadawać pytania, a prawda w końcu wyjdzie na jaw. Co prawda, chłopiec wyglądał na
porządnego, ale już nie raz zawiódł się na ludziach. Biesiada trwała, ludzie się bawili, a on
czuł się bezradny. Patrzył na wirujących w tańcu młodych, na roześmiane panny i dostojnych
kawalerów. Przez chwilę oddał się marzeniom, przypominając sobie siebie sprzed lat.
,,Och, tak. Młodość ma swoje prawa".
Był wczesny wieczór, kiedy wrócili we troje do posiadłości na Zamkowej. Słońce
jeszcze nie zaszło, choć coraz bardziej chyliło się ku horyzontowi, a w powietrzu unosił się
zapach żywicy z pobliskiej destylarni.
– No – oznajmił Różanewicz, zeskakując z wozu – jesteśmy już na miejscu.
Otrzepał ręce, mimo że wcale nie były brudne. Spojrzał na Leszka, który podał
Walerii dłoń, gdy schodziła po schodku.
– Leszku, chodź ze mną – wtrącił szybko. Nie chciał, aby młodzi się ze sobą zbytnio
spoufalali. – Pomożesz mi z końmi. A Ty, Walu, idź już do domu.
– Ale tato, taki piękny wieczór! Dlaczego mam iść do domu, skoro mogę pobyć
jeszcze na świeżym powietrzu?
– Przeziębisz się jeszcze, mówię ci, zmykaj już!
Nadąsana weszła do mieszkania, zamknąwszy z trzaskiem drzwi.
Różanewicz z Leszkiem wyprzęgli konie i zaprowadzili je z powrotem do boksów.
Cała stajnia liczyła ich aż dwanaście; Różanewicz mógł pochwalić się dość dużą hodowlą
tych zwierząt. Konstanty wrzucał po kolei do każdego boksu siano, kawaler przyglądał się
wszystkiemu.
– Słuchaj, chłopcze – odezwał się w końcu mężczyzna – dałem ci szansę. Nie wiem,
kim jesteś, podobno sam tego nie wiesz. Jesteś dla mnie obcy; mimo że wydajesz się potulny
jak baranek. Nie wiem, czego mogę się po tobie spodziewać. Daję ci pewien kredyt zaufania.
Jest jednak coś, co musisz wiedzieć. Waleria to moja córka i zarazem najważniejsza osoba na
tym świecie. Jeśli stanie się jej krzywda, przysięgam, urżnę ci łeb.
Milczał.
– Zrozumiano? – zapytał ponownie Różanewicz.
– Zrozumiano – odrzekł chłopak, wrzucając siano do ostatniego boksu.
Leszek mieszkał już u Różanewiczów od tygodnia i jak do tej pory sprawował się
dobrze. Wstawał o świcie, by opatrzyć konie, zrzucił z przyczep do stodoły ostatnie zboża,
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zajmował się ogrodem, dokonywał drobnych prac remontowych, a nawet doglądał małego
kotka, który przypałętał się do dworu.
Mimo ostrzeżeń ojca, Waleria spędzała dużo czasu z młodzieńcem. Wydawało się jej,
że łączy ją z nim pewna więź duchowa, doświadczyła tego dziwnego uczucia rozmawiając
z nim w ogrodzie.
Siedziała

na

ławce

przed

domem,

kiedy

Leszek

wyrywał

chwasty.

Zagadnęła go wtedy.
– Nie tęsknisz za domem?
Młody mężczyzna wyprostował się i otarł pot z czoła. Wzrok utkwił w nieokreślonym
punkcie w oddali, a jego mięśnie twarzy rozluźniły się.
– Nie wiem, za czym mógłbym tęsknić – stwierdził tylko i wrócił do pracy.
Dziewczyna zamyśliła się; nie chciała być niegrzeczna, pytając o szczegóły.
– A za rodzicami? – wtrąciła nieśmiało.
– Nie – odpowiedział stanowczo.
Waleria dostrzegła jednak na jego twarzy wyraz wahania.
– Wiesz... – zaczęła – ja tęsknię za mamą. Nie pamiętam już nawet jej głosu. Byłam
małą dziewczynką, kiedy umarła. Była pielęgniarką, a w tym okresie panowała epidemia
jakiejś paskudnej grypy, ludzie wychodzili z tego, ona niestety okazała się za słaba...
Pomagała ludziom, a sama nie otrzymała pomocy. Minęło już tyle czasu, a ja... nadal czasem
tęsknię. Mój ojciec tak samo, choć się do tego nie przyznaje. Pamiętam spojrzenie jej
niebieskich oczu...
– Moja miała czarne oczy. Czarne jak węgiel. Piękne. I bardzo głębokie.
Po tych słowach nastąpiła głucha cisza, a dwoje młodych ludzi dumało nad sensem
istnienia.
Różanewicz zaczął się niepokoić. Dni mijały, a od komendanta nie usłyszał żadnych
pozytywnych wieści. Nie zgłoszono żadnego zaginięcia, a chłopca trudno było
zidentyfikować ze względu na brak jakichkolwiek danych. Wyższa instancja twierdziła, że
wszystko wyjaśni się z czasem, poza tym były ważniejsze rzeczy do rozwiązania.
Dwa dni temu Różanewicz został wezwany do sprawy spadkowej. Miał jechać do
klienta, jednak spokoju nie dawało mu poczucie, że zostawi Walerię samą w domu,
w towarzystwie Leszka. Martwił się tym bardziej, że nie mieli sąsiadów i nie mógł nikogo
poprosić, by w czasie jego nieobecności przyszedł chociażby na chwilę i sprawdził, czy
wszystko jest w porządku.
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– Walerciu – zwrócił się do niej, wychodząc z domu – obiecaj mi, że będziesz mieć się
na baczności. Nie ufaj całkiem Leszkowi, licho wie, jaki numer może jeszcze wykręcić!
Wrócę za dwie, może trzy godziny, zobaczysz, że szybko zleci.
– Możesz mi zaufać, tato – odpowiedziała przeciągle. – Będę uważać na siebie i na
Leszka. Ty też uważaj na siebie!
Konstanty wsiadł na wóz i odjechał. Obejrzał się jeszcze przez ramię i zobaczył
Leszka wywożącego ziemię na taczce.
,,Przynajmniej ma zajęcie", pomyślał. Nie opuszczało go jednak dziwne przeczucie.
Droga do klienta zajęła mu nieco ponad czterdzieści minut. Powitał go przysadzisty
mężczyzna o niskim wzroście w mało eleganckim ubraniu, nieco już łysawy, za to mający
pokaźnego, sumiastego wąsa. Podali sobie dłonie, a następnie rozsiedli się w przytulnie
urządzonym pokoju. Wysoka kobieta, prawdopodobnie żona gospodarza, weszła do pokoju
kłaniając się lekko i postawiła przed mężczyznami filiżanki z kawą.
– Niech pan nakreśli mi pokrótce całą sytuację – poprosił Różanewicz i wyciągnął
teczkę.
– Ach, proszę pana – rozpoczął wypowiedź przysadzisty mężczyzna – moja ukochana
matka umarła. Wszyscy pogrążeni w żałobie jesteśmy, ja i moje rodzeństwo, bo trzeba
przyznać, że kochaną matulą była. Dobrze się trzymała, nikt się nie spodziewał, że tak prędko
umrze.
– Pańska matka nie sporządziła testamentu, zgadza się? – zasugerował Konstanty.
– Otóż to. Kobiecina niewiele lat miała, ale teraz to różne rzeczy się dzieją i ludzie
prędko umierają. Jak nie choroby, to jeszcze inne rzeczy...
Różanewicz westchnął. Wiedział coś na ten temat.
– A słyszał pan, że ostatnio martwego chłopa znaleźli w Herbach? Leżał pod murem
cmentarza, podobno ktoś go udusił i tam zostawił! Do czego ci ludzie są zdolni...
Różanewicz zdębiał.
– Skąd pan to wie?
– W gazecie czytałem, zresztą słyszałem od kolegi, co tam na dworcu pracuje.
– Wiadomo, kto jest sprawcą? – Różanewicz podniósł filiżankę trzęsącą ręką.
– Policja jak na razie się domyśla. Facet miał syna z zaburzeniami psychicznymi,
z którym nie mógł sobie dać rady. Syn rosły jak dąb, a gdy dostawał ataków szału, nie dało
się go okiełznać, panek więc stwierdził, że jedynym sposobem, aby go pohamować, jest
stosowanie przemocy. Bił go. Miarka chyba się przebrała i synek w końcu udusił ojca. A
131

potem wywiózł go na cmentarz! Co więcej – po synku śladu nie ma, uciekł gdzieś i policja go
szuka!
– A co z matką? – Różewicz złożył dłonie w modlitewnym geście.
– Matki nie miał, ojciec sam go wychowywał. Podobno wyjechała do rodzinnego
miasta gdzieś na Kujawach. Biedne dziecko, może z tęsknoty za nią taką rzecz zrobił...
Różanewicz ułożył fakty w całość. Poczuł jak krew odpływa z jego ciała.
Wybiegł z mieszkania bez słowa, nie zamknął nawet drzwi. Wskoczył do powozu
i ponaglił konie; musiał jak najszybciej znaleźć się w domu. W drodze modlił się o to, żeby
zastać w domu Walę całą i zdrową. Ulica była pusta, tak jakby wszystko usunęło się i zrobiło
przejazd dla mężczyzny.
,,Jest środek dnia, to nie byłaby dobra pora na przestępstwo", powtarzał sobie
w duchu.
Popędzał jednak konie coraz bardziej, a ludzie z podwórek spoglądali na niego jak na
wariata. Był już bardzo blisko, widział nawet płot i bramę działki. Podwórze wyglądało
zwyczajnie, jednak nie dostrzegł na nim krzątającego się Leszka. Taczka była idealnie
odstawiona przy drzwiach stodoły. Bez ziemi.
– Waleria, Waleria! – krzyczał bez końca. Nikt mu nie odpowiadał.
Otworzył pospiesznie drzwi domu.
– Waleria! – krzyknął ponownie.
Wszedł do pokoju dziennego, gdzie wszystko wyglądało tak, jak przed jego
wyjazdem. Wszystko oprócz jednego szczegółu. Kiedy wyjeżdżał, na wersalce siedziała jego
córka i haftowała. Chciała wyszyć na swojej nowej koszuli żółte słoneczniki, żeby mogły
symbolizować radość jej duszy. Teraz jej tam nie było.
Konstanty wbiegł do kuchni i kamień spadł mu z serca. Przy stole siedziała jego córka.
Jej wzrok był jednak błędny, wyglądała, jakby miała za chwilę spaść z krzesła.
– Walu kochana... – odetchnął głęboko – dlaczego mi nie odpowiadałaś? Krzyczałem,
szukałem cię, a ty...
Nie dokończył. Runął na ziemię po tym, jak został uderzony w tył głowy trzonkiem od
siekiery.
Różanewicz otworzył oczy i spostrzegł, że leży na podłodze. Dłuższą chwilę zajęło
mu uzmysłowienie sobie tego, co się stało; myślenie zakłócał mu ogromny ból głowy. Nie
miał pojęcia, jak długo już tam leżał, ale krew na ziemi zdążyła już zaschnąć, co sugerowało,
że upłynęło już sporo czasu.
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Zerwał się w końcu na równe nogi.
– Waleria – powiedział słabym głosem, łapiąc się za głowę – gdzie ty jesteś?
Rozejrzał się wokół. Nigdzie nie było jego córki; zobaczył jedynie siekierę pod
meblami. Wszedł do sypialni i wyciągnął spod łóżka od dawna nieużywany sztucer.
Zrozpaczony ojciec wybiegł na podwórze, jednak nikogo na nim już nie było.
Przetrząsnął pomieszczenie gospodarcze, w którym mieszkał Leszek, stodołę, ogród – nigdzie
ani śladu. Wbiegł do stajni i zobaczył otwarty wylot jednego boksu. Nie było w nim karego
Apolla, za to na kupce siana leżała czerwona wstążka, którą Waleria związywała warkocz.
Niewiele się zastanawiając, otworzył wylot drugiego boksu, by wyprowadzić z niego
nakrapianą klacz. Osiodłał ją w oka mgnieniu i dosiadł jej, mimo że bardzo długi czas już nie
jeździł konno. Dziwnym uczuciem było po tylu latach wsiąść na konia.
Musiał ruszyć w pogoń. Wiedział, gdzie mógł podążać Leszek, informowało o tym go
ojcowskie przeczucie i świadomość dawnych zdarzeń. Musiał jechać wzdłuż torów
kolejowych, by ich odnaleźć.
Nic chyba nie budzi takich uczuć w ojcu jak poczucie, że jego córka nie jest
bezpieczna. Wymijał idących ludzi i wozy; klaczy toczyła się już piana z pyska, kiedy nagle
coś spostrzegł i zatrzymał się.
W oddali było widać światła automobilu, Różanewicz zeskoczył z konia. Gdy upewnił
się, że to samochód komendanta, zaczął biec w jego stronę, wymachując rękami.
Komendant zatrzymał się i odsunął szybę samochodu.
– Co ty, do diabła, konno zacząłeś...
– Rozstaw patrole w każdym miejscu, gdzie zatrzymują się pociągi, wiem, kim jest ten
chłopak, Waleria jest w niebezpieczeństwie – wyrzucił na jednym wydechu. –
Prawdopodobnie pojadą trasą w stronę Inowrocławia. Wyślij ludzi do Miedźna i Zawad.
Powiadom

posterunek

z Działoszyna,

ja

tymczasem

pojadę

w pewne

miejsce.

Komendant otworzył szeroko usta i patrzył na Różanewicza, jakby ten był duchem.
Jednak tak szybko, jak Konstanty wsiadł na konia, tak szybko odjechał policjant, by wezwać
pomoc. Wywiązał się ze swojego zadania – posiłki czekały już przy każdej z wyznaczonych
stacji, jednak nikt nigdy nie zdołał złapać Leszka.
Konstanty kierował się w stronę pewnego miejsca. Przesiadywał tam z matką
chłopaka całymi godzinami, rozmawiali nieśmiało, delektując się smakiem pierwszej miłości.
Przychodzili w to miejsce wieczorami i patrzyli na mijające się pociągi; marzyli o wspólnej
podróży. Teraz myśląc o tym miejscu czuł wściekłość. Na samo wyobrażenie jego córki
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zastraszonej przez jakiegoś psychopatę, miał ochotę nacisnąć spust sztucera. A co jeśli ich
tam nie będzie? Co jeśli już dawno pojechali?
,,Nie wiem, czy nie skierowałbym lufy w stronę swojego serca. I tak by pękło.
Nieważne czy z rozpaczy, czy wskutek strzału."
Czuł się nieswojo przedzierając się przez zarośla, jakby znowu był niedojrzałym
młodzieniaszkiem. Widział już tory i kształt karego Apolla. Nawet... słyszał głosy.
– Popatrz, za chwilę będzie widać światełka w oddali. Są małe, mniejsze niż świetliki,
ale zabiorą nas do mojej matki. Zobaczysz, jest taka, jak ci mówiłem... To cudowna kobieta,
pięknie śpiewa...
Głos ucichł. Konstanty zeskoczył z klaczy i przedarł się przez wysoką trawę,
motywowany chęcią nieodpartego mordu. Zobaczył Leszka i Walerię. Siedzieli na ziemi obok
siebie i gdyby nie to, że Waleria wspierała się o Leszka, głowa zwisałaby jej bezwładnie, a
ciało leżałoby na ziemi w nieładzie. Oczy miała zamknięte, a usta lekko rozchylone.
Konstanty przeraził się najgorszego i wydał z siebie nieludzki ryk. Koń spłoszył się, a
Waleria otworzyła z trudem oczy. A więc żyła! Ojciec rzucił się w ich stronę i ujął w dłonie
twarz córki.
– Walu, patrz na mnie! – wrzasnął. – Żyj, córko, żyj!
– Żyję, tylko tak... jakoś... dziwnie... – odparła z trudem dobierając słowa.
Konstanty w stanie furii przyłożył lufę sztucera do piersi Leszka.
– Co ty zrobiłeś!? Co ty z nią zrobiłeś... Dlaczego ona mówi jak niespełna rozumu!?
– Chciałem jej ulżyć w cierpieniu, wiem, co mówię! – Młodzieniec cofał się do tyłu
i krzyczał z rozpaczą. – Chciałem, żeby poznała inny świat, który nie jest tak brutalny jak ten!
Dałem jej tabletki, które przenoszą do tego świata. Mieliśmy znaleźć się tam razem...
– Podałeś mojej córce leki dla wariatów?! O nie... – Rzucił sztucer i chwycił chłopaka
za ramię. Podniósł go, po czym przyparł do drzewa. – Wcale nie straciłeś pamięci, łgarzu. Nie
nazywasz się Leszek i zapewne dobrze o tym wiesz! Masz na imię Mieczysław.
Po wypowiedzeniu tych słów Konstanty trochę ochłonął. Puścił chłopaka, a ten
szeroko otworzył oczy zszokowany tym, że Różanewicz znał jego prawdziwe imię.
– Jesteś synem Walentyny – oznajmił. W oddali widać było światła nadjeżdżającego
pociągu.
Chłopak skamieniał.
– Znałem twoją matkę i zgadzam się z każdym twoim słowem; to była cudowna
kobieta – kontynuował Różanewicz. – Inteligentna, miła, błyskotliwa. Była moją pierwszą
miłością, a pierwsza miłość zawsze zapisuje się gdzieś w pamięci człowieka. Jednak jest coś,
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czego prawdopodobnie nie wiesz. Ona już nie żyje. Zmarła rok temu przy budowie lotniska
w Inowrocławiu.
– Kłamie pan! – krzyknął chłopak doświadczywszy przypływu siły. Słychać było już
warkot nadjeżdżającego pociągu. – Ona przecież żyje i czeka na mój przyjazd!
Różanewicz zmrużył oczy oślepiony światłami lokomotywy.
– Chłopcze, sam dobrze wiesz, że tam jest jej teraz lepiej...
Różanewicz zamarł. Był świadkiem tego, jak Mieczysław rzucił się pod pociąg.
W lesie zapanowała rozpaczliwa cisza...
Różanewicz rozpalił ogień w kominku. W pokoju dziennym oprócz niego znajdował
się komendant, kilku policjantów i Waleria. Leki, którymi dziewczyna została odurzona,
powoli przestawały już działać. Leżała na tapczanie pod kocem, próbując otrząsnąć się
z natłoku myśli. Rozmyślała dużo nad słowami ojca; niewiele rozumiała z tego, co mówił
o matce Mieczysława. Nie pojmowała przyczyn zachowań rodzica i zastanawiała się, jak
wiele prawdy przed nią ukrywał.
Konstanty przygotował herbatę dla wszystkich. Wniósł na tacy filiżanki i położył je na
ławie. Rozsiadł się w fotelu i niespiesznie zaczął popijać napar.
– Pewnie wszyscy zastanawiacie się, co tak naprawdę się wydarzyło – oznajmił
spokojnie, jakby przed chwilą wcale nie był świadkiem śmierci. – Przed nami długi wieczór
i długa noc, więc pozwolę sobie na długą opowieść. Dość szczegółową – dodał po chwili. –
Otóż, gdy zobaczyłem pierwszy raz tego chłopca na komendzie, wiedziałem, że skądś znam
te oczy. Czarne jak węgiel, świdrujące duszę. Widziałem już kiedyś takie. Chłopak
odziedziczył je po matce. Walentyna, bo tak miała na imię, przyjeżdżała co roku do babci na
wakacje; tutaj, do Kłobucka. Mieszkała na co dzień w Inowrocławiu, piękne miasto, byłem
tam nawet ją kiedyś odwiedzić.
Konstanty mówił powoli, wręcz dawkował słowa. Rozkoszował się wspomnieniami.
– Moja babcia była sąsiadką jej babci. Raz tam przyjechałem i kiedy pierwszy raz ją
zobaczyłem, zakochałem się. Pewnie myślicie o mnie teraz, że byłem głupcem i bardzo
możliwe, że macie rację, ale ja naprawdę straciłem dla niej głowę. Spędzaliśmy razem całe
dnie, chodziliśmy nad zalew, spacerowaliśmy po ulicach i łąkach. Znaleźliśmy piękne
miejsce, gdzie byliśmy nieuchwytni dla reszty świata. – Konstanty zaśmiał się. – W życiu
bym wtedy nie powiedział, że będzie to kiedyś miejsce tragedii.
W każdym razie piękne to były czasy. Jednak wszystko, co piękne, zawsze kiedyś się
kończy. Wyjechałem do Krakowa na studia, ona wówczas kończyła technikum krawieckie
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w swoim rodzinnym mieście. Zawsze twierdziłem, że marnuje swój talent, kształcąc się za
szwaczkę, bo śpiewała przepięknie. Marzyła o występach operowych, jednak był jej pisany
inny los. Nie miałem już czasu na pisywanie listów, a ona przestała przyjeżdżać do Kłobucka.
Kontakt między nami słabnął coraz bardziej.
W moim życiu miał nastąpić przełomowy rok, poznałem bowiem na uniwersytecie
dziewczynę-cud. To była twoja mama, Walu. Kilka lat później udało mi się ukończyć prawo
i wziąłem z nią ślub. Potem urodziłaś się ty i całkowicie zapomniałem, że liczył się dla mnie
kiedyś jeszcze ktoś inny. Byłyście całym moim światem.
Gdy mama zmarła, wszystko się zmieniło, pierwsze lata były bardzo ciężkie, ale
nauczyliśmy się bez niej żyć.
Pewnego wieczoru, kiedy wracałem z cmentarza, przypomniała mi się Walentyna. Pod
wpływem chwili pojechałem do babci, która była już wtedy sędziwą kobietą, i zapytałem, czy
wie, co u niej słychać. Powiedziała mi wtedy, że wyszła za mąż w Herbach i kilka lat temu
urodziła syna, Mieczysława. Zapamiętałem to imię, chociaż nie wiedziałem, że chłopiec
cierpiał na jakieś zaburzenia psychiczne. Po chwili wyjawiła mi także w sekrecie, że jej mąż
był człowiekiem gwałtownym i awanturniczym. Prawdopodobnie bił Walę, dlatego uciekła
do Inowrocławia zostawiwszy syna z ojcem.
Mniej więcej rok temu dowiedziałem się, że zmarła. Pewnie po dziś dzień bym o tym
nie wiedział, gdyby nie to, że kupiłem gazetę, którą wcisnął mi jakiś handlarz. Była w niej
wzmianka o budowie lotniska w Inowrocławiu. Mimo nadchodzącego postępu technicznego,
zdarzyła się tragedia – kilka osób pracujących na tym terenie zginęło wskutek
nieszczęśliwego wypadku. W tym właśnie ona. Zmarła już druga kobieta, którą kochałem.
Różanewicz spojrzał na Walerię ze łzami w oczach.
– Jak mogłem pozwolić, aby tej ostatniej, którą kocham, stała się krzywda? Jak
mogłem zostawić cię samą w domu z obcym człowiekiem? Co mną kierowało, że w ogóle
sprowadziłem go do domu?
Za kilka miesięcy odprowadzę cię na peron, żebyś mogła pojechać do Warszawy,
studiować upragnioną medycynę. A ty zamiast cieszyć się na widok pociągu, który zabierze
cię do nowego życia, będziesz miała przed oczami wydarzenia dnia dzisiejszego. Patrzę, jak
moje dziecko cierpi przez moje czyny. Sam skazałem cię na cierpienie. Serce mi pęka.
– Ale to złote serce... – szepnęła. – Nikt nie ma w nim tyle miłości i dobroci, co ty.
Różanewicz ukrył twarz w dłoniach i zaczął szlochać targany spazmami.
Komendant sięgnął po szklankę herbaty. Już dawno wystygła.
Czekała ich noc pełna rozmów i wspólnej ciszy, odkrywania tajemnic i zgłębiania
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prawdy. Noc, która zrodzi nowy dzień – przepełniony goryczą wspomnień i błogością
zapomnienia.
KONIEC
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WYRÓŻNIENIE
Sylwia Jezierska
Trująca gałązka lawendy

Rozdział 1
Amanda
Rok 2040, święta... W tym czasie różni psychopaci lubią psuć ludziom radość z
obchodzenia ich. Najgorszą psychopatką była Amanda nazywana Panną Lawendą, ponieważ
zawsze, kiedy popełniała jakieś przestępstwo, zostawiała na miejscu zbrodni kwiat lawendy.
Jeszcze nikomu nie udało się jej złapać, ale nigdy nie atakowała w inne dni niż święta. Więc
czekałam na nią cały rok...
25 Grudnia
Dzień ataku Lawendy
Zapomniałam się przedstawić: nazywam się Emilia Kot, jestem detektywem w
powiatowej komendzie w Kłobucku i chadzam własnymi drogami. Zawsze w święta poluję na
Pannę Lawendę, która co roku nam ucieka. W święta roku 2033 załatwiła cały supermarket
dynamitem! Oczywiście pozostawiając po sobie gałązkę lawendy. Ale w tym roku obiecałam
sobie, że Amandzie nie uda się wywinąć czegoś jeszcze gorszego. Gdy tak rozmyślałam,
zadzwonił mój szef:
– Halo, Emilia! – usłyszałam w telefonie jego głos.
– Dzień dobry, szefie – odpowiedziałam grzecznie.
– Przyjedź na komendę. Mamy ważne wieści co do Panny Lawendy!
– Już jadę! – krzyknęłam i nie czekając, czy mój szef coś jeszcze doda, rozłączyłam
się. Założyłam mundur i szybko wsiadłam do samochodu. Gdy już dotarłam na miejsce,
zobaczyłam, że cała komenda jest pusta. Postanowiłam się rozejrzeć. Nikogo nie znalazłam.
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Byłam naprawdę przerażona, a mój strach pogłębiła lawenda leżąca na biurku mojego
współpracownika.
– Amanda... – pomyślałam i zaczęłam nerwowo rozglądać się po całej komendzie.
Nagle usłyszałam gdzieś koło mnie kobiecy śmiech.
– Hi HiHi!
Moje serce zaczęło bić z prędkością światła. Prędko pobiegłam w stronę wyjścia, ale
okazało się, że Amanda pomyślała o tym samym i drzwi były już zamknięte. Przez chwilę
próbowałam jakoś je otworzyć, ale nic to nie dało. Byłam bardzo wkurzona, więc wyjęłam
pistolet i zaczęłam w nie strzelać, ale tylko narobiłam niepotrzebnego hałasu, bo te strzały
również nic nie dały. Stałam tam zestresowana i zdenerwowana. Nie wiedziałam, co robić,
więc postanowiłam jej poszukać, bo w końcu co mi pozostało? I tak nie mogę stąd uciec.
Rozejrzałam się po komendzie i zobaczyłam telefon. To był mój ratunek! Szybko do niego
podbiegłam i zaczęłam wybierać numer do mojej przyjaciółki. No co? Wiem, że w trakcie,
kiedy ktoś próbuje cię zabić, nie dzwoni się do przyjaciółki, tylko po pomoc, ale działałam
pod presją. Cały czas myślałam o tym, co by mogło się stać, gdyby teraz do mnie podeszła
Lawenda i mnie zaatakowała. Nagle połączyłam się z moją przyjaciółką:
– Natasza! Ratunku! – krzyczałam w panice.
– Co się stało? – wystraszyła się przyjaciółka.
– A...Amanda jest tutaj! – wyjąkałam.
– Co? Gdzie jesteś?!
– Na komendzie!
Nagle sygnał się urwał. Stałam tam i próbowałam znów się połączyć, ale nic to nie
dawało. Nagle światło się wyłączyło i usłyszałam głos mojego wroga.
– Dzieńdoberek! – powiedział.
Byłam przerażona i nie potrafiłam nic odpowiedzieć. Nagle poczułam czyjś oddech na
ramieniu, odwróciłam się, ale jej tam już nie było. Nadal stałam przerażona i nie wiedziałam,
co robić. Po chwili jednak wymyśliłam plan, który wydawał mi się w tamtej chwili naprawdę
dobry. Pobiegłam szybko na drugie piętro, gdzie zastawiłam pułapkę. Zadowolona z siebie
nie zwróciłam uwagi na to, że ktoś właśnie znalazł się tuż za mną. Jedyne, co jeszcze
pamiętam, to że się odwróciłam i usłyszałam hałas, i nagle zrobiło mi się czarno przed
oczyma.
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Rozdział 2
Problemy Emilii
Przez parę godzin odreagowywałam mocny cios w głowę. W końcu się obudziłam. Gdy
starałam się usiąść, zobaczyłam, że wszyscy moi współpracownicy siedzą koło mnie i nic im
nie jest. Zdziwiło mnie to i postanowiłam ich spytać:
– Co wy tu robicie?
– Mieliśmy się ciebie zapytać o to samo – odpowiedział mi szef.
– Co ty robiłaś na tym piętrze? – zapytała Natasza.
– Ja? Szef przecież zadzwonił, żebym przyjechała!
– Nie dzwoniłem do ciebie! – krzyknął szef.
– Jak to? Gadałam z panem i kazał mi pan przyjechać jak najszybciej na komendę!
– Piłaś coś? – wysyczał.
– Nie!
Nasza rozmowa trwała jeszcze długo, ale ja cały czas myślałam o tym, co się stało,
kiedy byłam nieprzytomna.
– Szefie? – zapytałam.
– Tak, Emilio?
– Co się stało z Lawendą? Schwytaliście ją?
– Nie udało nam się. Kiedy tam przybyliśmy, już leżałaś nieprzytomna, a Lawendy
nigdzie nie było – odpowiedział.
Zezłościło mnie to bardzo, ale wiedziałam, jaka Amanda jest. Gdy spojrzałam na
zegarek, zobaczyłam godzinę dwudziestą drugą.
– Dobrze, dziękuję za ratunek, ale teraz muszę już iść – stwierdziłam.
Nikt nic nie odpowiedział. Panowała bardzo dziwna atmosfera, wszyscy na mnie
patrzyli, a ja czułam się coraz bardziej niekomfortowo, więc postanowiłam wyjść. Im bliżej
byłam wyjścia, tym wszyscy patrzyli na mnie dziwaczniej. Szybko wybiegłam z budynku, nie
odwracając się. Gdy już wyszłam, spostrzegłam, że znajduję się na rynku imienia Jana Pawła
oraz że kawiarnia o nazwie Aleksandra Cafe nadal jest otwarta. Postanowiłam do niej wejść.
Gdy już byłam w środku, przywitała mnie bardzo miła kelnerka.
– Dobry wieczór – zagadała.
– Dobry wieczór – odpowiedziałam.
– Co podać?
– Poproszę latte i serniczek.
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– Już się robi!
Gdy kelnerka odeszła, zobaczyłam, że wszyscy ludzie patrzą się na mnie podejrzliwie.
Zaczęłam czuć, że coś serio tu nie gra. Kiedy otrzymałam już swoje zamówienie, wszyscy
zaczęli się do mnie uśmiechać. Czułam, że w trakcie mojego omdlenia Amanda musiała
zrobić coś potwornego. Dopiłam moją latte i wyszłam. Szłam szybko i czułam czyjś wzrok na
sobie. Na szczęście byłam coraz bliżej swojego domu. Jednak ktoś miał inne plany. Po chwili
ktoś we mnie rzucił kamieniem. Odwróciłam się, ale nikogo tam nie było, a kiedy chciałam
iść dalej, zobaczyłam Lawendę.
– Co ty tu robisz?– zapytałam ze złością.
– Szukałam cię, Emilia.
– Czemu?
– Zostawię to dla siebie.
– Czego ode mnie chcesz!? – krzyknęłam.
– Chciałam się tylko przywitać – odpowiedziała.
Wtedy zobaczyłam jej uśmiech. Byłam przerażona, a ona wydawała się wyjątkowo
rozbawiona całą tą sytuacją. Stałam tam nie wiedząc, co robić. Nie miałam ze sobą żadnej
broni ani kajdanek, żeby ją schwytać. Po chwili znów się odezwała:
– Coś się stało?
– Nic się nie stało! – odburknęłam.
– Nie musisz kłamać. Wiem, że twoje zdanie o mnie nie jest najlepsze i nie chcesz ze
mną gadać.
– No, a co mam o tobie sądzić? Co roku wymyślasz jakieś głupie plany, które niszczą
wszystkim święta!
– Moje plany nie są głupie! – krzyknęła z pasją Amanda.
– Są!
– Nieładnie, nieładnie sobie ze mną pogrywasz, koleżanko – wysyczała Amanda i
zmrużyła z furią swoje zielone oczy.
– Zrozum, Lawenda, wszyscy mają cię dość! – powiedziałam szybciej, niż
pomyślałam.
– Lawenda?
– No tak...
– Nienawidzę tej ksywki. Nawet nie wiem, jak na nią wpadliście!
– Jak na nią wpadliśmy? Zawsze zostawiasz lawendę na miejscu przestępstwa, to twój
znak rozpoznawczy!
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– Jaką lawendę?! Nigdy nie zostawiam lawendy! – krzyknęła Amanda.
– Co?! – zbaraniałam.
– Ktoś was cały czas nabierał z tą lawendą – odrzekła.
W tamtej chwili nie wiedziałam, co o tym sądzić. W końcu gadałam z psychopatką.
– Jeśli nie ty dajesz te lawendy, to kto to robi? – zapytałam z ironią.
– A skąd mam to wiedzieć! – odburknęła.
Kiedy tak gadałyśmy, usłyszałam, że ktoś się zbliża. Szybko chwyciłam Amandę za
rękę i pobiegłam do mojego mieszkania. Wydawała się zdziwiona całą tą sytuacją, a kiedy już
dotarłyśmy do drzwi, przyglądała mi się pytająco. Kiedy ja próbowałam złapać oddech,
odezwała się:
– Skoro uważasz mnie za psychopatkę, to czemu zabrałaś mnie do swojego
mieszkania?
– Usłyszałam czyjeś kroki i nie chciałam, żeby nas ktoś zobaczył, bo mógłby
pomyśleć, że współpracujemy – wyjaśniłam.
– Aha – uśmiechnęła się krzywo – lepiej ukrywać tę współpracę… – A potem dodała:
– Skoro już tu jesteśmy, to zastanówmy się, kim jest ten człowiek, który zostawia wszędzie
lawendę.
Patrzyłam na nią zdziwiona i nieufna.
– Naprawdę chcesz mi pomóc schwytać tego kogoś?
– Pewnie! Tylko ja mogę denerwować ludzi w Kłobucku! – odrzekła ze śmiechem w
głosie.
Rozśmieszyło mnie to, co powiedziała. Zaczęłyśmy chichotać i wtedy zrozumiałam,
że Amanda nie jest taka zła, jak się wydaje. Ale w tamtej chwili nie potrafiłam pojąć, że taka
miła osoba robi tyle niemiłych rzeczy i postanowiłam ją o to zapytać.
– Amanda, chciałam cię o coś zapytać. Co robiłaś w moim biurze?
– Ja... – wykrztusiła z zakłopotaniem. – Dobrze, powiem ci. Bo ja miałam pewien
plan…
– Jaki plan?!
– Jak pewnie wiesz, w święta lubiłam utrudniać wam życie.
– Jasne...
– No więc mój plan opierał się na tym, że...
Nagle przerwała i popatrzyła na zegarek, który miałam na ręku.
– No, Emilia już późno, opowiem ci jutro, nie mam na to ochoty w tej chwili. Pora
spać!
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– Nie zdradzisz mi, dlaczego byłaś dziś na komendzie? – naciskałam, ale nie odezwała
się i udawała, że śpi. Postanowiłam, że zapytam ją jutro i wzdychając poszłam do swojego
pokoju.
Rozdział 3
Coś nie tak z tym miasteczkiem
Kiedy już się obudziłyśmy i zjadłyśmy śniadanie, postanowiłam znów ją zapytać o to
samo.
– Więc... Powiesz mi wreszcie, jaki miałaś plan?
– Dobrze, powiem, choć muszę przyznać, że nie jestem specjalnie z niego dumna.
– Opowiadaj! – rozkazałam, bo miałam już dość tych wszystkich zagadek.
– Więc... Jak sama dobrze wiesz, zawsze mam jakiś plan na święta. W tym roku było
trochę inaczej.
– Inaczej?
– Nie przerywaj! Wymyśliłam sobie, że jak będę miała nad wami kontrolę, to będzie
bardzo łatwo robić ludziom psikusy. Więc próbowałam z hipnozą.
– Z hipnozą?! – nie wierzyłam własnym uszom.
– Tak. Ty miałaś być pierwszą ofiarą.
– To hipnoza w ogóle działa?
– Działa, jeśli wiesz jak ją robić.
– Zawsze myślałam, że to jakaś bujda – stwierdziłam.
– A jednak to prawda – upierała się Amanda.
– Skąd ją znasz?
– Nie mogę ci powiedzieć – odrzekła.
Kiedy tak rozmawiałyśmy, nagle usłyszałyśmy wybuch. Szybko pobiegłyśmy
zobaczyć, co się stało. Ktoś wysadził auto!
– Coś nie tak z tym miasteczkiem – powiedziała Amanda patrząc na płonący
samochód.
Nie zastanawiając się szybko wybiegłyśmy z domu, podbiegłyśmy do auta i
zobaczyłyśmy w środku dwa spalone ciała.
– O mój Boże! – krzyknęłam do Amandy. Wezwij straż pożarną i policję!
Amanda szybko wykręciła numer 112 i zgłosiła wypadek. Potem czekałyśmy przy
aucie jakiś czas, ale nikt nie przyjeżdżał.
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– Kiedy będą? – szczękałam zębami ze zdenerwowania.
– Wyluzuj Emilia i tak już nic nie zaradzą oprócz ugaszenia samochodu –
odpowiedziała ze spokojem Amanda.
– Gaśnica! – przypomniałam sobie.
– Co?
– Mam w domu gaśnicę, że też wcześniej o niej nie pomyślałam! – krzyknęłam.
Nie czekając, aż Amanda coś doda, prędko pobiegłam do mieszkania i zaczęłam
szukać gaśnicy.
– Gdzie ona jest!? – w panice biegałam po domu.
Po dłuższych poszukiwaniach w końcu udało mi się ją znaleźć. Wróciłam do palącego
się samochodu i zaczęłam go gasić. Kiedy wszystko było ugaszone, zwróciłam uwagę na
jedną dziwną rzecz.
– Gdzie są wszyscy ludzie? Usłyszeli wybuch i nikt nie zareagował? – zapytałam ze
zdziwieniem.
– Może się wystraszyli i pochowali w domach? – odpowiedziała Amanda.
– No może, ale na pewno dzwoniliby po pomoc, a tu nic!
Kiedy tak stałyśmy przed spalonym samochodem, nagle dostałam pewną bardzo
dziwną wiadomość. Jej treść brzmiała: 9 0fXl.
– Amanda, chodź zobacz. Dostałam jakąś dziwną wiadomość – powiedziałam.
Amanda przeczytała tę wiadomość i po jej minie wiedziałam, że również nie ma
pojęcia, co to może znaczyć.
– Masz może pomysł, co to może znaczyć? – zapytała.
– Nie mam pomysłu, a teraz lepiej chodźmy, bo może nas ktoś śledzić –
odpowiedziałam.
Kiedy weszłyśmy do mojego mieszkania, szybko podbiegłam do tablicy, na której
jeszcze wisiały informacje na temat tego, co Amanda może tym razem zaatakować w mieście.
Kiedy weszłam do pokoju zauważyłam, że Amanda bardzo dokładnie studiuje moją
tablicę.
– Naprawdę ci zależało, żeby mnie schwytać, co? – zapytała z przekąsem.
– Bardzo, ale to już nie jest ważne. Masz może podejrzenia, kto mógł spalić tych ludzi
w samochodzie? Widziałaś kogoś podejrzanego po zakończeniu swojej akcji?
– Nie, nikogo nie widziałam – odpowiedziała.
– Co robiłaś, kiedy kończyłaś swoje tak zwane psikusy?
– Zawsze po udanym psikusie wracałam do swojej bazy – odpowiedziała.
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– Masz bazę? – zapytałam zdumiona.
– Każdy przestępca ma! Nie oglądasz filmów?
– Dobrze, więc musimy tam szybko jechać!
– Po co? – zapytała.
– Mogą być tam jakieś wskazówki – odparłam.
Popatrzyłyśmy na siebie i szybko pobiegłyśmy w stronę mojego samochodu. Amanda
prowadziła mnie w stronę swojej bazy. Drogę przejechałyśmy w prawie całkowitym
milczeniu. Kiedy wreszcie dotarłyśmy na miejsce i weszłyśmy do środka, zobaczyłam, że jej
baza jest cała rozbebeszona, a wszystkie rzeczy są porozrzucane.
– Ładny wystrój – powiedziałam szyderczo.
– Ha ha, bardzo śmieszne! Ktoś tu był! Ktoś był w mojej bazie! – krzyczała Amanda.
– Wyluzuj, Amanda – poradziłam ze spokojem.
– Wyluzuj?! Nie rozumiesz, że miałam w tej bazie wszystko?! – wściekała się nadal.
Przyglądając się Amandzie, widziałam w niej bardzo wielką złość. Postanowiłam
trochę rozluźnić sytuację.
– A skąd wiesz, że wszystko zostało wzięte i zniszczone? Może coś się zachowało? –
zapytałam.
Jednak okazało się, że wszystko zostało doszczętnie zniszczone.
– Nie ma tu co szukać, wracajmy – powiedziała ze smutkiem Amanda i poszła w
kierunku auta. Było mi jej bardzo żal. Jednak co mogłam na to poradzić?
Rozdział 4
Miasto nieludzi
Kiedy wróciłyśmy, miasto wydawało się zwyczajne, ale niestety takie nie było. Już po
chwili wraz z Amandą zobaczyłyśmy pierwsze oznaki, że coś nie gra.
– Dlaczego wszyscy idą w tamtą stronę? – zapytała Amanda.
– Nie mam pojęcia – odrzekłam.
– Chodźmy to sprawdzić! – zaproponowała.
– Oszalałaś, Amanda? Jesteśmy bezbronne!
– Co w takim razie zamierzasz zrobić?!
– Wróćmy do mojego mieszkania i weźmy jakąś broń.
– Masz zamiar zabić tych ludzi? – zapytała.
– Oczywiście, że nie! Chcę być przygotowana na każdą ewentualność.
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Szybko zmyłyśmy się z tego miejsca i pojechałyśmy do mojego mieszkania. Kiedy już
tam byłyśmy, wzięłyśmy to, co było nam potrzebne.
– Amanda, czekaj! Musimy zaplanować, co zrobimy.
– Serio? Plany! Nie możemy tam po prostu jechać?
– Nie możemy, bo co zrobimy, jak nas zaatakują?
– Dobra, to jaki masz plan?
– Jeszcze go nie mam.
– Co? – krzyknęła. Nie wygłupiaj się dziewczyno!
Amanda westchnęła i wyszła z pokoju. W tym czasie siedziałam tam i myślałam nad
planem. Nie potrafiłam nic wymyślić. To było zbyt ciężkie, bo w końcu od tego zależało
nasze życie. Siedziałam tak dłuższą chwilę, zastanawiając się, co zrobić, gdy do pokoju
weszła Amanda i powiedziała:
– Emilia, rozumiem, że chcesz mieć wszystko zaplanowane, ale jeśli potrwa to dłużej,
nie znajdziemy ich później!
– Wiem, wiem… – mruknęłam.
– To masz już jakiś pomysł?
– Nie mam…
– Trudno! Jedziemy tam!
– Ale…
– Cicho! Chodź szybko!
Nie zdążyłam nic odpowiedzieć, ponieważ Amanda chwyciła mnie za ramię i
wybiegłyśmy na dwór. Wsiadłyśmy do auta i ruszyłyśmy. Ja byłam zestresowana, a Amanda
wydawała się bardzo radosna. Kiedy już dotarłyśmy na miejsce, ci ludzie wciąż tam byli. Stali
tam i czegoś słuchali.
– Dobra, Amanda, słuchaj, teraz cichutko tam podejdziemy, więc nie rób nic głupiego
– powiedziałam.
Gdy się odwróciłam, Amandy już nie było. Szukałam jej wzrokiem, ale nie mogłam
jej znaleźć. Kiedy jednak ją spostrzegłam, była już w połowie drogi.
– A to numer… – wyszeptałam do siebie.
Cicho wyszłam z samochodu i poszłam za Amandą w kierunku tajemniczego
spotkania. Kiedy byłam jej blisko, spostrzegłam, że się zatrzymała i również patrzy w tamtą
stronę. Wtedy już wiedziałam, że tam jest coś złego. Cichutko podbiegłam do Amandy i
wtedy zobaczyłam coś strasznego.
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Rozdział 5
Tajemnica rozwiązana
Przyglądałam się temu z niedowierzaniem. Nigdy nie przypuszczałam, że zobaczę tyle
znajomych twarzy spiskujących z jakimś dziwnym mężczyzną. Wszyscy cały czas się
uśmiechali i nie mrugali. Wyglądali jak zombi. To było straszne. Stałyśmy tam przez dłuższą
chwilę, gdy nagle ludzie zaczęli dziwnie się zachowywać, dziwniej niż przedtem. Nagle ktoś
złapał nas za ręce i mocno ścisnął. Amanda zaczęła krzyczeć, a ja nie wiedziałam, co mam
zrobić. Wszyscy nas otoczyli i przyglądali się nam z uśmiechem. Stałyśmy tam chwilę w
ciszy, czując na sobie wzrok każdego w tym pomieszczeniu, gdy nagle usłyszałyśmy damski
głos.
– Co wy tu robicie? – zapytał głos.
Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam tę samą kelnerkę, która była wcześniej taka dla
mnie miła.
– To pani?! – zapytałam ze zdziwieniem.
– Znasz ją? – zapytała Amanda.
– Tak, znam ją, ona obsługiwała mnie w takiej fajnej kawiarni przy rynku.
Kelnerka zaczęła uciekać, a ja, nie zastanawiając się ani chwili, ruszyłam za nią.
Wpadła do bramy, ja za nią. Ledwo udało mi się ją dogonić, ale przez to, że byłam taka zajęta
gonieniem jej, nie zauważyłam, że wpadłam w pułapkę. Brama zatrzasnęła się za mną, a ja
nie miałam dokąd uciec.
– Co to jest! Ratunku! Amanda pomóż mi! – krzyczałam.
– Amanda ci nie pomoże – powiedział ten sam głos.
– Skąd to wiesz? – wyszeptałam z trwogą.
– Bo to był jej plan.
– Co? Jak to? – krzyknęłam w panice.
Kelnerka uśmiechnęła się do mnie i podeszła do bramy. Brama otworzyła się na
chwilę, by ją wypuścić z pułapki. Chwilę potem usłyszałam głos Amandy.
– Oj, Emilia, nie wiedziałam, że będziesz aż taka naiwna!
– Dlaczego to zrobiłaś? – zapytałam ze ściśniętym gardłem.
– Chciałam cię sprawdzić.
– Sprawdzić? – wyszeptałam ze ściśniętym gardłem.
– Tak, to był taki mini test.
Nic nie odpowiedziałam, tylko westchnęłam ciężko, a ona mówiła dalej.
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– Wiesz co, Emilia, przez ten czas naprawdę cię polubiłam.
Wtedy wreszcie odważyłam się spojrzeć jej w oczy. Wyglądała przerażająco. Miała
szaleństwo widoczne w oczach, rozczochrane włosy i dziwny uśmiech.
– Skoro mnie polubiłaś, to czemu mnie trzymasz w tym dziwnym miejscu, po co ze
mną współpracowałaś i co z tą cholerną lawendą?
– Już mówiłam, dla testu, a z tą lawendą to prawda, tylko chciałam się trochę z tobą
zabawić – usłyszałam.
– Rozumiem.
– Rozumiesz?
– Pewnie, w końcu jesteśmy przyjaciółkami, co nie? – burknęłam.
– Serio? Nie! Nie wierzę ci!
– Ale przyjaciel nie kłamie. Nie chcesz być moją przyjaciółką? – zapytałam z
niewinną miną.
– Pewnie, że chcę! – krzyknęła Amanda i otworzyła zamkniętą bramę.
– Oj, Amanda, jakaś ty naiwna!
Popchnęłam ją i zaczęłam uciekać nie odwracając się. Jedyne, co wtedy słyszałam, to
głośny krzyk Amandy. Biegłam najszybciej, jak potrafiłam. Szybko wsiadłam do mojego
samochodu i odjechałam. Okazało się, że Amanda nie odpuściła i zaczęła mnie ścigać.
Niestety, mój samochód nie należał do najszybszych i Amanda była coraz bliżej mnie. Przy
rondzie był straszny korek. Postanowiłam opuścić auto, wbiec do jakiegoś budynku i tam
spróbować powstrzymać Amandę. Jak postanowiłam, tak zrobiłam. Weszłam do najwyższego
budynku, jaki spotkałam. Oczywiście Amanda była tuż za mną.
– Nie uciekaj! Nie chce mi się za tobą biegać! – powtarzała.
Nic nie odpowiedziałam i przystanęłam na chwilę, żeby złapać oddech. Lecz to był
błąd, bo Amanda nie czekała, aż sobie odpocznę, i szybko kopnęła mnie w plecy. Bardzo
mnie to zabolało.
– Emilia, czyżbyś chciała płakać? Jak dzidziuś, któremu zrobiono bobo? – zapytała ta
żmija.
– Ja nigdy nie płaczę – odpowiedziałam dumnie i zadałam jej bardzo mocny cios w
głowę.
– Naprawdę chcesz ze mną walczyć? – była bardzo zdziwiona.
– Nie mam wyboru! – odkrzyknęłam, bo rzeczywiście nie miałam wyboru.
Walka była zacięta. Raz mi szło lepiej, raz jej. Aż wreszcie walka przeniosła się w
bardzo niebezpieczne dla mnie miejsce i stawała się coraz bardziej brutalna.
148

– Emilia, zaczynasz mnie drażnić! – wrzeszczała Amanda.
Mówiąc to, do ręki wzięła nóż. Byłam przerażona. Wtedy Amanda pobiegła do mnie
prędko i mnie zaatakowała. Próbowała mnie zranić tym nożem, co niestety jej się udało.
– Jak ci się będzie walczyło bez palca? – zapytała.
Tak straciłam palec. Bolało mnie bardzo, ale nie zamierzałam się poddać.
Wtedy wzięłam łyżeczkę, którą znalazłam gdzieś w śmieciach, i rzuciłam w nią. Nie trafiłam.
– Żałosne! – krzyknęła.
Miałam już tego dość i nie zastanawiając się, rzuciłam się na nią. Zraniła mnie tym
nożem, ale nie zamierzałam się tym martwić. Co prawda bolało, ale jedyne, o czym wtedy
myślałam, to żeby to w końcu zakończyć. Zaczęłyśmy się szarpać i zbliżałyśmy się w stronę
okna. Wtedy wpadłam na pomysł, żeby ją zepchnąć. Kiedy byłyśmy już przy oknie, Amanda
spostrzegła mój zamiar i odezwała się przyjaznym głosem:
– Nie zrzucisz mnie chyba, prawda? W końcu jesteśmy przyjaciółkami.
– Nie, nie jesteśmy! – odkrzyknęłam w odpowiedzi.
Wypchnęłam ją przez to okno i od razu zemdlałam. Po paru godzinach obudziłam się
w szpitalu otoczona rodziną i przyjaciółmi. Był tam również burmistrz, który ogłosił mnie
bohaterką naszego miasteczka, za co otrzymałam medal i po wyzdrowieniu wielką imprezę,
ale jej nie będę wam tu opisywać, bo była nudna.
To jest właśnie historia mojej potyczki z Amandą. Mam nadzieję, że słysząc ją, weźmiecie z
niej chociaż jakąś małą lekcję, że nie można ufać do końca osobom, których nie znamy.
KONIEC
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Posłowie
„Sensacyjny Kłobuck” dobiegł końca, a nasze miejskie historie rozrosły się o kolejne
świetne teksty. W tym roku w antologii znalazły się wszystkie nadesłane na konkurs prace,
stąd objętość zbioru okazała się dużo większa niż wstępnie zakładaliśmy. Dodatkowo
zaprezentowaliśmy pełne opowiadanie Sławomira Nowickiego pt. „Mroki”, które ze względu
na maksymalną ilość znaków dozwoloną w konkursie, jury otrzymało i oceniało w wersji
skróconej.
Niezmiernie cieszy nas wyobraźnia i różnorodność prac nadsyłanych przez
uczestników. Każda z nich ukazuje nam całkiem nowe historie, inaczej przedstawia
charaktery, sytuacje, motywy, zagadki i rozwiązania – i to właśnie najbardziej podoba nam
się w całym tym przedsięwzięciu. To dzięki Waszym pracom, po całym organizacyjnym
zabieganiu, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że było warto.
Pozdrawiam i dziękuję
Marek Palutkiewicz
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Podziękowania
Chciałbym bardzo podziękować osobom, bez których „Sensacyjny Kłobuck” nie
miałby szansy zaistnieć.
Dziękuję pani Ani Szczepanik, która koordynowała prace nad konkursem, dyrektor
MOK w Kłobucku pani Oldze Skwarze oraz pozostałym pracownikom Miejskiego Ośrodka
Kultury, którzy pomagali w organizacji przedsięwzięcia. Dziękuję pozostałym członkom jury:
Michałowi Wilkowi i Tomkowi Florczykowi, którzy swoim doświadczeniem i celnymi
uwagami pomogli we wspólnym wyborze najlepszych prac. Dziękuję naszemu gościowi
specjalnemu panu Mariuszowi Czubajowi za przyjęcie zaproszenia, uświetnienie swoją
obecnością rozdania nagród oraz spotkanie autorskie. Dziękuję Gazecie Kłobuckiej za
patronat medialny i obsługę prasową. Za zdjęcia z wydarzenia i rejestrację filmową dziękuję
kolejno KSW Foto oraz Markowi Michalczykowi.
Dziękuję szczególnie wszystkim przybyłym na rozdanie nagród i spotkanie autorskie,
uczestnikom konkursu oraz czytelnikom tej antologii – to dla Was powstał „Sensacyjny
Kłobuck” i dzięki Wam wiemy, że takie inicjatywy na naszym terenie mają sens i cieszą się
dużym zainteresowaniem.
Dziękuję serdecznie
Marek Palutkiewicz
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