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Tego nie wie nikt
Zbiór opowiadań

Książka jest zbiorem prac nadesłanych na ,,Konkurs na opowiadanie kry-
minalne rozgrywające się w Zduńskiej Woli''.

Konkurs zorganizowany został przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej 
Woli w ramach projektu ,,Kryminalna sprawka, czyli jak pisać bez językowych 
zbrodni”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury  
w ramach programu ,,Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”
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Marek Lorenc
Godło: Ingvar Sun
I miejsce w kategorii 18+

W mordę

15 września 1958 roku. W ostępach Lasu Paprockiego zauważona zosta-
ła wystająca z ziemi dziecięca dłoń. Szybko okazało się, że dłoń była tylko 
częścią przerażającego znaleziska. Pod ziemią znalezione zostały bowiem 
dwa ciała.

— Co wiemy? - zapytał patologa Henryka Głaza śledczy Leon Karski.
— Dwa ciała. Chłopcy w wieku 12-14 lat. Chyba morderstwo.
— Trudno, aby ktoś ich tu pochował - odparł z przekąsem Karski. - Czy to 

mogą być synowie Buncola?
— Chciałbym odpowiedzieć, że nie, ale obawiam się, że jednak tak.

***
Piotr i Paweł Buncol, synowie funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, za-

ginęli 16 czerwca 1958 roku. Po zakończeniu lekcji udali się do babci, później 
pojechali gdzieś rowerami i słuch po nich zaginął. Pomimo olbrzymich starań 
milicji i głównego śledczego, Jana Sobieraja, chłopców nie odnaleziono. Teraz 
odnaleziono ich zwłoki. Zostało to potwierdzone 16 września.

— Czyli to jednak oni - stwierdził Karski, spoglądając na pierwszą stronę 
raportu patologa.

— Nie ma wątpliwości. Buncol potwierdził, że to Piotr i Paweł, jego 13-letni 
synowie - przedstawił sytuację patolog.

— Jak zginęli?
— Według mnie zostali zakatowani - ocenił Głaz.
— Zakatowani?
— Tak, zakatowani. Najprawdopodobniej grubszą gałęzią.
— To nienormalne. Kto używa gałęzi do zabójstwa?
— Oni na pewno zostali zakatowani gałęziami lub konarami. Na całym 

ciele powbijane są kawałki drewna.
— Jakieś inne wskazówki?
— Obaj zostali związani. Mieli połamane palce, a na nadgarstkach widać 

otarcia. Poza tym nad lewymi kostkami prawych stóp mają przypalone cztery 
kreski. Jakby ktoś rozgrzał widelec i przyłożył im do skóry.

— Jaki, kurwa, widelec?!
— Też się zdziwiłem, ale jestem przekonany, że są to ślady po widelcu. Z re-
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guły takie znamiona mają coś oznaczać. Zemstę, obrzydzenie - relacjonował Głaz.
— Czy w ten sposób morderca chciał nam coś powiedzieć?
— Bardzo możliwe.
— Należałoby zajrzeć do kaźni Buncola i zobaczyć, co robił ze swoimi ofia-

rami. Kto wie, czy nie przypalał swoich ofiar rozgrzanym widelcem - spekulo-
wał patolog.

***
Sprawę morderstwa powierzono śledczemu Karskiemu. Nie był on zadowo-

lony z tego faktu. Wszyscy wiedzieli, że Buncol jest katem SB. Śledczy starał się 
jednak być profesjonalny - chciał tylko znaleźć mordercę Piotra i Pawła. Skupił się 
na trzech głównych hipotezach - zemście, zbrodni w wykonaniu ojca i przypad-
kowym zabójstwie.

Przypadkowe morderstwo szybko wykluczył, bo któż by się silił na wią-
zanie, przypalanie i zakatowanie gałęziami? Poza tym przypadkowe podwójne 
zabójstwo?

Aby sprawdzić trop „zemsty”, sprawdzono kilkudziesięciu bandytów i wro-
gów ludu, którzy w przeszłości znaleźli się na celowniku pięści Buncola. Nikt się 
nie przyznał, alibi każdego okazywało się wiarygodne.

Trop „ojca mordercy” Karski sprawdzał sam. Wydawało mu się, że działa 
w konspiracji, szybko okazało się, że macki SB sięgają wszędzie. Już 18 września 
Buncol dopadł go w milicyjnej toalecie i wykrzyczał mu:

— Wiem, co ci gnoju chodzi po głowie. Dobrze wiesz, co robiłem i robię. 
Ale rozczaruję cię. To nie ja! Moi synowie nie raz oberwali ode mnie. Ale ich 
nie zabiłem! Karski, mogę sprawić, że znikniesz albo ulegniesz wypadkowi. Ale 
jesteś bezpieczny, bo tylko ty możesz znaleźć mordercę moich synów.

Po mocnym wstępie okazało się, że Buncol ma również serce. Żalił się:
— Strata synów demoluje. Dopóki nie znaleźli ich ciał, to jeszcze miałem 

nadzieję. Teraz coś we mnie pękło. Liczy się tylko zemsta. Ale gdy usłyszałem, 
że węszysz wokół mnie, wkurwiłem się.

— Co pan robił w dniu zaginięcia Piotra i Pawła?
— Kurwa, Karski! Katowałem jednego gnoja nielegalnie handlującego 

mięsem. Chcesz, by on potwierdził moje alibi? Potwierdzi bez problemu.
Analiza zachowania esbeka wskazywała, że bije z niego szczerość. Karski 

postanowił jednak wykorzystać słabość Buncola i wypytać go o chłopców:
— Niech mi pan coś opowie o chłopcach.
— Trzymali się razem. Szli do szkoły, gdzieś jeździli rowerami, ale gdy wra-

całem z pracy, musieli być w domu. Trochę grali w piłkę, wisieli godzinami na 
drągu. Zawsze sami. A przed zaginięciem przez kilka tygodni próbowali pojąć 
tajniki gry w golfa. Po wojnie dostałem kija i dwie piłeczki od jednego z Ruskich. 
Grali w to z olbrzymią pasją.
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— Czy ktoś panu groził przez zniknięciem chłopców?
— Nie. Zresztą niechby spróbował, to zajebałbym. Karski, znajdź tego gnoja!

***
Siłą rzeczy śledztwo w sprawie śmierci chłopców musiało zaprowadzić 

Karskiego i jego asystentów do Szkoły Ćwiczeń, w której uczyli się Buncolowie. 
Do szkoły tej chodził w przeszłości sam Karski, a teraz jego siostrzenica, Kry-
stynka. Przesłuchania uczniów i nauczycieli przeprowadzono 19 i 20 września. 
Podobnie jak podczas przesłuchań przeprowadzonych w czerwcu, znów nie 
znaleziono żadnego punktu zaczepienia.

— Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Ten dzień jawi się tak jakby w ogóle 
nie wstawiono go do kalendarza 1958 roku. Nie dostaliśmy żadnego sygnału, aby 
ktoś ich zauważył jadących rowerami w kierunku Kępiny - tak 21 września na po-
południowej odprawie relacjonował szkolne przesłuchania jeden z asystentów Kar-
skiego, Jan Soboń.

— Naprawdę na nic szczególnego nie natrafiliście?
— Poza tym, że dowiedziałem się, jak wygląda piłka do golfa, to nie - za-

żartował Soboń.
— Do czego? - Karskim aż wstrząsnęło.
— Do golfa - powtórzył Soboń, dziwiąc się emocjom swego przełożonego.
— Gdzie jest ta piłeczka? Gdzie ją znalazłeś?
— Bawił się nią na korytarzu syn tych przesiedleńców z Litwy. Tych… 

No… Radwańskich. Znam ich, bo mieszkają na Szadkowskiej, bardzo blisko 
mojej siostry Anieli. 

— Jedziemy tam - Karski podjął natychmiastową decyzję. Zrozumiał, że to 
może być punkt zwrotny śledztwa. Wreszcie miał jakiś trop.

***
Wizyta u Radwańskich odbyła się natychmiastowo. Do skromnego mieszka-

nia w kamienicy przy ulicy Szadkowskiej Karski i Soboń dotarli w ciągu kwadransa.
— Muszę porozmawiać z państwa synem - Karski zdecydowanym tonem 

powitał zaskoczonych gospodarzy.
— Co on zrobił? - zdziwił się ojciec Radwański.
— Państwa syn jest w posiadaniu specjalnej piłeczki.
— Przyszedł pan pytać o piłeczkę?
— Tak, przyszedłem zapytać o piłeczkę od golfa. Skąd ją masz, Stefanie?
— Ten Cygan, Borys, co chodzi do drugiej klasy, rzucał sobie z kolegą tą pi-

łeczką na łąkach Mianowskiego. A ja im się z daleka przyglądałem. Jeden rzucił 
za mocno. I nie mogli jej znaleźć. A ja ją odnalazłem. I już nie oddałem.

— Skąd wiesz, że to piłeczka Zawiei?
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— No bo on się wkurzał na tego drugiego, że za mocno rzucił i zgubił mu ją.
— Powiedz, kiedy ją znalazłeś?
— W okolicach lipca.
Karski uwierzył chłopcu. A swe myśli kierował już ku kolejnemu tropo-

wi. Nazwisko Zawieja było bowiem znane całemu aparatowi zduńskowolskiej 
milicji i w ogóle w Zduńskiej Woli. Milicja znała go jako handlarza dewizami 
i spekulanta, zaś cała Zduńska Wola jako bohatera opery mydlanej. Zawieja, 
który był łamaczem kobiecych serc, nagle przywiózł sobie z Pabianic nastoletnią 
Cygankę i stał się wzorowym mężem. Jak się okazało, swą wybrankę porwał tuż 
po wojnie z taboru. Tym porwaniem uchronił ją ponoć przed jej ślubem z jakimś 
starym Cyganem. Artur i Romina dorobili się trójki synów - bliźniaków, obec-
nie 12-letnich Adama i Tomasza, oraz 8-letniego Borysa. Przez lata żyli sobie 
szczęśliwie z wyjątkiem trzymiesięcznego smutnego epizodu tuż na początku 
ich małżeństwa. Zawieja wtedy został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo. 
Przewina była spora, ale jakoś mu się wtedy upiekło. Co istotne, był torturowa-
ny przez Buncola. To był kolejny mocny trop.

Karski musiał rozpocząć działania operacyjne związane z Zawieją. Sięgnął 
po raporty milicyjne z okresu zaginięcia, wypytał również głównego śledczego 
tej sprawy, Jana Sobieraja. Okazało się, że alibi na 16 czerwca Zawieja miał so-
lidne. Był wtedy w pracy w zduńskowolskim browarze. Tam też Karski skiero-
wał swe kolejne kroki. Zawiei nie było w pracy, a rozmowa z browarnikami nie 
wniosła nic nowego. Potwierdzili alibi kolegi. Koniecznie trzeba było odszukać 
Zawieję. Okazało się jednak, że w mieszkaniu przy ulicy Pomorskiej również go 
nie ma. Jego żona Romina nie miała pojęcia, gdzie jest jej mąż.

***
22 września z rana Zawieja się odnalazł. Choć nie do końca Zawieja, a jego 

zwłoki.
— Panie majorze, Zawieja powiesił się w domu swojej matki! - poinformo-

wał go asystent Soboń, gdy Karski parzył sobie poranną kawę.
— Powiesił?
— Tak.
— Kiedy? Jak?
— Nic więcej nie wiem. Przed chwilą był telefon. Wiem, że nie żyje. I że 

zostawił list.
Zwłoki Artura Zawiei, odciętego przez gospodarza kamienicy, leżały na 

strychu w kamienicy na ulicy Sieradzkiej, gdzie mieszkała jego matka. Najwy-
raźniej tam spędził ostatnią noc w życiu. Idealnie wymierzona lina, mocno ode-
pchnięty stołek, na starej komodzie pozostawione: piłeczka do golfa, widelec 
i list. Samobójstwo jak z powieści kryminalnej - desperat zostawia w miejscu 
śmierci rzeczy, które mają coś powiedzieć żywym. Piłeczka wyraźnie wska-
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zywała, że Zawieja miał coś wspólnego z zabójstwem synów Buncola. Major 
przypominał sobie śledztwa sprzed lat, ale nigdy tak banalny przedmiot nie był 
przyczynkiem do rozwiązania sprawy. Widelec? Karski cofnął się pamięcią do 
raportu patologa Głaza. Te wypalone paski tuż nad kostkami i te kropki pod 
pachami... List był adresowany do żony, ale został zarekwirowany przez mili-
cjantów. Karski zaczął czytać:

Czuję jak pętla zaciska się wokół mnie, ale do więzienia nie zamierzam wró-
cić. Byłem tam trzy miesiące. Ja i Buncol. Przepraszam Cię, moja żono. Ale tak 
będzie lepiej. Za kraty nie wrócę. Dobrze wiesz, co mi tam robili. Drugi raz tego 
nie zniosę. Byli w browarze, pytali o mnie. Moja Polska jest przesiąknięta kapu-
siostwem, ale tym razem koledzy okazali się czujni. Dali mi znak, że coś się wokół 
mnie dzieje. Mógłbym uciec, ale wiem, że by mnie złapali. Zresztą jestem winny. 
Te małe gnoje wyły jak opętane, gdy ich zabijałem. Żałuję ich. Nie byli niczemu 
winni, poza tym, że płynęła w nich krew Buncola. Inna sprawa, że tłukąc ich na 
śmierć gałęziami, czułem, jakbym zabijał Buncola. On mnie katował trzy miesią-
ce, ja ich najwyżej kwadrans.

Nie planowałem tego. Zobaczyli mnie w lesie, gdy wykopywałem schowane 
dolary. Pokaż im list, niech poznają prawdę… Śmiali się, kazali mi je oddać, krzy-
czeli, że powiedzą ojcu. Coś we mnie pękło. Teraz, stojąc przed Bogiem, żałuję ich 
śmierci, ale wtedy… Widziałem siebie, widziałem tych wszystkich skatowanych 
chłopaków z celi… To był impuls. Zatłukłem ich. Dopiero później przyszła reflek-
sja.

Nic nie zauważyłaś. Nie mogłem pozwolić, abyś żyła z piętnem żony zabój-
cy. Teraz już musisz wiedzieć. Musisz pokazać ten list milicji. Niech wie Karski. 
Niech wie Buncol. Niech wie, że jego synowie zginęli przez niego.

Kocham Cię, moja Romino. Chciałbym Cię kochać nadal, ale wiem, że bym 
stamtąd nie wrócił. Wtedy cudem wyszedłem. Nadal nie wiem, dlaczego nagle 
mnie wypuścili. Mamy wspaniałych synów. Musisz im to jakoś wytłumaczyć.

Twój Artur

Kwestią wątpliwą pozostawało alibi Zawiei. Jak to się stało, że nikt go nie 
wydał? Wyjaśniła to żona Zawiei, która siedziała w kuchni u matki Zawiei:

— Pewnie wyrwał się wtedy z browaru, aby wykopać te dolary. Oni na-
wzajem się kryli, aby inni mogli wyskoczyć na chwilę. Po przeczytaniu listu nie 
dziwię się Arturowi, że pękł. Te wszystkie gwałty...

— Gwałty?
— To pan nie wie?
— Nie.
— Buncol miał pałkę i tą pałką…
— Nie!
— Co nie?! Buncol to zwyrodnialec!
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— Jeszcze jedno. Widziała kiedyś pani tą piłeczkę, którą zostawił na komodzie?
— Nie widziałam. Nie mam pojęcia, skąd ją miał.

***
Karski nie mógł zrozumieć, dlaczego wcześniej nie natrafiono na trop Za-

wiei. Przeprowadzono wszak tyle przesłuchań. Z drugiej strony w jakiś sposób 
usprawiedliwiał nieudolną postawę brygady śledczej dowodzonej przez Sobie-
raja. Zawieja? Naprawdę trudno było to zrozumieć, że w tym wesołku tkwił 
potwór. Śledczego zastanawiało jednocześnie, że nikt nie skojarzył zaginięcia 
Buncolów z nieobecnością Zawiei w pracy, że nikt nie zauważył go wracającego 
do domu - pokrwawionego i umorusanego, bo przecież tak musiał wyglądać po 
zakatowaniu chłopców. Nurtowało go to, udał się więc raz jeszcze do browaru. 
To, co usłyszał od Jana Maziarczyka, brygadzisty w browarze, skołowało go to-
talnie:

— Zawieja nie mógł zabić! On był wtedy w pracy! Pamiętam, bo były uro-
dziny Janka Sarnata. Popiliśmy z tej okazji.

— Czemu nie zeznaliście tego milicjantom, gdy sprawdzane było alibi Zawiei?
— Wyobraża pan sobie, co by się działo, gdyby miasto dowiedziało się, że w dzień 

zaginięcia chłopców cała zmiana opiła się w browarze?
— Panie Maziarczyk, zapytam jednak raz jeszcze - czy Zawieja był wtedy 

cały dzień w pracy?
— Na serce mojej matki przyrzekam, że był.

***
Karski, gdy było mu źle, potrzebował wyciszenia. Szukał wtedy oparcia 

u siostry Michaliny. Wieczorem 22 września przyjęła go z otwartymi ramio-
nami. Z wizyty ucieszyła się również jego siostrzenica, Krystynka. I wszystko 
byłoby dobrze, gdyby w pewnym momencie Krystynka nie sięgnęła po cukier 
do górnej szafki. Wprawne oko Karskiego od razu zauważyło cztery kropki 
pod jej pachą.

— Co to jest?! - krzyknął, wskazując palcem na znamię.
— To? A… Nic - odpowiedziała zmieszana Krystynka.
— Skąd to masz?
— O co chodzi? - wtrąciła się Michalina.
— O co chodzi?! Takie same znamiona jak u Krystynki mieli zamordowani 

Piotr i Paweł. Natychmiast opowiadaj o wszystkim!
— Nie mogę! To tajemnica! - Krystynka broniła się przed ujawnieniem 

prawdy.
— Ja ci, kurwa, dam tajemnicę! Zginęło dwóch chłopców! - Karski wrzesz-

czał jak oszalały.
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Siostra Michalina nigdy nie widziała brata w takim uniesieniu. Czuła jed-
nak, że sprawa jest poważna i pomogła mu zdecydowanymi słowami:

— Natychmiast masz wszystko powiedzieć wujowi!
Dziewczyna przestraszyła się ogromnie i zaczęła opowiadać:
— Spotykaliśmy się dość często w lesie na Kępinie. Ja, bliźniacy Zawieja i 

bracia Buncolowie. To była nasza tajemnica. Paliliśmy papierosy, piliśmy bimber. 
W pewnym momencie Piotrek zaproponował nietypowe zabawy. Bawiliśmy się w 
ukrywanie i szukanie Żyda. Mieliśmy opowiadać, kogo byśmy zabili, gdybyśmy 
mieli jedną kulę w pistolecie. Paweł zażądał, byśmy potwierdzili swoją lojalność 
w grupie próbą ognia. Piotrek rozpalił ogień, rozgrzał widelec i każdemu przyło-
żył jego końcówkę pod pachą. Pytanie „co się wydarzy jutro?” przyciągało. Choć 
makabrycznie się bałam, nie mogłam się doczekać kolejnego dnia. Wreszcie Paweł 
zaproponował zabawę w przesłuchiwanie więźniów. 

— To ma być zabawa? - przerwała jej matka.
— Na drewnianym klocku siadał przesłuchiwany, a agenci bezpieki go 

wypytywali. Były krzyki i nerwy, ale nic strasznego się nie działo. Z każdym 
dniem poprzeczka była jednak podnoszona coraz wyżej. Aż stała się tragedia. 
W ten poniedziałek Buncolowie byli jacyś inni. Nabuzowani. Bezwzględni. 
Uderzali przywiązanych Adasia i Tomka otwartą dłonią w twarz i pytali, gdzie 
ich ojciec schował dolary. Musieli coś o nich wiedzieć. I krzyczeli: „Chcesz  
w mordę?!” Wyrywali włosy, wyzywali od brudasów. No i ciągle wypytywali 
o dolary. Adam w końcu się wygadał, że chyba są schowane na strychu. Gdy 
Buncolowie uzyskali tę informację, byli z siebie dumni. Śmiali się z Zawiejów, 
że wymiękli. Później pozwolili mi rozwiązać torturowanych. Adaś i Tomek 
byli wyczerpani, ale kpiny prześladowców postawiły ich do pionu. I wtedy się 
zaczęło…

— Co się zaczęło? - zapytał Karski.
— Oni ich zabili! To była masakra. Tomek chwycił gałąź i walnął Piotrka. 

Ten zaczął krzyczeć. Brat rzucił mu się na pomoc. Ale nie zdążył, bo dostał kijem 
od Adama. Tomek i Adam nie zamierzali jednak przestać. Najpierw przywiązali 
Pawła do drzewa. Piotrek chciał uciec, ale dopadli go. A później… Te krzyki… 
Zawieje lali ich po twarzy i wrzeszczeli: „I co teraz? Chcesz w mordę?”. I bili ich. 
I przypalili im na nogach znaki z widelca. Myślałam, że to się wreszcie skończy, 
ale Piotrek Buncol wypalił: „Macie przejebane! Wasz ojciec jest konfidentem  
a matka cygańską kurwą!”. Tego było za wiele Zawiejom. W jednej chwili chwy-
cili za grube gałęzie. Tomek bił Piotrka, a Adam - Pawła. Gdy przerwali, było już 
za późno. Później zakopali zwłoki.

***
Karski był zszokowany. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że odnalezienie 

morderców już nie jest dla niego ważne. Zrozumiał, że musi zatuszować spra-
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wę, aby uchronić Krystynkę przed uznaniem za współwinną zabójstwa. A to 
oznaczało, że i bracia Zawieja musieli uniknąć kary. Zaraz od siostry udał się 
do Rominy Zawiei.

— Pani Romino, znam prawdę. Myślę, że pani też ją zna! - był pewny, że 
Cyganka wcześniej go oszukała.

— Tak, znam. Buncolów zabił mój mąż. Gdy dowiedział się, że trafiliście na 
jego ślad, popełnił samobójstwo - kłamała w żywe oczy.

— Możemy przestać udawać?
— O czym pan mówi?
— O zabawie pani synów z Buncolami, o morderstwie, o piłeczce do golfa. 

Pani Romino, przychodzę tu jako przyjaciel.
— Nie rozumiem.
— Ta dziewczyna, która z nimi była, to moja siostrzenica.
Oczy Rominy Zawieja zrobiły się szerokie ze zdziwienia. 
— Musi mi pani zaufać i opowiedzieć, co wie.
— Zaufać panu? Ja, Cyganka, żona samobójcy, mam zaufać władzy ludowej? 
— Ma pani lepszy pomysł? Podzielę się z panią moją wiedzą, a później pani 

zdecyduje, co dalej.
Gdy opowiadał o tragicznych wydarzeniach z 16 czerwca, Cyganka tylko 

ocierała łzy. Znała tę opowieść. Gdy zakończył, dodała tylko:
— Artur popełnił samobójstwo, aby chronić synów. Gdyby nie połaszczyli 

się na te dwie piłeczki, nikt by się nie dowiedział.
— Jak ta piłeczka trafiła do pani najmłodszego syna?
— W wakacje znalazłam te dwie piłeczki w pokoju chłopców. Mój naj-

młodszy syn, Borys, zainteresował się nimi, więc dałam mu jedną do zabawy  
i zapomniałam o sprawie. I pewnie nie przypomniałabym sobie, gdyby wczoraj 
Artur nie wszedł do domu oknem i roztrzęsiony nie oznajmił, że milicja zro-
biła przesłuchanie w browarze i najwyraźniej kierowała na niego podejrzenia  
w sprawie zabójstwa Buncolów. Nie mógł pojąć, czemu pytają go o jakieś pi-
łeczki do golfa. Wezwaliśmy chłopców, a oni wszystko wyznali - o morderstwie, 
o tym, że zabrali te piłeczki Buncolom, o zakopaniu chłopców w lesie. Artur 
wyszedł nocą, a rano milicjanci przyszli z informacją, że się zabił. Listem chciał 
zrzucić na siebie całą odpowiedzialność i tym samym uchronić naszych synów.

Romina spojrzała na Karskiego i oboje zdali sobie sprawę, że piłeczki zmie-
niły bieg śledztwa. Gdyby Adam i Tomasz nie wyciągnęli ich z kieszeni Bunco-
lów… Gdyby nie połaszczyli się i nie zabrali ich z miejsca przestępstwa…

— I co pan z tym zrobi? - zapytała Romina.
— To, co muszę.
— Czyli?
— Musimy ochronić dzieci. A w ogóle to gdzie są pani synowie?
— Moi bracia zabrali ich do taboru, z którego uciekłam przed laty. Rozbili 

się pod Pabianicami.
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— Powtórzę raz jeszcze - musimy uchronić dzieci. Są winne, ale dla świata 
mordercą musi pozostać pani mąż.

***
23 września Karski po raz pierwszy w życiu musiał podpisać się pod ra-

portem, który nie miał nic wspólnego z prawdą. Gdy złożył podpis, w drzwiach 
gabinetu pojawiła się Romina Zawieja.

— Niech pan ratuje moich synów! - zażądała.
— Co się pani stało?
— Buncol był wczesnym rankiem u mnie, pobił mnie i wyciągnął informa-

cje o moich synach. Powiedział, że jestem cygańską kurwą, więc muszę znać za-
sadę „oko za oko, ząb za ząb”. Powiedział, że wszystkich pozabija, a tabor spali.

— Zrobię wszystko, aby im pomóc.
— Znam sposób, tylko musi pan go odnaleźć.
— O czym pani mówi?
— 13 lat temu wzięłam sporo dolarów, aby wyciągnąć z więzienia mojego 

męża Artura. Byłam w kaźni Buncola i chciałam mu je dać. On zabrał pieniądze, 
ale to mu nie wystarczyło.

— Czego jeszcze zażądał?
— Mnie. I nawet nie zażądał. On po prostu mnie sobie wziął. Siłą. Na-

stępnego dnia Artur wyszedł z więzienia. Poświęciłam się dla męża, ale ura-
towałam mu życie. Po kilku tygodniach okazało się, że jestem w ciąży. Adam 
i Tomek to dzieci tego potwora. Artura oszukiwałam całe życie. A może do-
myślał się, ale nie chciał mnie ranić? Prawdy nie zna również Buncol. Może 
się mylę, ale mam nadzieję, że, gdy odnajdzie pan Buncola, ta prawda uratuje 
życie moim synom.

***
Karski zebrał swoich ludzi w godzinę. Już miał wychodzić z gabinetu, gdy 

zawitał do niego komendant Alojzy Kowalski.
— Leon, chyba jeszcze nie wiesz, ale bliźniacy Zawieja zostali zamordowani!
— Co? - Karski aż podskoczył.
— Ktoś napadł na stacjonujący w Pabianicach tabor i zabił ojca Rominy 

Zawiei oraz jej bliźniaków. Najmłodszy syn oraz matka Rominy cudem przeżyli.
— Ktoś? Przecież wiadomo, że to Buncol i jego pomagierzy!
— Ani słowa więcej! Na tabor napadli bandyci! A miejscowa milicja ich szuka. 
— Znów ta sama śpiewka? Jak słyszysz to nazwisko, to masz pełne gacie!
— Karski, masz siostrzenicę i siostrę. Ja mam rodzinę. Chcesz im znisz-

czyć życie? Pamiętaj, że to już nie twoja sprawa. Te zabójstwa miały miejsce  
w Kaliszu.
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— Ile to jeszcze będzie trwało? Jak długo jeszcze w tym kraju mordercy 
będą pozostawać bezkarni? - śledczy zaprzeczał sam sobie, bo przecież przed 
godziną podpisał się pod fałszywym raportem.

Epilog

Bliźniacy Adam i Tomasz Zawieja byli z krwi synami potwora. Nigdy nie 
dowiedzieli się, że w jakiś upiorny sposób odziedziczyli najgorsze cechy swego 
biologicznego ojca. Przeniosła je krew. Zabili Piotra i Pawła, owoce tych samych 
lędźwi. Ich biologiczny ojciec nigdy nie dowiedział się, że zabił swoich synów.
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Wiktoria Kabzińska
Godło: Morfem
I miejse w kategorii 14-17 lat

Nagość pejzażu 
Ostre promienie słońca wpadały do ratusza, bez subtelności zmuszając obecnych 

do ukrycia się w cieniu. Wielkie okna, podobnie jak cały projekt centralnego budynku 
Zduńskiej Woli, składały się na całkiem schludną, bezosobową formę. Rozpiąłem guzik 
w koszuli, licząc, że pulchna kobieta przede mną nie uzna tego gestu za wystarczająco 
nie na miejscu, by jeszcze bardziej spowolnić swoje ruchy. W końcu odpuściłem sobie 
ponaglające spojrzenia na rzecz ponownej przechadzki po artystycznym piętrze ratusza. 

Pierwszy obraz przedstawiał zielono-żółte pola. Krajobraz był uroczy, choć, po 
głębszym zastanowieniu, było w nim znacznie więcej spokoju niż wiosennego szaleń-
stwa, które w domyśle chyba miał przedstawiać. Kolejne były podobne. Krótkim ru-
chom pędzla uciekały emocje, pozostawiając ładną, aczkolwiek niewyraźną odbitkę 
stanu psychicznego autora. To niezdecydowanie drażniło wprawne oko konesera sztuki. 

Przebrnąwszy przez połowę wystawy dostrzegłem jednak jakąś zmianę. W miej-
scach, które dotąd malował całkiem puste, autor zaczął umieszczać ludzi, a właści-
wie jedną osobę. Na początku jako mało znaczący dodatek, dziewczyna pojawiała się  
w kawiarnianym ogródku czy pod drzewem. Potem większa, o wyraźnych konturach. 
Zmieniły się kolory, technika uległa ewolucji. Widać było, że wiedział, czego chciał -  
- umieścić ją w swoim świecie, tak prawdziwą, by mógł dotknąć podobizny jak gład-
kiej skóry, ukrytej w strukturze płótna. 

Stałem przed ostatnim z obrazów. Dziewczyna leżała całkiem naga w białej 
pościeli. Uśmiechała się nieśmiało, poprawiając niesforny kosmyk włosów. Zielo-
ne oczy patrzyły na mnie, jakby wiedziały dokładnie, co mnie do nich sprowadza. 

— Smutna historia. Ponoć ten, co to namalował, zabił się potem z miłości 
do tej naguski - poinformowała pulchna kobieta, wychylając się zza drzwi.

Wtedy po raz pierwszy spotkałem dziewczynę z obrazu, choć ona jeszcze 
długo miała nie spotkać mnie.

***
Jurydyką nazywano teren na obszarze miasta wyłączony spod jego jurysdykcji. 

Dawniej Jurydyka w Zduńskiej Woli była własnością ważnego dla miasta rodu Złotnic-
kich. W jednym z domów tkaczy pamiętających jej istnienie znajdowała się kawiarnia. 
Staromodny, drewniany wystrój w połączeniu z klimatyczną muzyką sprawiały, że alko-
hol smakował lepiej. Obrazy i wszechobecne pamiątki po minionych czasach, jak brama 
do dawno zapomnianych światów, zapraszały mnie do siebie, rozpraszając moje myśli. 

Do kawiarni weszła para, głośno zamykając za sobą zdobione drzwi. Chło-
pak pomógł swojej towarzyszce zdjąć płaszcz i odsunął krzesło. Jak starzy znajo-
mi przywitali się z właścicielem i zajęli stolik w rogu sali. On w garniturze, a ona  
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w sukience w kolorze butelkowej zieleni - pozwalali zapomnieć, że na zewnątrz nie 
panują lata czterdzieste. Elegancik odpalił wiśniową fajkę i zaciągnął się mocno. Na 
pierwszy rzut oka nie nazwałbym go młodym człowiekiem, zmylony zarostem i mę-
ską manierą. Nie ulegało natomiast wątpliwości, iż był nieco starszy od odciskającej 
brunatną szminkę na kieliszku towarzyszki. Popijała wino, demonstrując czarne 
szpilki. Nie próbowała być zalotna, ale zapisana w gestach charyzma mogła dawać 
takie wrażenie.

— Trochę się pogubiłam w swoim wielkim planie, nie wiem, czy dostanę 
się na te studia - roześmiała się smutno. 

— Nie mów tak - zaoponował - to ile mademoiselle osiągnęła, jestem pod 
wrażeniem. Pismo? Majstersztyk. Zresztą tu chyba wcale nie jest tak źle, bo ja, 
póki co, przynajmniej nigdzie się nie wybieram, żeby moja karmiąca się bezna-
dzieją poezja mogła spokojnie się tworzyć.

Dziewczyna zgarnęła kosmyk rudych włosów za ucho. Na jej twarzy malo-
wała się wdzięczność za tę odrobinę nadziei.

— A propos, rubryka poetycka jest już prawie gotowa, czego nie można powie-
dzieć o innych. Na szczęście mam pomoc, moja Amelia robi niesamowite zdjęcia do 
magazynu. Dzięki temu nie jest tak pusto. Chociaż tyle. Mogę nawet pokazać ci kilka.

Rudowłosa wyciągnęła komórkę i wręczyła ją chłopakowi.
— Faktycznie, są świetne - przerzucił fotografie, po czym zmarszczył brwi.
Zamilkł, przyglądając się ekranowi. Coś ewidentnie mu się nie podobało. 

Jakby doznając olśnienia, uniósł przestraszony wzrok znad komórki. 
— Ta sukienka, która jest na manekinie - wskazał na zdjęcie - czy ona nie 

wygląda jak sukienka tej Małgosi, która zniknęła ostatnio? Widziałem plakaty.
Wpatrywałem się w reakcję dziewczyny, lecz nie dojrzałem najmniejszego 

zmartwienia. Racjonalnie odepchnęła opcje tak niebezpiecznego zbiegu oko-
liczności. Wyciągnęła rękę i wysunęła fajkę z ust rozmówcy. 

— A nawet jeśli, to co mielibyśmy z tym zrobić? - zapytała, zaciągając się.
Słodkawy dym pozostawił smak tego pytania również na moich ustach. 

***
Piękną pogodą określamy słoneczne, gorące dni. Potem przychodzą tak 

zwane dni brzydkie, ale nie wydaje mi się, żeby to kategoryzowanie było słuszne. 
Deszcz oczyszcza, zmywa zalegający na ulicach brud. Dosłownie i metaforycznie. 
Letnia burza chowa w domach głośnych nastolatków, pozostawiając miejsce dla 
miarowego uderzania kropel o szyby. W sympatii do takich dni czasami zapo-
minam, jak okropnie jest mieć mokre wszystkie ubrania i ociekające wodą włosy. 

Wraz z Melą pracowałyśmy nad niemal gotowym nowym numerem nasze-
go magazynu, kiedy zastał nas deszcz. Przeklęłabym tego, kto wpadł na pomysł 
spotkania w parku miejskim, gdybym nie była to ja.

— A było tak ciepło. Gdzie masz rower? - zapytałam, ratując notatki przed 
zamoknięciem. 

— Pod szkołą.
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Poczułam, jak mokra koszula przykleja się do moich pleców. Przebiegły-
śmy przez pasy i znalazłszy się w Alejkach, zaczęłyśmy rozglądać się za schro-
nieniem. Biegiem minęłyśmy podniszczony kościół ewangelicko-augsburski. 
Budynek szkoły muzycznej, który swoją ceglastą fasadą ocieplał wygląd tej czę-
ści miasta, znajdował się już kilka kroków przed nami, kiedy Amelia niespo-
dziewanie się zatrzymała. Pozbawiona instynktu samozachowawczego w stop-
niu jeszcze większym niż ja, przebiegła przez ulicę. 

— Co ty do cholery robisz?! - wykrzyczałam, wycierając oczy z deszczówki.
Nie słuchała, wyciągając aparat z torby. O szary, pokiereszowany pusto-

stan oparty stał pozbawiony rąk manekin. Patrzył martwo na zabite deskami 
okna kościoła, jakby chciał skryć się tam przed ulewą. Ubrany w zwiewną ko-
szulkę i spódniczkę o nieznanym, przed zmoknięciem kolorze, przypominał 
upiorną postać z horroru, jednak nie to zmroziło mnie najbardziej. Mela krę-
ciła się w poszukiwaniu jak najlepszego kąta do zdjęcia, zaś ja zastanawiałam 
się, czy za tymi ubraniami nie kryje się jakaś naga dziewczyna. Sama w trakcie 
burzy, zdezorientowana i przerażona. Ta myśl kiełkowała w mojej głowie już 
od jakiegoś czasu, lecz dopiero teraz, na widok białej humanoidalnej kukły 
ubrała się w słowa.

— Mela, przestań! Nie wiemy, skąd biorą się te manekiny, kto je rozstawia. 
Może ktoś zostawia je specjalnie? 

Kliknięcie aparatu pokryło się z dźwiękiem grzmotu. Błyskawica złowrogo 
rozświetliła niebo.

— Kiepskie światło - oznajmiła Amelia, chowając drogocenny sprzęt do torby. 
— Czy ty mnie w ogóle słuchasz?! 
Szum rozchlapujących wodę samochodów zagłuszył odpowiedź. Ruszyły-

śmy w dół ulicy szybkim krokiem. 
— Masz paranoję. To już piąty taki manekin, zaginęła jedna dziewczyna i nawet 

nie podejrzewają, że stała się jej krzywda. Pewnie uciekła. Zbieg okoliczności, tyle.
Odetchnęłam, znajdując się pod dachem szkoły muzycznej. Za ścianą uro-

kliwego budynku ktoś odgrywał kwartet smyczkowy. Amelia zrzuciła cieknącą 
wodą dżinsową katanę i zaczęła oceniać straty. Rozmazany tusz do rzęs spływał 
jej po policzku. Mimo to nie wyglądała źle. Wydaje mi się, że dziewczyny o uro-
dzie waniliowej kawy nie mogą wyglądać niekorzystnie, niezależnie do sytuacji.

— Myślę, że nie powinnyśmy publikować więcej tych zdjęć.
Mela wzruszyła ramionami, co w jej języku oznaczało mniej więcej „rób, 

co uważasz”.
— Jeśli tak się przejmujesz, to zapytaj na spotted lub innej stronie z miesz-

kańcami, czy ktoś coś wie. Napisz, że piszemy artykuł.
Pokiwałam głową. Nie, nie przejmowałam się. To było coś na kształt irra-

cjonalnego niepokoju, który nagle wzrósł w moim umyśle.
— Chociaż z drugiej strony to troszkę dziwne, że manekiny zawsze są tam, 

gdzie nie ma kamer, nie? - rzuciła Amelia po chwili zastanowienia.
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Głośny grzmot obwieścił, że burza rozszalała się na dobre i nie miała się 
prędko skończyć.

***
Widywałem dziewczynę z obrazu w różnych miejscach. Mijałem ją na 

ulicy i przysiągłbym, iż były to najprawdziwsze przypadki, gdybym w nie 
wierzył. Podświadomie wybierałem miejsca i trasy, licząc na jej obecność.  
A ona jak na obrazach, bywała tam niemal zawsze jako stały element krajo-
brazu. Pachniała charakterystyczną mieszanką stęchlizny, środków czystości  
i kawy, gdy wybiegała z wielkiego budynku pierwszego liceum, który, jak przy-
stało na ponad stuletnią placówkę edukacyjną, spoglądał na przechodniów  
z góry. Wchodziła do księgarni w kamienicy na rogu, serdecznie witając się  
z jej pracownikami. Delikatnie muskała okładki książek, przeglądała pachnące 
nowością strony z niemal sakralną ostrożnością. Często bywała także na przy-
stanku autobusowym, również ostatnio. Mokra od stóp do głów, z ożywieniem 
o czymś dyskutowała. 

Ja mogłem co najwyżej patrzeć przez okno na wracających do domu pra-
cowników pobliskiej firmy, szczęśliwy z nienagannej suchości swojego płasz-
cza. Przyjemny zapach kawy unosił się po minimalistycznej sali konferencyjnej. 
Uniosłem papierowy kubek do ust, by po chwili odłożyć go z zawodem. Smako-
wała gorzej niż pachniała.

— Ta sprawa jest naprawę trudna. To kwestia paru godzin, kiedy dopadną 
do nas media. Kryminalni i prokurator już się tym zajmują, ale…

— Ale? - zapytałem zniecierpliwiony.
— Jesteśmy w dupie. Nic nie mamy. Założyliśmy, że wyjechała. Dziewczy-

na była już dorosła, więc nikt się tym za bardzo nie zajął. A reszta? Boże, dzie-
ciaki takie są. Głupawe żarty są na tapecie codziennie. 

Policjant w średnim wieku tłumaczył się jak młokos. Czy już tylko na tyle 
było stać polską policję? To, iż dawno temu byliśmy kolegami, nie tłumiło moje-
go narastającego zniesmaczenia.

— I z tego, co mi wiadomo, nie żyje. Pokażesz mi materiały, czy mam od 
razu iść do naczelnika? - Nie byłem pewien czy mój ton wystarczająco przywo-
ływał niższego stopniem do porządku.

Mężczyzna spiął się i otworzył teczkę. Ze środka wyciągnął plik zdjęć. 
Rozłożyłem je na stole, dokładnie przyglądając się każdemu z osobna. Pierwsze 
sześć widziałem już wcześniej, opublikowane w rubryce klubu fotograficznego, 
artystyczne ujęcia manekinów w damskich ciuchach. Siódme przedstawiało su-
kienkę w słoneczniki.

— Przyniósł nam je jakiś facet wczoraj. Ponoć robili je do jakiejś gazetki. A tę 
sukienkę miała denatka w dniu zaginięcia.

Pokiwałem głową. Już to wiedziałem, jednak nie czułem potrzeby go o tym 
informować.

— Już wcześniej zajmowaliśmy się tematem tych manekinów, bo było do-
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niesienie, że ktoś pobił i rozebrał dziewczynę. Nie zgwałcił. Trzy z tych mane-
kinów nawet znaleźliśmy. Mamy te ubrania w materiałach dowodowych, ale za 
dużo to z nich nie wyczytasz, w takim są stanie.

Również to, że znaleźli je dopiero po przejęciu sprawy przez Łódź, było 
mi wiadome. Złożyłem zdjęcia w stertę. Pozostało jeszcze wiele innych, 
znacznie makabryczniejszych obrazów, na które musiałem skierować swój 
wzrok. 

Ciało Małgosi leżało na trawie, parę kroków od mało uczęszczanej ścież-
ki. Całkiem nagie, jakby rozpięcie guzików wystarczyło do obdarcia człowie-
ka z godności. Ciepłe dni i robactwo nie pozostawiły nawet śladu po dawnej 
urodzie. Procesy gnilne rozpoczęły się w najlepsze. Musiało minąć kilka dni, 
ponieważ stężenie pośmiertne, zaczynające ustępować koło drugiego lub trze-
ciego dnia, już zniknęło. Być może wcześniej zaciskała palce na żółtej torebce, 
leżącej koło jej głowy.  Podziękowałem Bogu za zakrycie jej twarzy rudymi, 
kręconymi włosami. 

Widziałem miny wielu zmarłych ludzi, lecz każda z nich zapadała mi w pa-
mięć, wyryta na mojej psychice. Jedna aż zbyt. A ta mogłaby równie i dobrze należeć 
do dziewczyny z obrazu. Były bardzo podobne - pomyślałem - przyglądając się zdję-
ciu z plakatu informującego o zaginięciu. Przeszedł mnie dreszcz. Nie, to nie ona.

— Roztrzaskał jej głowę, rozebrał i bezczelnie zostawił koło skrótu mię-
dzy ulicami, czterysta metrów stąd. Chciał nam pokazać, jacy jesteśmy nie-
udolni! Trzeba być popieprzonym, żeby z taką pewnością siebie robić takie 
rzeczy!

— Albo nie miał siły zaciągnąć jej dalej - pomyślałem głośno. - Jest pewny 
siebie, ale metodyczny. Chce, żeby inni widzieli jego dzieło, nawet, jeśli to jest 
ryzyko. Chce być podziwiany.

— A może chce, żeby jego ofiary wiedziały? - policjant po raz pierwszy 
wpadł na coś konstruktywnego.

— I zostawia manekiny w miejscach, w których na pewno je zobaczą? Może 
czerpie z tego satysfakcję? Z ich strachu? Zapewnia sobie tym samym ich mil-
czenie.

Makabryczny i przerażający, lecz trop. Jeśli zabójca chciał, żeby się bały  
i prawdopodobnie z tego czerpał przyjemność, to musiał bywać blisko ofiar.  
I być może wcale nie chciał ich zabijać, a ta konkretna po prostu widziała jego 
twarz albo walczyła. To dawało cień nadziei, że nie będzie zabijał dalej. Chcia-
łem w to wierzyć.

— Bóg nam ciebie zesłał - policjant odwrócił wzrok od zdjęć.
Bóg, szatan, los czy przypadek, a może domysł, że kobieta, którą śledzę, 

może mieć z tym coś wspólnego. Zresztą, jakie to miało znaczenie, skoro skutek 
był taki sam? Aczkolwiek, osobiście opowiadałem się za tym drugim. Nagle coś 
mnie tknęło.

— Ta, która zgłosiła pobicie… Jak się nazywała?
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Policjant odczytał z dokumentów imię i nazwisko. Wyszukałem ją w me-
diach społecznościowych i po kilku sekundach spoglądałem na zdjęcie kolejnej 
młodej kobiety. Kolejnej potencjalnej dziewczyny z obrazu. Wiara w przypadki 
była więcej niż bezsensowna.

***
Ikonka powiadomienia w moim telefonie zaświeciła się ostrzegawczym po-

marańczem.
— Może nie przyjdzie? Właściwie, to nie był dobry pomysł - Amelia prze-

kręciła się na ławce.
— Jak nie przyjdzie, to chociaż pooglądamy razem zachód słońca.
Tego dnia nad Kępiną była masa ludzi. Po deszczu wszyscy chcieli zażyć 

świeżego powietrza. Zbiornik wodny, którego funkcja rekreacyjna sprowadzała 
się do spacerów po okalających go ścieżkach, ściągał rodziny z wózkami, rowe-
rzystów i biegaczy w nieprzeciętnych ilościach. Wędkarze z groźnymi minami 
przeklinali bawiące się dzieci za spłoszenie ryb. 

Dziewczyna, której wypatrywałam, pojawiła się po chwili, zupełnie inna 
niż w mojej wyobraźni. Sympatyczna dwudziestolatka o łagodnych rysach twa-
rzy, ubrana w fioletowy sweterek. Na końcówkach blond włosów połyskiwały 
resztki pomarańczowej farby. U jej pasa zwisała duża beżowa torba. 

Amelia wyraźnie się rozluźniła, w odróżnieniu od przybyszki. Omiatała 
nas przerażonym wzrokiem.

— Chyba na siebie czekamy - zaczęłam, wyciągając rękę?
— Ja, właściwie, nie wiem, co mam powiedzieć - wpatrywała się we mnie 

nieco zbyt intensywnie? - Chciałam…
Zapadła niezręczna cisza. Żadna z nas nie była pewna, czy powinna się 

odezwać. Mogłam wyobrazić sobie, jak trudne słowa utknęły w jej gardle. 
— Chciałam poprosić, żebyście nie pisały, nie publikowały zdjęć tych ma-

nekinów, bo…. 
— Ktoś zrobił ci krzywdę? - zapytała Amelia.
Pokiwała twierdząco głową. Nie miałyśmy prawa prosić o więcej informa-

cji, lecz pytanie wyrwało mi się samo.
— Które ubrania są twoje?
— Żadne z opublikowanych.
Uniosłam brwi w geście niezrozumienia.
— Ktoś… Ktoś zaatakował mnie parę dni temu, kiedy wracałam wieczo-

rem do domu koło cmentarza żydowskiego. A potem postawił manekin, którego 
widać z bramy. Stoi między nagrobkami, taki sam jak te na waszych zdjęciach 
- zamyśliła się. - Chyba zgłoszę to na policję jutro rano… Więc proszę…

Zrozumiałyśmy bez dalszych wyjaśnień.
***

Białe manekiny w wąskim, pustym pokoju. Wyciągają dłonie ku sobie, jak-
by chciały się dotknąć, ale ich uwięzione w statyczności kończyny nie są do tego 
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zdolne. Trochę jak martwi kochankowie, marzący o niemożliwym byciu razem. 
Ciężkie, ciemne barwy. Złość i smutek wbijane w płótno razem z kolorytem. 
Ostateczny dowód na powiązanie malarza ze sprawą martwej dziewczyny. 

Opadłem na starą sofę. Mieszkanie było urządzone spartańsko. W każdym 
kącie leżały sterty płócien, farb, pędzli i butelek po terpentynie. Brudne kubki także 
zdradzały niechęć byłego mieszkańca do sprzątania. Wszystko wyglądało tak, jakby 
nikt nie tknął tu nic od jego śmierci. Jak więc jest możliwe, aby był on powiązany  
z niedawną zbrodnią? Pomyłka była prawdopodobna, póki nie zobaczyłem obrazu, 
ale nawet po tym wszystkie elementy zdawały się nijak do siebie pasować. 

Wstałem i podszedłem do okna. Widok na blokowisko wydawał się nieco 
lepszą opcją niż ten na bałagan. Ile minęło, od kiedy ostatni raz patrzyłem przez 
to okno?  Zbyt wiele lat, by fakt braku zmian w krajobrazie mógł być naturalny. 
Na parapecie stała roślina w całkiem niezłym stanie. W tej chwili uświadomi-
łem sobie, iż popełniłem kardynalny błąd. Brak zmiany. 

W nieładzie nie zauważyłem, że rośliny są podlane, a kubki prawdopo-
dobnie nie stoją tak od roku. W łazience były dwie szczoteczki do zębów. Ktoś 
bywał w mieszkaniu, a obraz namalowano najdalej parę tygodni wstecz. Piw-
nica, to w niej stoją manekiny. Rzuciłem się biegiem po klatce. Na szczęście ta 
osoba nie trudziła się zmianą kłódki, więc klucz wszedł gładko. 

Ostatni biały manekin. Odręczny list. Oprawiony w złotą ramę pejzaż cmentarza.
***

Zły pomysł, rozbrzmiało w mojej głowie, jakby to w tym momencie miało 
jeszcze jakieś znaczenie. Być może miało, gdy wydałam na siebie wyrok, prze-
skakując mur. Przekręciłam głowę na bok. Rozmazane obrazy powoli zaczynały 
przypominać drzewa i kamienne nagrobki. Słońce chowało się za horyzontem, 
a groźne cienie tańczyły między macewami. Gdy świadomość zaczynała wracać 
na swoje miejsce, ukłuł mnie przeszywający ból głowy. Z trudem uniosłam rękę 
do czoła. Czerwona lepka ciecz znalazła się na moich palcach. Potworny ból 
zmusił mnie do pozostania w tej pozycji. Moja twarz nie leżała na mokrej po 
deszczu trawie, ale na czymś miękkim.

— Zaskoczyłaś mnie. Kto by się spodziewał, że taka suka jak ty będzie 
chciała ratować koleżaneczkę - wycedziła przez zęby. 

Ewelina, tak ma na imię - przypomniałam sobie nazwę konta, z którego na-
pisała. Z dawnej sympatyczności nie pozostało już nic. Moja głowa spoczywała 
bezwładnie na jej niebiskich dżinsach. Głaskała moje włosy, jak matka śpiące na 
jej kolanach dziecko.

— Dlaczego - jęknęłam?
— Dlaczego? - roześmiała się ponuro. - Dlaczego? No, dlaczego? Może gdy-

byś nie była ostatnią idiotką, rozumiałabyś, że za to, że zniszczyłaś mi życie. A 
może wiesz? W końcu, domyśliłaś się, że moje laleczki były dla ciebie. Dla ciebie 
im to zrobiłam. Przez ciebie.

— Dlaczego? - Mój otumaniony bólem umysł nie potrafił pojąć jej słów.
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— Kochałam go ponad wszystko. Oddałam mu się. Poświęciłam dla niego. 
A on wybrał ciebie, rozumiesz? Ciebie, szmato! - szarpnęła moje włosy. - Upo-
karzał mnie! Wiesz jak? 

— Przecież… - uciszyła mnie kolejnym, mocniejszym szarpnięciem.
— Prosił, bym się rozebrała i zapozowała, a potem na obrazie malował 

ciebie… Karał za to, że nie jestem tobą. To było jak gwałt. Gorsze niż gwałt. 
I chciałam, żeby one wszystkie czuły się tak samo. Żebyś ty się tak czuła.  
I żebyś wiedziała, że jesteś winna! Ach, ale ty wiesz, tobie zostawił list pożegnalny.

Zrzuciła mnie na trawę. Kątem oka dostrzegałam jej ruchy - neurotyczne, 
niespokojne. Była niezrównoważona. Ratunek nie przyjdzie dość szybko - do-
tarło do mnie. Instynkt nakazywał walkę, ale fale paraliżującego bólu nie po-
zwalały mi na reakcję. Z trudem uniosłam się na przedramionach.

— Jesteś winna, rozumiesz?! Zniszczyłaś go! Przez ciebie był taki. Przez 
ciebie się zabił. Przez ciebie - powtarzała. - No dalej, podnieś się! 

Nie widziałam jej zbyt wyraźnie, jednak mogłam przysiąc, że w jej ręku 
błyszczało coś srebrnego. Zabije mnie, pomyślałam. Przed oczami pojawiła mi 
się ciemność. Nagle usłyszałam męski głos.

— Czy to ty jesteś dziewczyną z obrazu?
— Tak.
— Więc to ty zabiłaś mojego brata?
Zapadła głucha cisza. To on zabił mnie. Nie tutaj, tylko wtedy, gdy zaczął 

prześladować. Kiedy zabił się, pisząc, że robi to dla mnie, choć nigdy naprawdę 
mnie nie spotkał. Z dawnej mnie pozostały być może tylko te szczątki, które 
kochały Amelię. Reszta była tylko obojętnością.

***
Ostatni raz widziałem dziewczynę z obrazu, której imię brzmiało Milena, 

gdy siedziała na górce koło miejskiego ośrodka sportu. Kolorowa chustka zasła-
niała szwy na głowie. Przysiadłem się.

— Co malujesz? 
— Miasto. Zabijam w ten sposób poczucie winy.
— Winy? Byłaś ofiarą. Najpierw stalkera, potem jego chorej dziewczyny - 

oznajmiłem, a ona jedynie wzruszyła beznamiętnie ramionami.
— Kara należy się społeczeństwu - westchnęła. - Wydaje nam się, że ludzie 

są manekinami, na których możemy powiesić wszystkie nasze winy, oczekiwa-
nia i traumy. Obarczyć ich. Ustawić tak, jak nam się podoba. A potem w odpo-
wiednim momencie pozostawić nagich na tle wybranego przez nas krajobrazu. 
Co daje nam do tego prawo? Do odebrania człowieczeństwa? 

Mój brat w jednym miał rację. Wydawała się bardzo piękna, kiedy topiła się w 
smutku. Czy zemściłbym się, zabiłbym ją w zemście, gdyby nie drobny szczegół? Gdy-
by kobieta z obrazu nie miała zielonych oczu, w odróżnieniu od błękitnookiej Mileny? 

Krótkie pociągnięcia pędzla malowały nagość pejzażu.
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Wiktor Góralczyk
godło: 47
wyróżnienie w kategorii 18+

Żywot policjanta

— Który dzisiaj mamy?
— 16 kwietnia.
— 20 stopni na dworze, wiosna kwitnie wszędzie, tylko na tej nieszczęsnej 

Żytniej wszystko uschnięte.

W mieszkaniu Adama, szanowanego policjanta, dzwoni telefon.
— Przyjeżdżaj na Żytnią, mamy sprawę.
— Jest czwarta w nocy, co może być, aż tak poważnego? Morderstwo? - za-

pytał ironicznie Adam.
— Po prostu przyjedź. - odparł z powagą jego partner.
Adam nie do końca pojąwszy sytuację, usiadł na łóżku, a po chwili przyło-

żył z powrotem telefon do ucha.
— Za chwilę tam będę. - rzucił na odchodne.
W drodze na Żytnią komendant próbował przypomnieć sobie ostatnią 

sprawę morderstwa w Zduńskiej Woli, lecz albo jego własna pamięć go zawodzi-
ła, albo nigdy się z taką sprawą nie spotkał; sam ze względu na wczesną godzinę 
nie mógł zdecydować.

Adam nie miał problemu ze zlokalizowaniem swoich współpracowników, 
których nie dażył zbyt dużym szacunkiem, a oni go jakimkolwiek koleżeń-
stwem.

— Co tutaj mamy? - zapytał komendant, przechodząc między radiowoza-
mi.

Nikt nie musiał mu odpowiadać, zamarł tak samo jak inni, widząc zwłoki 
na miejscu zbrodni. Do człowieka w tak okropnym momencie nie dociera od 
razu to, co widzi, szczególnie coś tak niecodziennego, szczególnie coś tak cho-
rego. Wiele lat pracy w policji, wyciągania nieboszczyków z samochodów czy 
regularne obserwowanie jak nieudolnie ktoś stara się uratować konającego nie 
może przygotować człowieka, aby w pełni przyswoić widziany obraz. Nic nie 
jest w stanie oswoić nikogo z morderstwem.

 Przechodził między policjantami, którzy tak samo nie mogli uwierzyć 
własnym oczom. Cała, zarówno pracownicza jak i osobista, nienawiść, kłótnie 
i nierówności zanikły w gąszczu tragedii, jaką objęte zostało to miejsce. Każdy 
stał się sobie równy, niewiarygodnie nisko równy. Dopiero po chwili wzrok Ada-
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ma zaczął się wyostrzać i skupiać się na centrum sprawy. Przerażająca ilość krwi 
rozpływała się po całym chodniku. Cisza, w jaką wpadli wszyscy obecni o 4 nad 
ranem, również wprawiła w zakłopotanie i przerażenie wszystko inne wokół. 
Drzewa zaczęły sprawiać wrażenie jakby chciały uciec od zwłok młodej kobiety. 
Trawa jakby zaczęła zanikać pod ciężarem krwi, która spłynęła z jej pustego, 
zimnego ciała. Krzaki starają się zapaść pod ziemię, aby dłużej już nie patrzeć 
na czarne, obumierające włosy. Gorzej od natury przyjmują to do wiadomości 
policjanci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tak bezwzględnym złem. Adam 
wykonał niepewny krok w przód, wypełniając w ten sposób przerażający obraz 
kobiety. Zarys ciała, który zaczął dostrzegać komendant, wskazywał na pozycję 
siedzącą, wymuszoną i nienaturalną. Wtedy dopiero błyskawica świadomości 
trafiła w Adama, której nikt by nie pragnął w tamtym momencie. Obraz, który 
tak bardzo świadomość chciała wyprzeć, został zamglony niedowierzaniem.

Po chwili do Adama dopłynęła resztka zimnej krwi, która może zostać 
człowiekowi w organizmie po takim widoku. 

— Oskar, chodź tutaj - zawołał.
Młody i przestraszony mężczyzna, postury bardziej nastolatka niż poli-

cjanta, podszedł niespokojnie.
— Masz mi ją całą przebadać. Muszę wiedzieć, o której umarła i dlaczego, 

jasne? Pełna autopsja i toksykologia.
— Jasne - odpowiedział Oskar adekwatnie niezdarnie do swojej postury.
— Czy ktokolwiek wie, kto to jest? - zapytał Adam, starając się nie patrzeć 

w stronę zwłok.
— Kojarzę jej rodziców - odpowiedział jeden z policjantów, zapisując coś 

w notesie.
— Potrzebuję pełnego raportu tej osoby, miejsce zamieszkania, gdzie są jej 

rodzice i tak dalej. Wszystko.
Policjanci powoli przyzwyczajali się do widoku, bardzo powoli i ostroż-

nie wracali do swojej pracy, wiedząc, że już nigdy nie spojrzą na nią tak samo. 

Czarna kawa tym razem smakowała inaczej Adamowi, posmak popiołu 
ujawniał się coraz intensywniej z każdym jej łykiem. W tym czasie uświadomił 
sobie jedno, że ma do czynienia z czymś większym, o wiele większym niż mógł 
sobie to wyobrażać. 

Ochłonąć mu będzie ciężko, aby odpowiednio przeanalizować zagadkę, 
tym bardziej, że dopiero minęły cztery godziny od ujrzenia zwłok. Ze znużenia 
zakrapianego czarną kawą wybudził go inny policjant.

— Zebrałem potrzebne ci dane. Dziewczyna nazywała się Aleksandra, 
dwadzieścia trzy lata, studiowała w Łodzi. Jej ojciec mieszka tutaj, nazywa się 
Tomasz, a z kolei matka nie żyje.

— Dzięki. - odpowiedział Adam i dopiero uświadomił sobie, kto do niego 
mówił. Był to Andrzej, osoba, z którą nieustannie się nie zgadzał i spierał. Jed-
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nak teraz nawet o tym nie pamiętał. Tamta scena zbrodni faktycznie zrównała 
ich wszystkich. Być może tylko na chwilę, może nie na zawsze, ale zrównała 
każdego. 

Adam w aktach odnalazł dane o miejscu zamieszkania rodziców zamordo-
wanej dziewczyny i zabrał je ze sobą do samochodu swojego partnera. W drodze 
nie rozmawiali. Cisza im w pełni odpowiadała. Stanęli pod starym, podnisz-
czonym blokiem. Zduńskowolski budynek wydawał im się inny, wyjątkowy, 
jednakże z niewiadomych przyczyn także wrogi. Adam przeżył wiele takich 
rozmów, więc przed każdą powtarzał sobie zdanie, które miał odpowiednio 
wyrecytować. Nie lubił wchodzić w emocjonalne interakcje z bliskimi ofiary. 
Oszczędzał sobie jakichkolwiek uczuć i przechodził w skrajny profesjonalizm.

 Idąc w kierunku klatki, w głowie powtarzał sobie niczym mantrę „Dzień 
dobry, policja powiatowa Zduńskiej Woli chcielibyśmy z państwem porozma-
wiać” i następujące „Z przykrością zawiadamiamy, iż dzisiaj w nocy zmarła 
Państwa córka”. Resztę detali do przekazania zawsze zostawiał swojemu po-
mocnikowi. Zza drzwi wyłoniła się męska postać, mężczyzna po pięćdziesiątce, 
ewidentnie pod wpływem alkoholu i którego nie obchodziło to, że policjanci 
zapukali do jego drzwi. Nie widać było po nim, aby ktokolwiek był w stanie 
go zainteresować. Adam wypowiedział swoją kwestię i poczuł się nieswojo, coś 
mu nie pasowało. Z niewiadomego dla niego powodu nie odpowiadały mu jego 
własne słowa, a tym bardziej reakcja niewzruszonego ojca. 

— Do widzenia Panowie. - powiedział beznamiętnie mężczyzna, zamyka-
jąc drzwi.

But Adama jednak uniemożliwił mu ten ruch.
— Dzisiaj w nocy zmarła Pańska córka. - powtórzył Adam i cofnął nogę w na-

dziei na normalną konwersację.
— Ja nie mam córki. - słowa wypowiedziane w zawiedzionym tonie wyszły 

z ust mężczyzny, po czym nastąpił huk drzwi i przekręcanych zamków.
Adam ewidentnie zdziwiony zapukał ponownie do drzwi, co po chwili za-

mieniło się w dobijanie, a wzywanie mężczyzny okazało się bezskuteczne. Nie-
długo później policjanci się poddali. Nie widząc efektów po prostu odeszli.

— Co robimy? - zapytał wyraźnie zdziwiony policjant.
— Nie wiem, na pewno nie wejdziemy mu do domu bez pozwolenia, ale ta 

sprawa stała się jeszcze dziwniejsza, jakimś cudem… Wracajmy na komisariat. 
Nic tu po nas.

— O co w tym wszystkim chodzi?
— Pytaj mnie, a ja ciebie. Musimy się dowiedzieć, czym się zajmowała ofia-

ra, z kim się trzymała i znaleźć potencjalnych podejrzanych… Sama zbrodnia 
była zaplanowana, nie było tam ani grama działania w afekcie. Najważniejszym 
jest teraz znalezienie kogokolwiek zdolnego do takiej zbrodni.

W trakcie powrotu na komisariat Adam układał wszystkie elementy spra-
wy w jedną całość. Mimo wszystko wiedział, że potrzebuje on więcej puzzli, aby 
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ułożyć tę pokręconą układankę. Straszna zbrodnia, mityczna ofiara i rodzina, 
która się od niej, z jakiegoś powodu, odsunęła. Adama teraz czekała rutynowa 
nieprzyjemność, odprawa. Musiał przekazać swoim podopiecznym wskazówki 
i rozkazy. 

Adam wszedł na komendę, zanurzony w swoich myślach, i doszedł do swo-
jego biurka, na którym znalazł raport na temat ciała i miejsca zbrodni. Żad-
nych śladów, żadnych włókien, włosów czy odcisków palców. Samo zabójstwo 
nastąpiło w innym miejscu, kilka godzin wcześniej, a miejsce zbrodni zostało 
zaaranżowane. Samą przyczyną śmierci było uduszenie.

Kiedy wszyscy schodzili się na odprawę, Adam odczuwał coraz większy 
lęk. Nikt wcześniej nie widział czegoś takiego, jest to dla niego oczywiste, lecz 
coś wisiało w powietrzu. Policjanci, których nie lubił za cwaniactwo i bezpo-
średniość, zamienili się w wystraszonych i pobłażliwych; nie widać było tego 
po ich słowach czy czynach, lecz po twarzach, wyrażały one ból i przerażenie.

— Witajcie na odprawie, jak już wszyscy zapewne wiedzą, zajęliśmy się 
sprawą Aleksandry, ofiary brutalnego morderstwa. Udało się nam ustalić tożsa-
mość ofiary i kim są jej krewni. Tutaj jednak zaczynają się schody, ojciec Alek-
sandry zamknął przed nami drzwi i jedyne, co od niego usłyszeliśmy, to że „nie 
ma córki”. Musimy się dowiedzieć, z kim się ona trzymała i co robiła w samą 
noc śmierci. Została ona zabita kilka godzin wcześniej niż znaleźliśmy jej ciało. 
Andrzej, znajdź mi osoby, z którymi ofiara się znała. Beata i Oskar, pojedźcie 
jeszcze raz na Żytnią i sprawdźcie, czy technicy niczego nie pominęli. Ja muszę 
iść się zająć mediami. Koniec odprawy.

Adam miał przed sobą teraz najmniej przyjemne zadanie, przedstawić sy-
tuację mediom. Tak jak nie lubił ludzi, tak jeszcze bardziej nie lubił informować 
o zbrodniach, tym bardziej tak strasznych i ważnych.

Kiedy wyszedł przed komendę, ujrzał tłum ludzi z kamerami, telefonami, 
mikrofonami, którzy domagali się wiadomości na temat zbrodni. W relatyw-
nie niewielkim mieście takie informacje rozchodzą się niesamowicie szybko. Po 
chwili od zobaczenia Adama tłum ludzi zaczął się domagać oficjalnego oświad-
czenia od policji, które zaraz miało się okazać proste, szybkie i przyziemne, ta-
kie samo jak osoba wypowiadająca te słowa.

— Dzisiaj o czwartej nad ranem na chodniku na ulicy Żytniej znaleźli-
śmy martwą kobietę. Zduńskowolska policja stara się jak najszybciej rozwikłać 
tę sprawę i znaleźć winnego. Prosimy o nieingerowanie w śledztwo, następne 
oświadczenia będą się pojawiać najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

Adam odwrócił się od dziennikarzy i nie słuchał więcej pytań, tylko spo-
kojnym krokiem szedł z powrotem na komendę, głęboko przy tym oddychając. 
Kątem oka ujrzał duży, czarny i zadbany samochód. Kiedy się odwrócił zobaczył 
kilka osób ubranych schludnie w garnitury, którzy wjeżdżali właśnie na teren 
komendy. Po chwili dopiero zrozumiał, że to osoby wyżej od niego postawione, 
które przyjechały przejąć tę sprawę. 
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Z jednej strony Adama to ucieszyło, z drugiej czuł potrzebę zajęcia się tą 
sprawą, co było do niego niepodobne, jednak wszystko było tamtego dnia dziw-
ne i nie tak jak być powinno. 

Wrócił spokojnie do swojego biurka i czekał na przyjście służb. Do komen-
dy weszło trzech mężczyzn i kobieta, wszyscy w schludnych garniturach. Pode-
szli uważnie do biurka najważniejszej osoby w budynku, Adama. Podniósł gło-
wę, próbując wywołać wrażenie niewzruszonego. Kiedy ujrzał cztery postacie, 
wstał i czekał na ich słowa.

— Jesteśmy z Komendy Stołecznej w Warszawie. Nazywam się Ewelina i przy-
jechaliśmy pomóc waszej komendzie w śledztwie. - Adam nie do końca wierzył w to, 
co usłyszał i trawił wypowiedziane przez kobietę słowa. Nie spodziewał się pomocy 
przy tej sprawie od kogoś z góry, szybciej spodziewał się całkowitego przejęcia sprawy. 

— Proszę pana? - powiedziała zniecierpliwiona ciszą Ewelina.
— Witam Państwa, nazywam się Adam i spodziewam się, że już wiedzą 

państwo całkiem dużo na temat naszego dochodzenia. - wypalił.
— Wiemy na tyle dużo, żeby tu przyjechać jak najszybciej tylko mogliśmy. 

Jest tutaj jakieś miejsce, aby porozmawiać na osobności?
— Jasne, zapraszam za mną.
Adam poprowadził ich do sali przesłuchań, miejsca, które okazało się jako 

jedyne być spokojnym w gwarnym komisariacie.
— Przejdźmy do sedna sprawy. Niedawno z więzienia wyszedł po dwu-

dziestu pięciu latach seryjny morderca, Wiktor. Mieliśmy mieć go na oku, po 
tym jak wypuścili go z więzienia za dobre sprawowanie. Niedługo po wyjściu 
uciekł nam i dowiedzieliśmy się, że chowa się w okolicach powiatu zduńskowol-
skiego. Sam Pan widzi jak to wygląda.

— Potrzebujemy wszystkie najważniejsze dane na jego temat, jeżeli spo-
dziewa się pani współpracy. 

— Jak na razie musi pan wiedzieć na jego temat jedno, jest inteligentny  
i przebiegły. Człowiek bez serca i skrupułów.

Do pokoju zapukał Andrzej i poprosił Adama na bok, co nie spodobało się 
Ewelinie, która stawiała się w centrum każdej sprawy.

— Pogrzebałem trochę i podzwoniłem, okazało się, że nasza ofiara była 
striptizerką w jakimś klubie nocnym, z dość bogatą karierą zawodową. - wytłu-
maczył Andrzej, wymachując przy tym kluczami.

— To by nam tłumaczyło jej świetne stosunki z ojcem i rodziną. Tak czy 
siak, musimy wyciągnąć jej ojca na przesłuchanie.

Andrzej skinął głową i odszedł, a Adam wrócił do rozmów z Eweliną.
— Zostawię Państwu dokumenty, w których znajdziecie wszystko, co do tej 

pory udało się nam ustalić, wiemy gdzie przebywa wasz podejrzany. Zameldo-
wał się w pensjonacie obok boisk piłkarskich.

W drodze do ośrodka sportowego policjanci z Warszawy przeglądali do-
tychczasowe dokumenty. Adam widział strach wyłaniający się na twarzach 
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profesjonalnych i bezlitosnych ludzi, co uspokoiło go w tym, że nie popada  
w szaleństwo.

Kiedy dojechali na miejsce Ewelina parsknęła śmiechem na widok pensjo-
natu, co już nie ruszało Adama, który szybko pojmował ludzi i ich zachowania. 
Umiejętność, którą nabrał na służbie. Zdawał też sobie sprawę z surowego stanu 
budynku.

Dochodząc do drzwi, Adam nie wiedział czego się spodziewać. Zza drzwi 
wyłonić mogła się osoba nieobliczalna i chora, na którą sam nie wiedział jak 
zareaguje. Stres towarzyszył mu już przy pukaniu do drzwi.

— Policja. - powiedział Adam, starając się zachować spokój.
W pokoju ktoś się ruszył, a po chwili usłyszeć można było kroki, które 

ewidentnie wzbudzały strach wśród policjantów. Kiedy klamka się poruszyła 
nastąpiło apogeum nerwów, lecz drzwi otworzył średniego wzrostu mężczyzna, 
zadbany, ogolony, ostrzyżony, ubrany w schludny garnitur i srebrny błyszczący 
sygnet.

Adama zamurowało, nie spodziewał się kogoś tak schludnego. Nie zdążył 
się nawet odezwać, kiedy Ewelina wypowiedziała jego kwestię.

— Dzień dobry, Wiktorze, zapraszamy cię ciepło na przesłuchanie - zaak-
centowała ironicznym tonem.

Mężczyzna nie odezwał się słowem, uśmiechnął się tylko jakby spodziewał 
się wizyty policji, jakby jej chciał. Ominął Adama i szedł w stronę wyjścia bez 
żadnych protestów. Policjanci byli pewni, że jest to jedna z zagrywek psycholo-
gicznych. Ewelina ostrzegała już o jego przebiegłości, tylko nikt nie wiedział, 
gdzie ona prowadzi w tym przypadku. 

Wiktor podszedł do radiowozu i sam do niego wsiadł, co było niecodzien-
nym widokiem, jak i również to, że policjanci wpatrywali się w podejrzanego jak 
w enigmatyczny obraz. 

Policjanci podążyli za Wiktorem i również nie zamienili między sobą sło-
wa, każdy czekał na przesłuchanie. 

Kiedy weszli do sali przesłuchań Ewelina i Adam usiedli przy stole naprze-
ciwko Wiktora.

— No i? - zaczął tajemniczo Wiktor.
— Wiesz, po co cię tu ściągnęliśmy? - wypalił Adam nie chowając swojego 

zniecierpliwienia.
— Mogę się tylko domyślać.
— Nie mam czasu wchodzić w twoje gierki, co robiłeś między 22 a 4 w nocy 

17 kwietnia.
— Spałem.
— Może ktoś to potwierdzić?
— Może tak, może nie.
— Świetnie.
— Też tak myślę.
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— Potrzebujesz adwokata, czy od razu mam przejść do aresztowania?
— Poczekaj chwilę, rozkręci się zaraz.
— Co się ma...
Pytanie to przerwał Andrzej, wchodząc do sali przesłuchań.
— Musicie to zobaczyć.
Adam z Eweliną spojrzeli na siebie zdziwieni i wstali, zostawiając Wiktora 

razem z trzema innymi policjantami. Kobieta ewidentnie niepocieszona, po-
nieważ po raz kolejny ktoś przeszkadza jej w pracy, szła za Adamem, aż ujrze-
li ojca Aleksandry. Człowieka skruszonego i zestresowanego, kontrast między 
człowiekiem, którego widział Adam tego samego ranka, był ogromny. Tomasz 
podniósł głowę i ujrzał dwójkę policjantów, nieporadnie wstał i złamanym gło-
sem powiedział.

— Przyznaję się do zabicia mojej córki.
Adam stał i nie do końca rozumiał, co się dzieje, lecz Ewelina przeszła od 

razu do działania. 
— Andrzej, zaprowadź Wiktora na dołek, a Pana, Panie Tomaszu, zapra-

szam do sali przesłuchań.
Wiktor, wychodząc z sali, spojrzał na policjantkę i wymownie się uśmiech-

nął. Kiedy usiedli w trójkę przy stole, Tomasz wziął głęboki oddech i rozpoczął.
— Pięć lat temu zginęła moja żona w wypadku samochodowym, los ode-

brał mi jedną z dwóch najważniejszych osób w moim życiu. Nie byłem w stanie 
pozbierać się po tym, jak źródło mojego szczęścia zniknęło, a ja nie mogłem nic 
z tym zrobić, ani jak temu zapobiec. Mimo wszystko miałem przy sobie córkę, 
którą kochałem i widziałem w niej odbicie żony. Byłem zagubionym człowie-
kiem, który zgubił się w labiryncie własnego umysłu. Alkohol stał się codzien-
nością, zacząłem kwestionować swoją seksualność i to kim jestem. Po roku od 
wypadku moja córka wyjechała z domu na studia. Nie miałem przy sobie już 
nikogo, a samotność mnie zabijała. Ból, z którym wiąże się samotność jest nie 
do opisania. Kiedy moja Aleksandra wyjechała, zaczęła coraz mniej mnie od-
wiedzać i dzwonić. Miesiące mijały, a ja dalej byłem samotny. Wtedy zaczęły się 
moje pierwsze romanse z mężczyznami. Były niezobowiązujące, lecz pozwalały 
mi zapomnieć o bólu i rzeczywistości. Do tej pory pomagało mi to przeżyć ko-
lejne dni, lecz w tym roku dowiedziałem się o tym jak zarabia na życie moja cór-
ka. Wiadomość ta najpierw mnie przytłoczyła, później, jak to ująć, popadłem 
w szaleństwo, chciałem, żeby nie żyła, żeby zniknęła. Wiedziałem, że sam nie 
dam rady, więc wynająłem płatnego zabójcę, Wiktora. Ustaliliśmy jego przyjazd 
i mieliśmy omówić plan, jednak zakochałem się w nim. Brzmię jak szaleniec, 
wiem, jednak pierwszy raz od pięciu lat spotkałem kogoś, kto mnie rozumiał, 
chciał pomóc. Za bardzo mi tego brakowało, aby kogoś, kogo kocham, wrzucać 
do więzienia, osoby, która nigdy czegoś takiego nie robiła, a potrzebowała tylko 
pieniędzy, żeby przeżyć. Zrozumiałem, że muszę zrobić to sam. Zaprosiłem ją 
do siebie i udusiłem. Ciało wywiozłem na Żytnią i tam ustawiłem i pociąłem jej 
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ciało. Po powrocie sprzątnąłem wszystko, co mogło wskazywać na mnie.
— Był z Panem Wiktor tamtej nocy? - zapytała od razu Ewelina, po tym jak 

wyczuła przerwę w monologu Tomasza.
— Nie, wszystko robiłem sam. Mówiłem już. 
— Tomaszu, jesteś aresztowany w sprawie zabicia Aleksandry, cokolwiek 

powiesz, może zostać użyte w sądzie przeciwko tobie. Andrzej, zabierz Pana do 
aresztu.

Ewelina wstała i pociągnęła za sobą Adama. Zaczęła iść w stronę aresztu
— O co chodzi? Mamy to, sprawa zamknięta, gdzie się tak śpieszysz?
— Wiktor zanim trafił do więzienia, zabił 15 ludzi za pieniądze, był w tym 

najlepszy. Złapaliśmy go tylko dlatego, że się oddał w ręce policji i naprawdę 
wierzysz, że ten dziadek sam pociął ciało własnej córki? Musimy iść po Wiktora 
i wycisnąć z niego więcej.

 Zeszli na dół, lecz po Wiktorze zostały tylko otwarte drzwi od celi. Był 
najbardziej przebiegłym zabójcą w Polsce, inteligentnym i chytrym. Jego mani-
pulacje nie miały końca i mimo wszystko żył poza prawem jakby go nigdy nie 
obejmowało.
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Karolina Makówka
Godło: Wierszyk 05
Wyróżnienie w kategorii 14-17 lat

Dobra poranna rutyna zaczyna się zawsze od mocnej kawy, czy to własno-
ręcznie parzonej, czy też i zrobionej z ekspresu. Eryk Nowacki wolał tą drugą 
opcję. Podczas gdy napój cicho zapełniał podstawiony kubeczek, miał czas bo-
wiem na dokończenie pakowania niezbędnych mu dokumentów do pracy. 

Gdy kawa już była gotowa, osładzał ją sobie cukrem. Jedna łyżka białego 
cukru, a druga brązowego. Robił to skrupulatnie i w skupieniu, aby było po rów-
no… albowiem nie chciał być osądzony przez samego siebie o rasizm. Nastawiał 
igłę gramofonu na płytę Perry’ego Como. Następie zasiadał zawsze na czerwo-
nym hokerze przy kuchennym blacie. 

— I heard she sang a good song. I heard she had a style… - z ust Perry’ego 
wydobyły się pierwsze melodyjne słowa coveru.

Eryk, zamykając oczy i pijąc drobnymi łyczkami kawę, rozkoszował się jej 
smakiem jak i przyjaznym głosem wokalisty.

— Poprzedniego wieczoru. Z dnia 03.06 na dzień 04.06 w Zduńskiej Woli 
odnaleziono zabitą kobietę około godziny 23.00 - dobiegały wiadomości z tele-
wizora, będącego w pokoju obok. - Ową kobietą jest Anna Kazimierska. Odna-
leziona została na chodniku przy ulicy Kościelnej, na pół schowana w zaroślach. 
Śledczy mówią, że zabito ją gdzie indziej, a dopiero po makabrycznym incyden-
cie sprawca przeciągnął ciało. 

— Strummin’ my pain with her fingers. Singin’ my life with her words.
— Morderstwo oparte na kilkunastu ranach kłutych w okolicach szyi  

i brzucha nie miało podłoża seksualnego. Świadków zdarzenia prosimy o złoże-
nie zeznań na komendzie w Zduńskiej Woli. Każda wskazówka jest cenna, albo-
wiem sprawca jest wciąż na wolności… nie odnaleziono na ciele Anny żadnych 
śladów DNA. 

 — Killing me softly, with her song. Telling my whole life with her words. 
Killing me softly, with her song…

„Bo miały czerwone usta...”

— Jesteśmy w dupie Dominik - westchnął jeden z policjantów do swojego 
kolegi. - I to w totalnej dupie! Gość nie zostawił żadnych śladów DNA!

— Nie do końca - odpowiedział psycholog. 
Obaj mężczyźni patrzyli w skupieniu na martwą Annę, leżącą na stole sek-

cji. Policjant widział w niej, tylko poćwiartowaną piękną kobietę, z rozoraną 
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szyją i brzuchem. Dominik widział nieco więcej, w jego głowie bowiem rysował 
się obraz mordercy. 

— Zróbcie listę kobiet zamordowanych w podobny sposób.
— Przejrzeliśmy akta i bazę… wszystkie co wąchają kwiatki od dołu, swo-

ich oprawców mają w kiciu! 
— A z okolic też sprawdzaliście?
— Tak.
— To morderstwo nie miało podłoża seksualnego, więc wyklucza to jakie-

kolwiek fantazje erotyczne sprawcy, niekoniecznie też musiał mieć upodobania 
tylko w kobietach… Morderstwa mężczyzn też sprawdziliście?

— Też, nic... - westchnął z rezygnacją.
Nastąpiła ponownie cisza. Nie mieli punktu zaczepienia.
— Podejrzewam, że nie może być to nikt, kto znał Annę. Mógł ją obserwo-

wać, śledzić… ale niekoniecznie znać. Tym bardziej osobiście…
Analizę przerwał komendant, który to wpadł z hukiem do sali. Jego twarz 

miała gniewy wyraz, była czerwona jak burak. A widoczne żyły na szyi wskazy-
wały tylko skalę zdenerwowania u 50-latka. 

— Macie już coś?! - krzyknął.
— Tak… - zaczął mówić Dominik.
— Więc mów! Tylko szybko.
— Sprawca nie jest raczej znajomym Anny. Rany na jej ciele wskazują, że 

działał w furii, mógł mieć chęć natychmiastowego wyżycia się, ale z drugiej 
strony zbrodnia była doskonale zaplanowana.

— Więc jesteśmy w punkcie wyjścia. Wszystko się ze sobą wyklucza.
— Możliwe, ale to, co jest pewne bardziej niż na 70% to, że morderca jest 

mężczyzną. Wątpię, aby umięśniona kobieta mogła to zrobić a więc stawiam 
na faceta. Musi być to ktoś, kto chodzi Kościelną, albo mieszka w jej okolicach.

 — Albo posiadać nawigację, biorąc pod uwagę fakt, że zabita została gdzie 
indziej! - krzyknął ponownie. Mówisz mi tak oczywiste rzeczy, że nawet byle kto 
by to wiedział! Dominik, do cholery! Zatrudniłem cię, byś nam pomagał z pro-
filem sprawcy, to twoja pierwsza sprawa, a już dajesz mi powód, aby cię zwolnić! 
Nie obchodzi mnie jak, ale macie dotrzeć do tego sukinsyna! 

Miał już wychodzić jednakże odwrócił się, mówiąc na odchodne:
— Zabił raz, to zabije i drugi. Nie wiem jak wy, panowie, ale ja mam żonę i córkę… 

Telefon od jakiejś chwili nie dawał spokoju Erykowi, nieustannie wydoby-
wając irytujący dźwięk. Mężczyzna nie spieszył się, aby go odebrać, mimo że 
dzwoniła Weronika. Czekał do pięciu prób. Czekał, albowiem jak nie odebrał 
raz - to jak uzależnienie - potem kusił się na następne, a 5 to jego numer, który 
lubił z niewiadomych przyczyn. 

Weronika próbowała jednak trzy razy. Telefon umilkł tak, jak gdyby adresat 
nagle zmarł, a wcześniej dzwonił gorączkowo, jakby był w niebezpieczeństwie. 
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Nowacki czekał zaś dalej. A gdy usłyszał dźwięk poczty głosowej, odebrał.
— Eryku, nie wiem dlaczego nie odbierasz, ale nagram się na sekretarkę - głos 

żony, miał nad wyraz szczęśliwy wydźwięk - zadzwonili do mnie przed chwilą  
z pracy. I wiesz co? Dostałam propozycję napisania artykułu dotyczącego tej sprawy 
z Kazimierską. Widać, że to grubsza sprawa. I tych artykułów będzie sporo. HA! 
KOCHANIE! WIESZ JAKA TO OKAZJA?! WRESZCIE COŚ KONKRETENGO, 
HAHA! CAŁA TA SPRAWA JEST MOJA! Jeśli to odsłuchasz proszę napisz mi, albo 
zadzwoń, co o tym myślisz. Ja już zasiadam do pracy.

— Świetnie kochanie. Musimy to uczcić! - ta krótka wiadomość miała star-
czyć Weronice.

Otworzyły się drzwi, a zza nich wychyliła się szczupła sylwetka sekretarki.
— Dzień dobry - powiedziała - przyniosłam panu kawę.
Kobieta weszła do pomieszczenia. Rozpięła sześć guzików swojej białej ko-

szuli i podeszła zmysłowo do swojego szefa, który wpatrywał się w nią jak w ob-
razek. 

Kładąc filiżankę, mocno się nachyliła.
— Ale wcale o nią nie prosiłem, westchnął obserwując koronkę jej stanika. 
— Nie? Ach, musiało mi się coś pomylić - sekretarce nikczemny uśmiech 

nie schodził z twarzy.
Eryk spojrzał głęboko w jej brązowe oczy. 
— Andżeliko…
— Tak?
— Dlaczego to robisz, skoro wiesz że jestem żonaty?
— Przeszkadza ci to?
— Dlaczego to robisz?
— Hobbystycznie, mój szefie.
30-latek zamyślił się nieco. Nie rozmyślał nad zwolnieniem Andżeliki, ale 

raczej nad tym, co zrobić, aby dała mu spokój. Była bowiem jak natrętna mucha. 
Mimo wszystko jednak ją lubił, albowiem według niego pozostały w niej cechy 
dobrego i inteligentnego człowieka. A on kochał się w ludziach rozumnych, dla-
tego też poślubił swą obecną żonę.

Andżelika nie mogła się jednak równać z Weroniką. Była ona bowiem ko-
kietką i to ona zabiegała o uwagę mężczyzn, a nie odwrotnie. Czasy uległy zmia-
nie, jednakże Eryk starał się tego nie wiedzieć tak długo, jak tylko mógł. 

Sekretarka zawsze malowała usta na jaskrawą czerwień. Doklejała podwój-
ną warstwę rzęs. Już sam jej widok doprowadzał go do frustracji. Bo nie była też 
dobrą kochanką.

A kto nie jest dobry w niczym, nie ma go wcale. Nikt więc nie powinien 
zauważyć zniknięcia Andżeliki, prawda? Przecież jej nie ma i tak. - myślał. 

Następnego dnia czerwień szminki Andżeliki rozgniewała go bardziej niż 
kiedykolwiek indziej. Gdy tylko kobieta zbliżyła się i odezwała przesłodzonym 
głosem, ubrał silikonowe rękawiczki. Złapał mocno za szyję i obalił na podłogę. 
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— Co jest z tobą?! - krzyknął, gdy uśmiech kobiety nie znikał z twarzy.
Uderzył ją w twarz. Raz, drugi. A gdy usiłowała wstać, usiadł na jej bio-

drach i złapał mocno nadgarstki. Andżelika krzyczała i chciała gryźć, ale wtedy 
Eryk mocniej bił. Gdy wyjął z kieszeni nóż, kobiecie jakby zatrzymało się serce. 
Mężczyzna zaś był zachwycony jej strachem, obudził się w nim zwierzęcy in-
stynkt. Tylko na chwilę, rozum ludzki się odezwał i ostrzegł:

— Andżeliko, wiesz? Chciałem zrobić kolację dla mojej żony, niestety nie mam 
mięsa - ostrzem rozchylił sobie bardziej dekolt kobiety, dotykając nim delikatną  
i gładką skórę. - A twoje wydaje się być idealne, nieprawdaż? Dziękuję za użyczenie. 
- uśmiechnął się szeroko - Dobrze, że jesteś sparaliżowana tym, co właśnie się dzieje 
- zapinał guziki jej koszuli - bo gdybyś zaczęła krzyczeć, musiałbym ci odciąć język 
a powiem ci skowronku, że ani ja ani Weruś nie lubimy jeść języków. 

Ostrze jego noża powoli zatapiało się w brzuchu ofiary. Powolutku i cichut-
ko. Tylko Andżelika wydobywała z siebie ciche piski bólu. Załzawione brązowe 
oczy rozbłysły na chwilę, aby następnie z każdym to kolejnym jego ruchem bar-
dziej gasnąć. Eryk to uwielbiał najbardziej. Z chorą obsesją obserwował ucho-
dzące życie ze swojej sekretarki. 

Resztkami sił kobieta wypluła krew a jej kropelki zbryzgały nieco kołnie-
rzyk koszuli szefa. Rozgniewało go to, bowiem ten incydent zbezcześcił obraz 
tak pięknego zabójstwa. Mając krew na odzieniu byłby łatwiejszym celem dla 
policji. Zanim Weronika wypierze jego koszulę, warto, aby ślad czerwonej cie-
czy został czymś zakryty. Złapał ją więc mocno za włosy i przyciągnął do siebie. 

— Nie pluj, suko, tylko całuj! - wysyczał przez zęby.
Kobieta pocałowała tam, gdzie znalazła się jej krew.

Była już późna godzina, a Dominik dalej nie wyszedł ze swojego biura. 
Mimo iż cała komenda była już zamknięta, tylko w jego pokoju tliło się światło. 
Przeglądał dokumenty i notatki ze świeżo ukończonych studiów. Na blacie biur-
ka były porozrzucane puste puszki energetyków i plastikowe kubeczki po kawie. 

Intensywnie pracował, zarywając też nocki, aby tylko nie stracić posady. Gdy po-
nownie spojrzał na zdjęcie zabitej Anny, natknął się na pewniejszy trop. Zabójcą mu-
siał być mężczyzna mający około 30 lat. Musiał działać w furii, albowiem rany wska-
zywały na szał. Musiał słyszeć o Annie albo ona posiadała coś, co go rozwścieczyło. 

Dla Dominika stało się wszystko już jasne, gdy tylko sięgnął pamięcią do 
czasów dzieciństwa, gdy to był fanem filmów kryminalnych opartych na faktach. 
Przypomnieli mu się również zbrodniarze, których podziwiał za motywy i sposo-
by działania a wśród nich na liście był słynny Kuba Rozpruwacz.

Sporządził więc notatki i wysłał je komendantowi. 

— Eryk! Dlaczego widnieją jakieś usta na twojej koszuli? – spytała ponuro 
Weronika.

— Usta? - spytał, smażąc mięso na patelni.
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— Tak, czerwone jak krew. 
Ogień buchnął na patelni, aby zaraz zgasnąć pod wpływem ruchu.
— To Andżelika, ją wiń.
— Dobierała się do ciebie, a ty nic nie miałeś przeciwko? - widać było łzy  

w kącikach oczu Weroniki.
— Miałem, kochanie. 
Rzekł obojętnie i wyminął ją, aby sięgnąć po natkę pietruszki. Rudowłosa 

już nic nie powiedziała. W milczeniu obserwowała jak jej mąż szykuje kolację. 
Po chwili na białych talerzach widniał kawałek wątróbki polany krwistym so-
sem. Aby ozdobić posiłek, natka pietruszki była idealnie w centrum potrawy. 
Niczym wisienka na torcie.

— Świętujmy Weruś, nie kłóćmy się.
— Tak, kochanie.
Zasiedli do stołu, a sztućce poszły w ruch. Eryk nie czekał z pierwszym 

kęsem na żonę. Ukroił kawałeczek, zamoczył doszczętnie we krwi i włożył do 
buzi. Powoli przeżuwał, obserwując kobietę po drugiej stronie stołu. Gdy i ta 
spróbowała, jęknęła z zachwytu.

— Eryk, wiedziałam, że umiesz gotować, ale to już przesada.
— Smakuje ci?
— I to jeszcze jak! To mięso jest takie… takie rozpływające się w ustach… 

a ta krew jest taka… słodka. Dawno tak dobrze nie jadłam!
— Miło mi to słyszeć.
— Nie raz to danie przygotowałeś, dodałeś coś, że smakuje inaczej niż zwykle?
— Zabiłem człowieka. 
Weronika nie wyczuła powagi z jaką to oznajmił. Roześmiała się lekko i jadła 

dalej, wzdychając z każdym cichym mlaśnięciem.
Nie minęło pół godziny od początku uczty, gdy wtargnęła do nich policja. 

Wszyscy policjanci mieli gniewny i zniesmaczony wyraz twarzy. Bez przywita-
nia od razu wzięli się za przesłuchiwanie pary.

— Ale halo, panowie! Co to ma znaczyć?! Bez pukania, bez „dobry wie-
czór”?! Przecież to jest reguła udanej rozmowy i miłej atmosfery. Ja panów nie 
znam, ani panowie nie znają mnie. Więc wypadałaby się nie kłócić od razu, po 
poznaniu się, nieprawdaż? - wypił łyk szampana i wstał.

— Nie przyszliśmy po to, aby znaleźć tu przyjaciół szanowny panie - po-
wiedział szorstko jeden z mężczyzn w policyjnym mundurze.

— Nikt nie ma tu na myśli przyjaźni - podał rękę do pierwszego z nich, któ-
ry miał odznakę powieszoną na szyj. - Jestem Eryk Nowacki. A panów godność?

— Zastępca komendanta, podkomisarz Marcin Musiał. A to aspirant szta-
bowy Maciej Sroczyński.

— Dziękuję - uśmiechnął się szeroko gospodarz domu.
Po krótkim objaśnieniu najścia, pokazaniu nakazu i odznak policjanci 

przystąpili do przeszukiwania mieszkania Eryka. 
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Weronika trzęsła się ze strachu. Nie rozumiała bowiem motywu, dla któ-
rego to do nich przyszli jako pierwszych. Zazdrościła mężowi, który był opano-
wany i spokojnie oprowadzał ich po pomieszczeniach. Sprawiał wrażenie kom-
pletnie naturalnego w tym jak się zachowywał przy policjatach, którzy szukali 
zaczepek. A gdy ich nie znaleźli, ani nic co mogłoby obarczać go winą i dalszym 
podejrzeniem, wyszli niezadowoleni. Liczyli bowiem na szybkie znalezienie 
sprawcy. Jednakże czuli pewien rodzaj ulgi, ponieważ na szczęście szef kancela-
rii, z której usług licznie korzystają, nie jest zabójcą. 

Eryk nie poczuł jednak ulgi. Śledczy byli bardzo blisko. A to, iż teraz odpu-
ścili nie oznacza, że nie wrócą na jego trop ponownie. Tylko, że z taką różnicą, 
iż nie będą już tacy mili. 

Weronika zauważyła dziwne zachowanie męża. Lecz gdy o to spytała, od-
powiedział jej krótko:

— Nic, kochanie. Po prostu się o ciebie boję, w końcu ten sukinsyn zabija kobiety. 

Następnego dnia 30-latek poszedł sam na komendę, bowiem wraz z pierw-
szym sygnałem budzika, rozpoczął realizację planu który, obmyślał przez całą noc. 

Zapukał w drzwi jednego z gabinetów przesłuchań. Skupiał się na tym, aby rytm 
pukania nie był gładki i monotonny, jak lubił a chaotyczny, z nutką paniki. A gdy 
usłyszał głośne, stanowcze „PROSZĘ” niemalże wbiegł do pomieszczenia. Wymuszał 
niemiarowy oddech, jak gdyby przebiegł maraton bez wcześniejszych przygotowań. 
Mówił nieskładnie, a przerażenie na jego twarzy dawało iluzję prawdy.

— Panie Komendancie… ja… ja wiem, kto był sprawcą zabicia Anny Kazi-
mierskiej i Andżeliki Liszewskiej.

— Skąd Pan wie o zabiciu Andżeliki? I dlaczego pan uważa, że oba zabój-
stwa się ze sobą w jakiś sposób łączą?

— Bo…. moja żona, Weronika Nowacka… je zabiła.
— Niemożliwe. My szukamy mężczyzny, a nie drobniutkiej kobiety…
— ALEŻ PANIE WŁADZO! Widziałem jak je mordowała! Jak kroiła Andże-

likę! Zabiła je bo była o mnie zazdrosna! Obie się we mnie podkochiwały a ona, jak 
na kobietę przystało żywiła do nich nienawiść. Nie sądziłem, że nadejdzie czas, że 
będę musiał donosić na moją partnerkę życia, nie wie pan jaki mi ból to sprawia. 
Ale zaszło już to za daleko, proszę pana. Powiem wszystko co wiem i na jaki plan 
wpadłem, tylko proszę niech pan komendant raczy mnie wysłuchać.

— Dobrze, niech pan siada. 
Po czym Eryk zaczął mówić, zgrabnie manipulując policjantem. Spisali jakże 

„prawdziwe” zeznania i wymienili się telefonami, aby być w kontakcie. Podali so-
bie ręce i rozeszli w swoje strony. Eryk Nowacki do swojej kancelarii, a komendant 
Marcin Musiał zadzwonił antyterrorystów.

Za drewnianym stołem szanowany szef kancelarii prawniczej pił gorącą, 
czarną kawę. Obracając się lekko na skórzanym fotelu rozmyślał nad swym nik-
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czemnym planem. Niby wszystko wydawało się dla niego już proste; daje znać 
policji, podrzuca dowody na Weronikę, aresztują ją i koniec. 

Jednakże jest parę niedociągnięć, bowiem kwestia podrzucenia rękawi-
czek, noża. Małżonek oskarżonej nie miał pomysłu jak to zrobić, aby tego nie 
zauważyła. A nie chciał, aby go wydała mając kajdanki na rękach. 

Zaryzykuje. Pozwoli Weronice patrzeć do momentu skończenia. Nie po-
zwoli jej uciec i ją odurzy syropem, który miał służyć do zabicia Andżeliki, póki 
jego pragnienie cięcia bez znieczulenia nie weźmie nad nim góry. 

Odurzenie nim Weroniki nie zdaje się być złym pomysłem. W końcu sam 
komendant główny przyznał, że na jego oko kobieta podejrzanie się zachowywała.

Eryk wrócił do domu. Zwolnił się wcześniej z pracy, aby tylko być jeszcze 
przed Weroniką. Pomylił się. Albowiem, gdy wrócił zastał go przykry widok. 

Weronika szlochała głośno. Z jej pięknych oczu wypływał wodospad łez. 
Chusteczki były wszędzie i plątały się pod nogami. A niektóre gazety na stole 
zostały podarte na drobne kawałeczki. 

Jak na dobrego męża przystało, Eryk podszedł do swej ukochanej i mocno przytulił.
— Weruś, co się stało?
Kobieta w odpowiedzi rzuciła w niego jeszcze nie zniszczoną gazetą. Spoj-

rzał na nią zmartwiony i zaczął czytać na głos.
— Wiemy już kto zabił Annę K. i Andżelikę L! Naoczny świadek widział, jak 

Weronika N. zabija obie kobiety. Weronika N. jest dziennikarką o drobnej postu-
rze. Z nieoficjalnych zeznań wynika iż motywem obu morderstw była zazdrość. 
Co zaskakujące, zabójczyni niedawno prowadziła ową sprawę w gazecie. Na ten 
temat wypowiedział się pracodawca kobiety: „Nie sądziłem, iż moja pracowniczka 
byłaby zdolna do czegoś tak potwornego i nieludzkiego. Nie zamierzam jej bronić. 
Aczkolwiek policja nie potwierdziła jeszcze jej winy. Aktualnie pani Weronika zo-
staje zawieszona i odsunięta od stanowiska dziennikarki na czas nieokreślony…”

Mężczyzna przeczytał to bez jakiegokolwiek współczucia. W duchu, bo-
wiem cieszył się jak głupi, że jego plan nie ulega żadnym zmianom. Ba! To, iż 
sprawa winy jego żony została tak szybko rozgłośniona przez jakichś wścibskich 
dziennikarzy, dawało większe szanse na powodzenie jego nikczemnej koncepcji.

— ZWOLNILI MNIE! ROZUMIESZ?! - krzyczała przez szloch Weroni-
ka. - MÓWIĄ, ŻE ZABIŁAM CZŁOWIEKA! HAHAHA, CO JA GADAM?! 
DWOJE LUDZI! DWIE KOBIETY, KTÓRE SĄ MI OBCE!

— Rozumiem, kochanie, ja ci wierzę. - przytulił ją mocno i gładził jej rude włosy.
— Przecież ja nawet nie czuję już zazdrości, Eryku, to co oni o mnie mó-

wią - szeptała zrezygnowanym tonem.
Prawnik wstał bez słowa i poszedł do kuchni. Wstawił czajnik udając, iż 

robi herbatę dla żony. Jednakże nie po to tam poszedł. Założył silikonowe rę-
kawiczki i z wewnętrznej kieszeni marynarki wyjął folię, w której był zawinięty 
nóż. Zakrwawione narzędzie położył na blacie. Postarał się, aby nóż nie wyglą-
dał na podrzucony i rozsmarował nieco krwi wokół niego.
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W innej folii znajdowały się też zużyte rękawiczki. Wyrzucił je do kosza. 
Na wierzchu, aby śledczy zauważyli je od razu, gdy będą przeszukiwać mieszka-
nie. Wraz z dźwiękiem gwizdka czajnika wszystko było gotowe.

Zaparzył zioła i zasypał cukrem. Wymieszał łyżeczką trzykrotnie w prawo i trzy-
krotnie w lewo. Gdy zaś wrócił do salonu, Weroniki tam nie było. Poszła do łazienki, 
która była naprzeciwko kuchni. Erykowi w mgnieniu oka przyspieszyło bicie serca a fale 
gorąca uderzyły tak mocno, że miał wrażenie, iż zapomniał jak się oddycha.

Usłyszawszy głos Weroniki wychodzącej z toalety, odruchowo złapał za sy-
rop. Nie zdążyłby jednak go użyć, kobieta była szybsza, bowiem niemal od razu 
zauważyła ostre narzędzie leżące na stole w plamie krwi.

— E-Eryk, c-co to jest? - spytała wystraszona, powoli podchodząc do męża. 
— Nóż, kochanie - uśmiechnął się perfidnie patrząc w jej oczy.
Weronika nie ruszała się. Nie wydała żadnego dźwięku. Była osłabiona pła-

czem i zbyt dużą liczbą negatywnych informacji dzisiejszego dnia. Miała dosyć. 
Aczkolwiek najbardziej bolało ją to, ile jej małżonek przed nią ukrywa. Rozu-
miała wiele rzeczy. Ale tego już było dla niej za dużo.

— Co robisz? – spytała gdy mężczyzna zaczął wybierać numer.
— Dzwonię na policję.
— Na samego siebie?
Nie odpowiedział, bo komendant odezwał się po drugiej stronie.
— Panie komendancie, właśnie zbliżam się do domu. 
— Dobrze, już tam jedziemy.
— Możliwe, że będzie uzbrojona, więc może lepiej nie wchodźcie pojedynczo. 
Mężczyźni rozłączyli się. 
— Coś ty narobił - osłabiona rudowłosa wydała się wpadać w szał złości. 
Jak w amoku rzuciła się na swego wybranka i zaczęła go obkładać pięściami. 

Gdy zaś ten chwycił ją za nadgarstki, chciała gryźć. Rzucił ją na ziemię. Upadła.
Eryk chwycił ją mocno za szyję i zaczął dusić.
— E-Eryk, dlaczego - próbowała się bronić, póki jeszcze miała siłę. Krztusiła się.
— Weruś, dobrze wiesz, jak razi mnie czerwień na twych ustach.
Roztłukł wazon i złapał za jej nadgarstek. Pod wpływem jego ścisku kobieta 

uległa i dała mu swą dłoń. 30-latek włożył w nią kawałek szkła i przyłożył do jej szyji. 
— Dlaczego krzyczysz? Weruś, spokojnie. Siedzieć nie pójdziesz. Ani nie 

będą źle o tobie myśleli, bo o zmarłych źle się nie mówi.
Gdy kobieta starała się wyrwać, ten chwycił mocniej za jej włosy, nie po-

zwalając tym samym na gwałtowne ruchy. Nie mrugnęła mu powieka gdy szarp-
nął jej dłonią, a szkło zatopiło się w ciele do połowy. Dźgał tak długo, dopóki nie 
ujrzał w jej oczach ostatniej uchodzącej iskierki życia.

Powoli oddalał się, patrząc rozkosznie na jej martwe zakrwawione ciało. 
Cofał się do tylnego wyjścia, bowiem słychać już było radiowozy. A niebiesko-
czerwone światła przebijały się przez zasłonięte rolety.
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Maja Polak
Godło: Markiza
Wyróżnienie w kategorii 14-17 lat

Dziewczyna w kapturze

,,Śmierć na szkolnych korytarzach - brutalne morderstwo w zduńskowol-
skim liceum” krzyczał nagłówek gazety, w którą Bruno zapakował swoje śnia-
danie. ,

— ,Pff, wielka mi zbrodnia” - pomyślał, żując kanapkę z szynką. 
Siedział sobie spokojnie w kącie policyjnej dyżurki, otoczony tylko ciszą. 

Zero ludzi, zero policjantów, tylko pustka i on. Tylko od czasu do czasu ten spo-
kój zakłócały odgłosy jego kolegów w pokoju obok. Jednak czy Brunonowi prze-
szkadzał ten stan? W żadnym wypadku. Intensywne życie policyjne sprawiło, że 
kochał nawet najmniejsze strzępki spokoju. Zwłaszcza, że nie była to ,,intensyw-
ność” w wydaniu ,,Policjantów z Miami’’, tylko niekończący się ciąg interwencji, 
z którego już naprawdę pragnął się wyrwać. 

Jednak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, błogą ciszę przerwał odgłos 
skrzypiących drzwi. Wyszedł z nich młody policjant trzymający w ręku kubek 
gorącej kawy. Z twarzy przypominał raczej radosnego cherubinka niż prawdziwą 
osobę. Śmiał się jakby ktoś mu coś do tej kawy dosypał. Tak, Darek miał zdecy-
dowanie wyśmienity humor. Poprawił swoje okrągłe okulary, wziął łyk i zasiadł 
na swoim stanowisku. Był gotowy wysłuchać każdego, nawet najbardziej durnego 
zgłoszenia. Na jego nieszczęście dyżurka świeciła pustkami. Znudzony zwrócił 
swoją uwagę na Bruna siedzącego w rogu pokoju.

— Jak tam panu dzień mija? - wydobyło się z jego ust.
— Ech, dobrze - odpowiedział Bruno najkrócej jak umiał, mając nadzieję, 

że Darek da mu w końcu spokój. 
— U mnie też wszystko dobrze - niestety Dariusz mówił dalej - fajny ten 

dzień, taki spokojny. Chociaż ja akurat wolę jak coś się dzieje. W ogóle słyszałem 
o tym morderstwie w I LO. Podobno był pan wtedy na interwencji.

— Tak, byłem - westchnął.
— Straszna sprawa, co nie? - jego głos nieco spoważniał. - Nic dziwnego, 

że cała Zdunia tym żyje. Jak o tym pierwszy raz usłyszałem, to mi oczy z orbit 
wyszły. Uczeń z zimną krwią woźnego kropnął. Gdzie ja bym pomyślał, takie 
rzeczy w moim mieście, jeszcze w szkole, do której mój brat chodził - ciągnął 
swój rozemocjonowany monolog dalej - mnie się to po prostu w głowie nie mie-
ści. Jakim psycholem trzeba być, by w takim wieku coś takiego odwalić…?

— Niech pan w końcu przestanie histeryzować - przerwał mu tylko nie-
co bardziej ożywiony Bruno. - Wszyscy tak już ten temat wychłostali jakby co 
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najmniej wojna wybuchła. Ja naprawdę wiele rzeczy w swoim życiu widziałem, 
w rankingu najbardziej przerażających zbrodni to nawet nie jest w pierwszej 
dziesiątce. To nawet nie jest zbrodnia, tylko zwykły przykład ludzkiej głupoty, 
jakich mamy na pęczki. 

Chłopak nazywa się Damian Kazikowski, uczeń pierwszej klasy na profilu 
matematyczno-geograficznym. Głupi zbuntowany szczyl i tyle. W głowie mu 
tylko imprezy i głupie żarty. Nic porządnego z niego wyrosnąć nie mogło. 

Feralnego dnia był akurat w szkole, na treningu siatkówki. Nagle podszedł 
do nauczyciela i spytał, czy może pójść do łazienki. Nie było go dobre 15 minut. 
Nagle Kazikowski wpadł do sali z płaczem, krzycząc, że zabił woźnego. Okazało 
się, że postanowił sobie trochę zażartować, ale jak to mówią „z igraszków przy-
chodzą płaczki”. Poszedł do szatni, gdzie konserwator mył podłogę, wyciągnął 
scyzoryk i zaczął mu grozić. Przerażony woźny chciał go obezwładnić, jednak 
chłopak się wystraszył i nieopacznie wbił mu ostrze w serce. Po tym wszystkim 
wezwano nas oraz karetkę. Wszystko poszło sprawnie, winny nie stawiał żad-
nych oporów przy aresztowaniu. Zanim się obejrzałem, było już po wszystkim. 

Tak więc to tyle z tej twojej sensacji. 
— Opowiada pan to wszystko jakby mordowanie woźnych było czymś nor-

malnym? To naprawdę pana nie rusza?
— Nie o to mi chodzi, mam na myśli, że robi pan z tego niepotrzebną sensację - 

odparł poirytowany. Życie to nie kryminał, niech pan to sobie zapamięta, nie ma tu 
szokujących intryg ani innych twistów. Wy, młodzi, pragniecie jakichś takich akcji, 
ale prędzej czy później musicie zaakceptować jak bardzo nudne i przewidywalnie 
jest życie. 

A zresztą, po co ja się produkuję - westchnął ciężko, wstał z krzesła i udał 
się w stronę drzwi. - Bardzo miło mi się rozmawiało, ale muszę iść na papierosa.

Wyszedł na parking i oparł się o ścianę policyjnego budynku. Trzęsącą się 
od chłodu ręką zapalił papierosa.

— Witam pana policjanta - usłyszał Bruno zza rogu. Zaskoczony, omal nie 
dostał zawału. Spojrzał w miejsce, z którego dochodził głos. Stała tam nastolet-
nia dziewczyna, ubrana w szarą, spraną bluzę z kapturem. Spod niej było widać 
jej białą twarz, otoczoną ognisto rudymi włosami. Uśmiechała się buntowniczo, 
patrząc na Bruna z jakąś niezrozumiałą wyższością. Niby nie wyróżniała się 
jakoś specjalnie pośród innych nastolatek, jednak w jej niebieskich oczach wy-
dawała kryć się jakaś tajemnica. Tak, na pewno wiedziała więcej o tym świecie 
niż niejeden dorosły. 

— Dzień dobry - opowiedział niezbyt poruszony Bruno - potrzebuje pani 
pomocy? 

— Pomocy nie potrzebuję, ale przychodzę, by jej udzielić. 
— A na czym ta pani ,,pomoc” miałaby polegać? - zdziwił się Bruno. W czym 

nastolatka mogłaby pomóc policji? To wydawało się być jakieś niedorzeczne. W tym 
czasie powinna uczyć się do testów, a nie łazić po komisariatach.
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— Dwa dni temu aresztowaliście niewinnego chłopaka, a ja jestem tutaj, by 
znaleźć prawdziwego zbrodniarza - odpowiedziała z pewnością detektywa z trzy-
dziestoletnim stażem.

— O czym pani w ogóle mówi?
— Jak to o czym? Oczywiście, że o morderstwie w liceum. Czy pan ostatni 

tydzień przesiedział w piwnicy? - zaśmiała się - Przecież całe województwo o tym 
mówi. 

— To jakaś głupota - Bruna aż rozśmieszyła ta wiadomość. - Przecież mor-
derca sam przyznał się zarzucanej zbrodni. Nie ma co szukać dziury w całym. 
To naprawdę miłe, że chce pani bronić kolegi, ale cały ten pomysł to jakaś bzdu-
ra. Lepiej dać działać dorosłym w tej sprawie, czyż nie?

Dziewczyna zmarszczyła brwi i zgrzytnęła zębami. Popatrzyła na Bruna 
wzrokiem mordercy. To naprawdę nie było coś, co chciała usłyszeć. Wzięła gło-
śny wdech i odpowiedziała:

— Nawet pan nie wysłuchał mojej teorii, a już twierdzi, że to bzdura? Wy 
dorośli jesteście zawsze tacy sami „Dziecko, ty to za młoda jesteś, by cokolwiek 
o świecie wiedzieć. Daj sobie spokój” Włożyłam w to dochodzenie całe swoje 
serce…

— Chwila - przerwał jej zdziwiony - jakie dochodzenie?
— Gdy tylko usłyszałam o tym całym wypadku, postanowiłam nieco 

bardziej zagłębić się w temat. Ciężko jest prowadzić śledztwo, gdy całe miejsce 
zbrodni zostało już uprzątnięte, ale mimo to udało mi się znaleźć parę bardzo 
interesujących rzeczy. Na przykład to cudeńko z pokoju sprzątaczek.

Wyjęła z kieszeni pogiętą kartkę. Widniał na niej tekst posklejany z wy-
cinków kilku różnych gazet. Treść listu wyglądała następująco: ,,Widzę, że dalej 
grzebiesz w sprawie Alberta. Pragniesz śmierci. Już po ciebie idę”

— Nie bardzo rozumiem, jaki związek z morderstwem miałby mieć ten list 
- powiedział Bruno. - Może pani podać mi jakieś konkrety?

— Pan Albert Konieczny był bratem zamordowanego Jacka Koniecznego. 13 
maja 1980 roku wyszedł z przyjęcia i już go więcej nie widziano. Jego zaginięcie 
było wielką sprawą w całej Polsce. Jedni mówili, że został zabity przez komuni-
stów, inni, że porwali go niemieccy handlarze organami, a jeszcze inni, że UFO 
się do niego dobrało. Tak czy siak nigdy nie poznano prawdy. Sprawę odłożono do 
Archiwum X i nikt jej nie ruszał, a właściwie to prawie nikt. Z informacji, jakie 
udało mi się wyciągnąć od rodziny, Jacek Konieczny bardzo przeżył zaginięcie 
brata. Prowadził poszukiwania przez wiele lat, ale patrząc po groźbie i morder-
stwie dopiero teraz musiał dojść do jakiś konkretów.

— Dobrze, widzę, do czego pani zmierza, tylko grożenie komuś a zamordo-
wanie kogoś to dwie różne sprawy - stał przy swoim stanowisku Bruno, nadal nie 
chcąc przyznać dziewczynie racji. - Poza tym nie zapominajmy, że morderca...

— Tak, wiem, sam przyznał się do winy. Ale czy pan dobrze przeczytał wia-
domość? To nie groźba, to niemalże deklaracja. Poza tym zupełnym przypad-
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kiem parę dni przed morderstwem w szkole miała miejsce tajemnicza awaria 
monitoringu. Dodatkowo wydaje mi się, że podejrzany miał pewne powody, by 
się przyznać, jeśliby wziąć pod uwagę szantaż.

— Szantaż?
— Rodzina Kazikowskich nie radzi sobie najlepiej finansowo. Niedawno 

ojciec Damiana rozpoczął prace w narkobiznesie, by trochę dorobić. Gdyby wy-
dało się, że handluje, na pewno trafiłby do więzienia, co dla niego oznaczałoby 
wyrok śmierci. Choruje na białaczkę, a tam na pewno nie otrzymałby właściwe-
go leczenia. Szantażowanie młodego czymś takim jak życie ojca mogłoby by być 
efektywne, nie sądzi pan?

Bruna zamurowała kompletnie ta wiadomość. Czy ta dziewczyna ma jakieś 
supermoce? Na początku to wszystko wydawało mu się tylko niewinną zabawą 
w detektywa, jednak teraz dopiero zrozumiał, jak bardzo oddana tej sprawie 
była. Policjant wymamrotał tylko:

— Skąd pani może to wiedzieć?
— Nic wielkiego, wystarczyło popytać tu i tam. Najlepiej w miejscowości, w któ-

rej wcześniej mieszkali. Choć raz te sąsiedzkie plotkary okazały się pomocne. Ale to 
długa historia, a my mamy przecież mordercę do złapania.

— Mordercę? To pani wie, kim on jest? Te dowody wydają się być pomocne, 
ale by ustalić prawdziwego mordercę, potrzeba będzie długiego śledztwa.

— Ech Boże, naprawdę wątpię w to, czy pan mnie w ogóle słuchał. Niech 
pan pomyśli. Ta osoba, która wysłała list oraz była odpowiedzialna za morder-
stwo, musiała być w jakiś sposób związana z zaginięciem Alberta. Inaczej jaki 
cel miałaby w wysyłaniu gróźb. Skoro zamordowany prowadził badania zwią-
zane z tą sprawą, to pewnie w jego mieszkaniu są dokumenty świadczące, kto 
tak naprawdę stał za zaginięciem. Dlatego też my powinniśmy się tam udać ...

— Zaraz - przerwał jej Bruno - jak to my? Przecież to policja jest odpowie-
dzialna za przeszukanie mieszkania?

— Cóż, może na miejscu przyda wam się również moja pomoc?
— Nie ma mowy, to sprawa oficjalna, jako cywil nie ma pani prawa...
— Zrobiłam więcej w tej sprawie niż jakikolwiek policjant, chyba należy mi 

się jakaś nagroda. 
— Ech, dobrze - odpowiedział niezbyt chętnie Bruno. Mimo wszystko dziew-

czyna lekko mu zaimponowała - tylko masz być grzeczna i nie dotykać niczego.
— Widać, że z pana dobry człowiek - odparła dziewczyna, klepiąc go przy-

jaźnie po ramieniu. - A tak z innej beczki, w całym tym szaleństwie nie przed-
stawiłam się. Helena jestem. Wiem, staroświeckie imię, ale co poradzę. 

— Bruno Skalski. Imię jak SS-man, ale co poradzę. Dobra, koniec tych cere-
gieli, muszę zawiadomić jakoś chłopaków, że będziemy dziecko niańczyć w czasie 
interwencji.

Po paru minutach byli już na ulicy Kruczej. Za oknem zobaczyli starą, wy-
niszczoną już kamienicę. Weszli do środka i udali się do mieszkania numer 4 po-
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łożonego na pierwszym piętrze. Bruno i Helena jako pierwsi udali się do małego 
biurka z sekretarzykiem, stojącego w rogu pokoju. Po kilku minutach grzebania 
policjant doszedł do plików dotyczących sprawy. Wyłaniająca się z nich historia 
wyglądała następująco:

— 13 maja 1980 roku o godzinie 15 osiemnastoletni Albert Konieczny udał 
się na przyjęcie urodzinowe swojej koleżanki z klasy, Marty Olejnik. Impreza 
miała miejsce w mieszkaniu jubilatki, w kamienicy na ulicy Łaskiej. Koniecz-
ny nie sprawiał żadnych problemów w czasie spotkania. O godzinie 20.00 wraz 
ze swoimi przyjaciółmi, Jakubem Niedzielskim oraz Józefem Sochaczewskim, 
wyszli z mieszkania. Mówili, że idą na przystanek. Wtedy jednak się tam nie 
udali. Zamiast tego skierowali się na ulicę Kościelną, gdzie kupili sobie lody. 
Ekspedientki skarżyły się na ich skandaliczne zachowanie, spowodowane fak-
tem, że wszyscy trzej byli ciężko pijani. Panowie następnie udali się na ulicę 
Złotnickiego. Według zeznań Niedzielskiego i Sochaczewskiego rozstali się przy 
urzędzie miasta. Albert udał się w stronę okolicznego browaru, a oni natomiast 
poszli na ulicę Łaską przez aleje Kościuszki. Następnie znaleźli się na przystan-
ku autobusowym jak wcześniej planowali. Z kolei Konieczny nigdy do browaru 
nie doszedł. Jakub i Józef byli ostatnimi osobami, jakie go widziały.

W żadnym z tych tekstów nie było nic na temat, kogo należy winnic za 
zaginięcie Koniecznego. Bruno i Helena znowu byli w kropce.

— To niemożliwe przecież musi być coś jeszcze - odezwała się ze smutkiem 
dziewczyna. 

— Może po prostu przeceniamy umiejętności pana Jacka. To w końcu zwy-
kły woźny, a nie jakiś Sherlock - odparł Bruno jakoś bardziej skory do żartów 
niż zwykle.

— Ech, mój jedyny trop właśnie poszedł się czesać. Co teraz mamy zrobić?
— Hmm, powinniśmy zrobić burzę mózgów. Po przeczytaniu tego wszyst-

kiego, to Niedzielski i Sochaczewski są najbardziej podejrzani. To oni przecież 
widzieli go ostatni. Tylko który z nich mógł to zrobić?

— Jak dla mnie obaj wydają się być tak samo podejrzani. Dodatkowo obaj 
dzisiaj żyją w Zduńskiej i mają niedaleko do miejsca zbrodni. Pan Niedzielski 
to dyrektor naszej szkoły, a z kolei Sochaczewski ma biuro na Łaskiej, niedaleko 
ratusza. To minuta drogi od liceum. W każdej chwili mógłby wejść do szkoły, 
a sprzątaczki pewnie wzięłyby go za jakiegoś rodzica czy nowego nauczyciela. 

Nagle podszedł do nich jeden z policjantów i pokazał im telefon Koniecz-
nego. Znajdowało się w nim kilka gróźb od nieznanego numeru

— Nie grzeb już więcej w sprawie zaginięcia Alberta, bo inaczej zamienimy 
twoje życie w piekło! 

— Kim jesteś i czego chcesz? - zapytał pan Konieczny. 
— Nie powinieneś wtykać nosa w nie swoje sprawy. Ciekawość to pierwszy 

stopień do piekła. 
— Dzwonię na policję.
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— A więc tak chcesz się bawić. Mnie nawet by sam prezydent nie ruszył. 
Nie ma pan szans w starciu ze mną. Jeśli choćby pomyślisz o tym, by zgłosić to 
policji, idziesz już na odstrzał. Ale jest prosty sposób, by tego uniknąć. Przy-
rzeknij, że nie ruszysz sprawy Alberta i zostawię cię w spokoju. 

Jacek Konieczny już więcej mu nie odpisał. 
— Super, w końcu jakiś konkret - powiedziała Hela. Od razu po zobaczeniu 

wiadomości dostała nowej energii. - Wystarczy sprawdzić tylko numer w poli-
cyjnym rejestrze i już mamy mordercę. Jedźmy tam jak najszybciej. 

— Dobra, mogę nawet teraz zadzwonić na posterunek, by nam to sprawdzili - 
powiedział Bruno, natychmiast wyjmując telefon z kieszeni. Odebrał Darek z chęcią 
udzielenia pomocy. Znalazł w aktach, że numer telefonu należy do niejakiej Graży-
ny Chemel. Co śmieszne, okazało się że wspomniana kobieta obecnie żyje w Domu 
Opieki. Bruno i Helena nie mogli uwierzyć, że babcia mogłaby dokonać morderstwa, 
ale udali się do niej z chęcią otrzymania jakichś wskazówek. Chwilę później byli już 
na miejscu. Bruno i Helena podeszli do jednej z pielęgniarek z nadzieją otrzymania 
jakichś informacji. 

— Dzień dobry, oficer Bruno Skalski. Prowadzę śledztwo w sprawie mor-
derstwa Jacka Koniecznego, chcielibyśmy panią spytać...

— O matko, chyba mnie nie podejrzewacie o morderstwo - odparła nerwo-
wo - ja o tej sprawie wiem tyle co z gazet…

— Niech się pani uspokoi, nawet pani o takie rzeczy nie podejrzewamy. 
Odkryliśmy tylko, że ofierze morderstwa wysyłano groźby z numeru telefonu 
należącego do którejś z tutejszych rezydentek.

— A której konkretnie?
— Grażyny Chemel. 
— Ależ proszę pana to niemożliwe, musieliście coś pokręcić. Aktualnie na-

sza rezydentka nie posiada nawet telefonu. Dodatkowo pani Chemel cierpi na 
Alzhaimera od ponad 10 lat. Sama nie umiałaby nawet telefonu włączyć. 

Bruno był w totalnej kropce. Ta sprawa robiła się coraz dziwniejsza, ale 
zarazem coraz ciekawsza. Czuł się jakby dopiero rozpoczął pracę w policji. 

— Hmm, a czy pani Chemel posiada jakąś rodzinę? - spytała Helena. 
— Emm, tak, o ile mi wiadomo, ma dwójkę dzieci - odparła pielęgniarka.
— To świetnie - wypaliła tajemniczo - to znaczy mogłaby pani nam coś 

więcej o nich powiedzieć?
— Cóż, jej syn nazywa się Adam Chemel, z tego, co ja wiem, pracuje obec-

nie w Anglii. Ani razu nie był tutaj nawet zobaczyć się z matką. Z kolei jej córka 
mieszka tutaj blisko w Zduńskiej Woli. Chyba gdzieś na Nowym Mieście. Nazy-
wa się Monika Niedzielska. 

Na dźwięk tego nazwiska Helenie aż zaświeciły się oczy. To wszystko za-
częło nabierać sensu. 

— Jest ona żoną Jakuba Niedzielskiego, dyrektora I LO?
— Tak, ona wraz z mężem przychodzą czasem odwiedzić jej matkę. 
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— Dziękuję bardzo, pani pomoc bardzo przydała się w naszym śledztwie - 
odpowiedziała Helena. Złapała za rękę Bruna i niemal siłą zaciągnęła go na bok.

— Widzisz, już mamy winnego. Teraz tylko wystarczy pojechać i go aresz-
tować. Niedzielski już nam nie ucieknie.

— W końcu mamy tego drania na talerzu - odparł Bruno szczęśliwy jak 
nigdy. - Dzwonię od razu po chłopaków i jedziemy tam. 

O 20 wszystko było już gotowe. Policja stała pod domem na ulicy Jodłowej. 
Zapukali do drzwi pięknej willi. Otworzyła im urocza kobieta w średnim wieku. 
Była to pani Monika Niedzielska. Od razu zbladła z przerażenia, gdy zobaczyła 
policję. Na początku nie chciała wierzyć w to, co słyszy o swoim mężu. Odma-
wiała wpuszczenia policji, jednak po chwili namysłu, z bólem serca, zmieniła 
zdanie. Natychmiast zawołała swojego męża. Był to wysoki mężczyzna w śred-
nim wieku. Patrząc na jego łagodną twarz, ciężko było uwierzyć w to, co zrobił. 
Jednak gdy tylko zobaczył policję, stał się jakby bardziej surowy i wściekły.

— Panie Jakubie Niedzielski - odparł Bruno - jest pan aresztowany pod 
zarzutem morderstwa Alberta i Jacka Koniecznych.

— O co wam chodzi - wykrzyknął - czy to jakiś chory żart?! Nie, nie, to 
musi być jakaś pomyłka. Panowie policjanci musieli się pomylić. Gdzie ja bym 
mógł kogoś zamordować?

— Niech pan daruje sobie te gierki. Mamy wszystkie pańskie groźby. Każ-
dy znaleziony przez nas dowód prowadzi prosto do pana. Lepiej niech pan pod-
da się dobrowolnie, inaczej będziemy musieli użyć siły. 

Niedzielski kompletnie zamilkł. Dał się aresztować bez najmniejszego opo-
ru. Gdy został już posadzony w radiowozie, obrócił się w kierunku policjantów 
i powiedział ze smutkiem w głosie. 

— Wiem, że uważacie mnie za zimnego mordercę bez serca, ale niech pano-
wie chociaż wiedzą, że ja to dla moich dzieci zrobiłem. Gdyby wydało się, że to 
ja zabiłem Alberta, poszedłbym do więzienia, a one musiałyby dorastać bez ojca. 
Byłem młody, głupi i jeszcze pijany. Dowiedziałem się, że Albert potajemnie pod-
rywał dziewczynę, która mi się podobała. Wtedy była to dla mnie sprawa śmier-
telnie poważna. Nie mogłem wytrzymać i przy byle okazji pobiłem go, niestety za 
mocno. Schowałem jego zwłoki na pobliskiej budowie. Na szczęście Sochaczewski 
całą akcję przespał w krzakach. Nagadałem mu jakichś bzdur i rozeszliśmy się do 
domów. 

Myślałem, że to już koniec tego koszmaru, ale nagle Konieczny zaczął wę-
szyć. Groziłem mu wielokrotnie, ale on ciągle nie dał mi obietnicy, że przesta-
nie. W końcu zrozumiałem, że tylko śmierć odciągnie go od szukania brata. 
Uszkodziłem monitoring, wybrałem sobie idealny moment, wystarczyło tylko 
upewnić się, że nikt mnie nie oskarży. Postanowiłem zrzucić winę na tego dra-
nia Kazikowskiego. 

Bądźmy szczerzy, prędzej czy później on by i tak poszedł do więzienia, z ta-
kiego durnia nic nie wyrośnie. 
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Zabiłem więc Koniecznego na przerwie, potem anonimowo napisałem do 
ucznia, by przyszedł do szatni. Tam zaszantażowałem go wydaniem jego tajemni-
cy rodzinnej. Trochę czasu minęło, ale udało mi się go przekonać. Proszę, pano-
wie, ja naprawdę nie miałem wyboru, chyba panowie rozumieją?

— Nie, nie rozumiem pana i nigdy nie zrozumiem - wykrzyknął Bruno 
- jak pan mógł zrobić to dla swoich dzieci, a zarazem przy tym niszczyć życie 
innemu dzieciakowi oraz mordować niewinnego człowieka. Nie obchodzi mnie 
to, że pan był wtedy młody i głupi, teraz jest pan dorosły i powinien pan wziąć 
odpowiedzialność za swoje czyny. Mam nadzieję, że dostanie pan parę dobrych 
lat więzienia, a prawnicy pana przed tym nie uratują. 

Chwilę później wszystkie radiowozy odjechały. Tylko Bruno i Helena zo-
stali na miejscu. Policjant opowiadał jej wszystko to, czego dowiedział się od 
Niedzielskiego. Nagle dziewczyna spojrzała na niego z nienaturalną dla niej nie-
pewnością:

— Czy uważa pan, że w przyszłości byłabym dobrym detektywem? - spyta-
ła smutnym głosem - Pomogłam panu przy tej sprawie to prawda, ale dużo było 
w tym po prostu szczęścia. Czy w ogóle nadaje się do takiej pracy?

— Ech, jeśli pani nie nadaje się do takiej pracy, to ja już dawno powinienem 
rzucić to wszystko i zacząć uprawiać marchew. - odpowiedział Bruno w zaska-
kująco miłym tonie - Bez pani w ogóle nie byłoby nas tutaj. Szczęście to tylko 
mały procent, cała reszta to ciężka praca i upór. Jednak najważniejsze jest to, że 
chce pani zmieniać świat i niech pani tego nigdy nie zatraca. Bo skończy pani 
jak ja, a nikt nie chce być takim starym dziadem.

— Niech pan nie przesadza, pan też sporo pomógł. Gra pan trochę takiego 
starego dziada, jednak ma pan w sobie iskrę młodości. - Helenie od razu wróciła 
dawna pewność - Będą jeszcze z pana ludzie, ja o to zadbam. 

— Z pewnością przyda mi się taka przemiana. Już teraz czuję jakby świat 
był jakoś lepszy. Ma pani na mnie jakiś uzdrawiający wpływ. Powinniśmy ze 
sobą częściej współpracować.

— Jestem dostępna 24 godziny na dobę, oczywiście jak nie jestem w szkole 
- zaśmiała się. 

Po tym wszystkim pożegnali się jak starzy partnerzy i rozeszli się w swoje 
strony. 
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Maciej Hojnacki Kamienica
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Karina Janczak
godło: KaJa0
Praca zgłoszona do konkursu w kategorii wiekowej 14-17 lat

Gra w mordercę

Plac Wolności 26
Ratusz, Zduńska Wola

Z rynny powoli leciał strumień deszczowej wody. Wśród jej przyszarzałych 
blasków mieniły się lekko bordowe barwy. Płyn błądził gdzieś wewnątrz zatka-
nej rury, przepychał jej zawartość, a następnie wypływał na zewnątrz, tworząc 
małe bajorko. Mimo tajemniczości tego dziwnego odcienia, dało się zauważyć 
w nim strugi krwi. A dokładniej - świeży, zlatujący gdzieś z dachu zlepek wody, 
krwi i zapychających rynnę szczątek.

Wypadające ludzkie części ciała początkowo przypominały kamienie, toczą-
ce się gdzieś z powierzchni dachu. Nawet odgłos spadania był mylnie podobny. 
Głośny gruchot gdzieś wewnątrz przepływu i gładki plusk na płycie. Wszystko 
to obarczone zwykłym, jesiennym deszczem i uderzeniami oddalających się pio-
runów. Jako jedyne spokojne dźwięki wydawały gołębie. Jednak ich gruchanie 
wcale nie niosło takiego spokoju. Zebrały się one bowiem w licznym stadzie, aby 
zdobyć pokarm. Razem dziobały to, jak gdyby spadające z nieba, ludzkie mięso. 
Poszarpane brzegi resztek dłoni, odcięte palce czy też wyrwane włosy były poże-
rane przez te miejskie ptaki. O dziwo, jeszcze jakoś dostrzegały je wśród głębokich 
kałuż. Ptaki przekładały je z boku na bok swoimi ogromnymi dziobami, targały 
pazurami czy też biły się o nie między sobą. To właśnie ich walki były przywita-
niem dla wstającego słońca. Wśród uderzających się o siebie piór zaczynały padać 
pierwsze jasne blaski. Ogromne okna budynku, stanowiąc znaczny kontrast tej 
makabrycznej sceny, bawiły się promieniami. W sam środek szarości piór i czerni 
nocy padały pierwsze pocieszające kolory i wśród całego chaosu bawiły się w ber-
ka, goniąc własne końce. Cały świat żegnał listopadową ciemną noc. 

Z czasem jednak przez wstające ze snu miasto, gołębie zrywały się, aż w końcu 
odleciały zupełnie. Zniknęły gdzieś odlatując nad ruchliwymi jezdniami. Dopiero 
w pobliżu godziny 10:30, obok ratusza, zaczęły gromadzić się kolejki mieszczan. 
Deszcz powoli ustawał, a ludzie śpieszący się do prac i domów, przeskakiwali kałuże, 
zupełnie nie patrząc na to, co jest pod ich nogami. Byli zupełnie nieświadomi tego, 
co działo się kilka godzin temu. Głębokie kałuże kryły więcej niż wielu z nich mo-
gło się wydawać. Nikt jednak nie pochylał się, nie szukał wzrokiem. Drobne stróżki 
krwi uważano natomiast za resztki z polowań kotów czy też przypadkowe czerwone 
barwy. 
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***
Ul. Kościelna.

Grupa znajomych stojąca przy skrzyżowaniu dróg (Łaska, Kościelna) nie-
opodal Ratusza. 

Prawdopodobnie są na wagarach. 
Dwóch chłopaków i jedna dziewczyna w wieku około od 15 do 30 lat.

Dziewczyna przyspiesza kroku i patrzy w kierunku Ratusza.
— Chłopaki! Ja pójdę jeszcze zarezerwować na dzisiaj salę.
— Idziesz do kina?! Bez nas?
— Z Hubertem...
— Kasia! Nie mów, że z nim kręcisz!
— Zobaczymy.
— Przecież...
— To totalny błazen - odezwał się drugi chłopak, do tej pory idący w ciszy.
— Nie mówcie tak o nim! - dziewczyna przyspieszyła kroku i wypluła z ust 

wypalającego się peta w przypływie złości.
— Sama zobaczysz, gdy znowu przyjdzie w tych swoich spodenkach.
— Ha-ha-ha! Bardzo śmieszne!
— No idź do swojego kochasia! Wrócisz do nas z podkulonym ogonem.
— Czasami nie wiem, dlaczego się z wami zadaję…
— Jak to po co? - chłopak pomachał paczką szlugów.
Ich miny na ten gest wydawały się być bardzo gniewne. Tak jakby jakakolwiek 

przyjaźń łącząca grupę wypaliła się. Dosłownie spaliła się zawinięta w petach.
— Wiecie co? Nie chce mi się z wami gadać - odparła dziewczyna widocz-

nie zawiedziona.
— Ta?
— Zaraz wracam...albo nie wracam. Ostatnio nic wam się nie podoba. Po 

tych słowach nie czekała ani chwili dłużej. Od razu zerwała się i pobiegła w stronę 
przeszklonego budynku kina.

— Głupia małolata - szepnął jeden z chłopaków.
— Chwilę poczekajmy, później po nią najwyżej pójdziemy.
— Jasne. Zawsze trzymamy się razem.
Dziewczyna jednak nie wydawała się być taka pewna powrotu do znajo-

mych. Cicho szeptała myśli, które wciąż błądziły jej po głowie. Wydawała się 
być bardzo zmęczona i zdenerwowana wszystkim wokół. Wyglądała raczej na 
samotną i nie do końca pewną siebie. W tym towarzystwie mogła się wyjątkowo 
dusić i ograniczać.

— Hubert... oczywiście, że z nim będę! Czy tego chcą czy nie!
— Tylko on wie, czego naprawdę potrzebuję! - W głos tym słowom wszedł 

plusk wdepniętej kałuży.
— Oni tego nie zrozumieją, tak samo jak moi rodzice. On wcale nie jest  
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inny! - Kolejny zbiornik z wodą został rozchlapany przez nieuważną dziewczynę.
— A jeśli już... to lepszy.
Tym razem jej gumowy but zarył w dno kałuży. Dziewczyna potknęła się 

i obudziła z zamysłu, uderzając ciałem o kamienną płytę placu.
— Co to było?! - wrzasnęła i spojrzała na chodnik przestraszona. Dopiero 

teraz poczuła ten okropny smród, unoszący się spod powierzchni wody. Jej oczy 
wyraźnie mieniły się zainteresowaniem. Mina stała się tęższa, a brwi złączyły 
się w przypływie domysłów. Powoli wyciągnęła rękę. Nie była pewna co robi, ale 
ciekawość przewyższyła jakikolwiek rozsądek. Włożyła dłoń do wody i błądząc 
w niej powoli, wyciągnęła jeden z miękkich przedmiotów. Szarpnęła nim szyb-
ko, bo czuła, że właśnie robi coś głupiego. Jej oczom ukazał się palec.

Ludzki palec.
Rzuciła nim szybko o ziemię i odpychając się nogami do tyłu, głośno 

krzyknęła. 
Powoli do tego miejsca zaczęli zbierać się ludzie. Parę osób siedzących na 

ławkach patrzyło w osłupieniu na tarzającą się po ziemi nastolatkę. Tajemnicza 
kałuża stała się główną atrakcją i przestrachem wszystkich wokół.

Już niedługo później zebrała się policja i wokół ratuszowej rynny pojawiły 
się znaki ostrzegawcze. Kasia stała gdzieś z boku, trzęsła się ze strachu i co chwi-
lę szeptała modlitwy. Podszedł do niej funkcjonariusz. Mówił z początku uspo-
kajająco, obiecywał, że nie czeka ją żadna kara, a wszystko, co widziała, opowie 
na komisariacie. Po jakimś czasie jednak mundurowy zmienił ton. Zagroził jej 
karą za wagary. Pomysł przesłuchania stał się wówczas dla niej straszniejszy. 
Mężczyzna widząc to, szybko przestał i nakazał dziewczynie czekać, aż wezmą 
ją do radiowozu. Po tej rozmowie została sama. Była oddalona od grupy, nie była 
w stanie nawet zebrać w sobie siły na bieg. Niepewnie stała i lekko kołysząc się 
na boki, starała się domyśleć co właśnie się stało. 

Przyglądała się jak przed nią zostawały wyciągane organy, zatopione w krwi, 
brudzie i jakiejś dziwnej, mięsistej papce. Funkcjonariusze odganiali ludzi, krzy-
czeli i zmieniali się miejscami, co powodowało narastający strach i ogólne zamie-
szanie wśród zgromadzonych mieszczan.

— Hej! Dziewczyno! Wiesz może co się stało?
— Nie, nie wiem. Wiem tylko, że jest tam czyjeś zniszczone ciało.
— Ależ to okropne. 
Zapadła sekunda ciszy.
— Czemu tu jeszcze stoisz? Widać, że zbiera Ci się na płacz, możesz odejść?
— Nie mogę, to ja to znalazłam, muszę jechać z nimi.  - Dziewczyna była 

wyraźnie przestraszona i nie wiedziała już, czy aby na pewno dobrze robi, stojąc 
tuż obok tego wszystkiego. Bała się bardzo i nie chciała rozgłosu. Wolałaby o tym 
już zapomnieć i oddalić się z tego miejsca. Dało się to wyczuć z zewnątrz. Błądziła 
bowiem wzrokiem. Od ciała do ludzi, później znowu na ulicę, na chodnik i mię-
dzy drzewa.
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— Chodź ze mną.
— Dokąd?
— Przejdziemy kawałek, najlepiej gdzieś, gdzie będziesz mogła się spo-

kojnie oddalić. Dam ci mój płaszcz, nikt cię nie rozpozna w tej starej szmacie. 
Pójdźmy w kierunku ulicy Ogrodowej. Tam jest blokowisko. Nikt nie zwróci 
uwagi. 

Dziewczynka zdecydowała się pójść. Powoli zakładała na siebie brązową 
szatę. Zakryła twarz i lekko przygarbiona, szła powoli. Owinęła się tak dokład-
nie, że nawet jej głośny oddech stał się tak jakby cichszy. Po chwili był już na-
prawdę bardzo mało słyszalny, aż w końcu nie było go słychać już wcale.

Upadła.

***
Róg Placu Wolności, przy ulicy Getta Żydowskiego

Na ławce leży jej smukłe ciało. Kasia już nie oddycha, nie czuć już nawet 
pulsu. Na miejsce zdarzenia przybiega dwóch policjantów, zawiadomionych 
przez jakiegoś przechodnia. Z tłumów da się usłyszeć tylko głośne krzyki, któ-
re mówią o tym, co wydarzyło się przed chwilą. Ogólna rozpacz i szukanie 
pomocy rozbrzmiewa między ludźmi. Jakimś cudem nikt nie pamięta twarzy 
sprawcy, a nieliczni mówią tylko o jakimś młodszym mężczyźnie w kapeluszu. 
Widać wyraźnie, że dziewczynka miała twarz owiniętą płaszczem, w którym 
prawdopodobnie rozpylony był gaz. Przy placu stoją już dwa ogromne tłumy. 
Jeden przy rynnie, drugi przy uduszonej dziewczynie. Żadnych śladów z ze-
wnątrz, kamery jak gdyby ślepe. Nikt nie zna dziewczynki, policja tylko mówi 
między sobą o niej jako o jedynym świadku. Ogólna panika niesie się już po 
całym mieście. Z tłumu wyłania się dwóch chłopaków. To znajomi Kasi, któ-
rzy byli z nią przed zdarzeniem. Rozstali się z nią na skrzyżowaniu ulic i nie 
zdążyli przyjść po nią wcześniej. Tłumaczą mężczyznom, że wrócili, aby jej 
poszukać. Nikt ich nie słucha, a dziewczyna ląduje w karetce. Jednak lekarze 
nie widzą już szans na uratowanie jej. Trucizna była zbyt silna, a serce już 
dawno przestało bić. Tłumy powoli się rozchodzą, szepty milkną. Każdy bie-
gnie do swojego domu, ile sił w nogach, bo ludzie zdali sobie właśnie sprawę, 
że to oni mogą być następni. Całe osiedle drży ze strachu.

***
Spacerowa 27

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

— Dobrze, zacznijmy od tego, że naprawdę nie wiemy, kto mógł być tym 
mordercą - odparł lekko posiwiały pan, widocznie najwyżej posadzona głowa  
w całej gromadzie.
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— Do tej pory nie słyszeliśmy o podobnych sytuacjach. Nie u nas, nie w na-
szym mieście. Nic nie pasuje do profilu sprawcy.

— Dzień po dniu zginęło dwoje ludzi - blondynka zaczęła analizować w za-
myśleniu - obydwoje przy głównej płycie miasta. Może to ktoś nie stąd? Wybrałby 
sobie lepsze miejsca, bardziej ustronne.

—  Albo potrzebuje rozgłosu!
— Wątpię - kontynuuowała - ale ciekawa sytuacja z tą rynną, albo we-

pchnął od dołu, albo...
— Klara! Nie myślmy nad tym teraz, jak to się tam znalazło. Nasi już badają 

dach i sprawdzają odciski palców. Choć trochę profesjonalizmu, nie jesteśmy 
analitykami!

— Nie łudźmy się. Dobrze wiecie, że zamordowano niewinną dziewczynę 
pod naszym nosem. I to wasze niedopilnowanie! Należało ją wziąć do auta! Kto 
ją zostawił na środku?! Na miłość boską! Czego was uczą w tych szkołach!?

— Kierowniku, dobrze pan wie, że mogła wiedzieć więcej. Nie walczymy 
z byle kim.

— Nie mogła. Dwóch chłopaków zeznało, że szła tylko po bilet. Pokłócili 
się przed rozstaniem. Mogła po prostu być zdenerwowana i odkryć to miejsce 
przypadkiem.

— Powinniśmy mieć kamery w tamtym miejscu.
— Kto normalny wiesza kamery przy rynnie?
— Policja?
— W dodatku sprawca, który prawdopodobnie udusił Katarzynę Konar-

ską, miał skórzane rękawice. Nie możemy nic znaleźć. Rękawice były na tyle 
zniszczone, że jedyne ślady to porwana zwierzęca skóra. 

Jeden z mężczyzn uniósł się i błądząc wzrokiem po wszystkich zebranych, 
odparł:

— Póki dach nie będzie przetrzepany od a do z i póki nie poszukamy ja-
kichkolwiek sensownych poszlak, to ta nasza obrada to tylko zlepek nic nie zna-
czących pomysłów! Nie wiem jak wy, ale ja odkładam te archiwa i zaczynam 
śledztwo z innymi policjantami. Wy możecie się dalej przekomarzać. 

Położył na stole akta i podpisał je kartką "rynny dusiciel". Cisza, jaką stwo-
rzył swoim wyjściem, została już na dłużej, aż wszyscy wokół zdążyli się rozejść. 
Papiery natomiast schowano do szuflady z podpisem "najpilniejsze". A całe za-
mieszanie przeniosło się na główny korytarz komisariatu. 

Plan był, aby przetrzepać całe miasto. I to tak od góry do dołu. Wiadomo 
było, że sprawca złapie kolejną ofiarę. Nie dało domyślić się na ten moment, czy 
osoby, które morduje są przypadkowe, czy też mają jakieś cechy wspólne. Jak 
na razie wyglądało to na przypadki, które łączyło jedynie to samo miejsce, cen-
trum miasta. Morderca mógł jednak je zmienić. Patrol policji rozsyłany był już 
w każdy rejon miasta. A wraz z zapadającym na zewnątrz mrokiem tworzyło się 
niepokojące napięcie ze strony mieszkańców. Wracali oni czym prędzej do do-
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mów, nie zatrzymywali się jak dawniej na pogawędki. Ginęli w jasnych szybach 
własnych domów, zamknięci na trzy spusty i mieli nadzieję, że to nie ich spotka 
tym razem taka krzywda. Co odważniejsi, błądzili tłumami pod zduńskowolski 
komisariat, jakby mieli nadzieję, że złapią jakąkolwiek informację przed inny-
mi. Policja jednak, tak jak oni sami, błądziła myślami jedynie wśród domysłów. 

***
Park im. Stefana Złotnickiego. 

Dwoje policjantów przechodzi ścieżkami. 
Jedno z nich to szczupła blondyna, 

drugie to brunet o charakterystycznej urodzie.

— Nie wiem, czy znajdziemy jakiekolwiek ślady z tego dachu. Prawdą jest, 
że wszystko było już dokładnie wypłukane. Naprawdę myślimy, że nasz sprawca 
byłby na tyle głupi, aby nie zadbać o to?

— Myślałam, że sektor od tego po prostu nie rozpowie takich tajemnic.
— Może tak być, ale wiesz, że chociaż daliby nam cynk.
— Hahah, kto wie?!
— A przechodząc na inne tory...
— Nie Henryk! Nie możemy w pracy mówić o czymś innym, dobrze wiesz, 

że morderca może być tuż obok.
— Ale co to za dziecięce rozumowanie. Naprawdę myślisz, że jest on gdzieś 

tu? Co miałoby wskazywać, że to on? Czy złodziej na co dzień chodzi w komi-
niarce?

— Nie, ale morderca na co dzień szuka ofiary.
— Przesadzasz. Ale rozdzielmy się, sama zobaczysz.

***
Park im. Stefana Złotnickiego. 

Kobieta i mężczyzna podchodzący pod 70 - tke. 
Ławka przy wyjściu ze strony ul. Dolnej

— Kaziu, myślisz, że Helenka dostanie w tym roku złotą statuetkę?
— Wierzę, że to możliwe. Gdzie mój plecak?
— Pod ławką! Ma to po Tobie, tylko Ty masz takie geny w całej rodzinie.
— Spójrz na tę policjantkę! Znowu przeczesują dzielnicę. 
— Robili to już wczoraj, przedwczoraj. Co oni tak?! Ledwo co południe! A jak 

ubrana jest! Kaziu! Nie patrz!
— A daj spokój, chcę czytać w spokoju. - Mężczyzna wyciągnął plecak spod ławki.
— No nie! Nie wziąłem gazety!
— Ach! Stary! Idź sobie przynieś, po to mamy dom przy parku.
— Idę, idę! Poczekaj na mnie Krysiu, nie oddalaj się.
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Mężczyzna szedł alejką do wyjścia. Obserwował uważnie drogę, szedł po-
woli po jasnej ścieżce. Co chwilę zatrzymywał się, wąchał kwiaty czy też nasłu-
chiwał śpiewających ptaków. Idąc tak, spacerowym krokiem, zwracał uwagę na 
to, co dzieje się pod jego nogami. Nic dziwnego zatem, że zauważył pod sobą 
coś błyszczącego w krzaku. Zbliżył się, aby zobaczyć co tak pięknie mieni się 
kolorem. Była to metalowa blaszka, która odbijała delikatnie promienie słońca. 
Staruszek wyciągnął ku niej drżącą rękę. Widać było zachwyt ze znaleziska, któ-
ry nie mógł długo potrwać. Mężczyzna usłyszał cichy szelest zza krzaków, który 
po chwili zamienił się w szybki cios. W brzuchu mężczyzny znalazł się nóż. 
Kazimierz powoli osunął się na ziemię i głośno oddychając, próbował krzyknąć. 
Jednak zamiast głosu z jego klatki piersiowej szybko uleciało życie. Położył się 
więc mimowolnie na ścieżce i wykrwawiał się z rany.

Policjantka, która właśnie wokół tego miejsca miała pełnić patrol, zobaczyła 
ciało leżące na ziemi. Na widok poszkodowanego, rzuciła się na kolana i głośno 
dysząc, starała się mu jakkolwiek pomóc. Ta ofiara jednak, tak jak poprzednie, 
zginęła natychmiast. Trafienie noża było zbyt przemyślane i głębokie. Nie było jak 
uratować starca. 

***
Park im. Stefana Złotnickiego, wyjście od strony ul. Kościelnej

Henryk powoli zmierza środkiem parku w stronę terenu, który przejrzeć 
miała Klara. Mężczyzna szuka wzrokiem współpracowniczki. Nie spodziewał 
się jednak, że zobaczy ją klęczącą przy staruszku i trzymającą w ręku nóż wbity 
w jego ciało. Po chwili kobieta starała się przeszukać krzaki. Biegała i zaglądała 
pod każdy liść, starając się znaleźć cokolwiek.

— Klara!? - podbiegł Henryk obserwujący od sekundy sytuację. Wzdry-
gnęła się.

— Henryk! Proszę! Tutaj znowu... Ja! Nie mogę nic znaleźć! Pobrałam już 
odciski z noża, ale jego chyba nie da się uratować. Dzwoniłam już po posiłki, 
karetka też jest już w drodze.

— Przeszukam krzaki, zajmij się ciałem.
Policjanci jednak usłyszeli kroki zza pleców.
Zmroziło im krew w żyłach. Każdy bowiem wciąż pamiętał o strasznym 

przypadku Kasi, która znalazła pierwszą ofiarę. Bali się, że będą następnymi, 
którzy zginą tylko dlatego, że znaleźli poszkodowanego.

— Kaziu!!! Zapomniałeś szkiełek! Ach! Ofermo! Jeszcze zabłądzisz albo 
coś odwróci twoją uwagę! O Matko! - ujrzała wykrwawiającego się męża. Upa-
dła przy nim na kolana i gładząc jego kożuszek, szlochała w jego ramię.

— Proszę odejść, może pani zetrzeć poszlaki!
— Mój Kazimierz! Powinnam iść z nim!
— Proszę się odsunąć!
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Kobieta coraz bardziej trzymała się ciała, nie pozwalała nikomu się do 
niego zbliżyć. Dopiero gdy zaczęła pojawiać się pomoc, staruszka odsunęła 
się na chwilę i pozwoliła zabrać go do karetki. Grupy policjantów obserwo-
wały park i nie pozwalały nikomu stamtąd wyjść. Każdy zostawał sprawdza-
ny, część osób zatrzymana. Z laboratorium natomiast dobiegały informacje 
o znów podobnie zniszczonych, skórzanych rękawicach.

***
 Park im. Stefana Złotnickiego, wyjście od strony ul. Dolnej

Jeden z policjantów idzie ku wyjściu. 
Prawdopodobnie będzie pełnił służbę wokół parku. 

Dołącza do współpracowników.

— Henryk! Ty chyba tu byłeś z Klarą tak? Jakieś podejrzenia? Coś zobaczyłeś?
— Powiedz najpierw nam, może nie trzeba od razu narażać się szefowi. - Trój-

ka mężczyzn spojrzała na siebie porozumiewawczo.
— Tak, myślę, że to Klara - szepnął wypytywany mężczyzna.
— Co ty?! Ona by nawet muchy nie zabiła!
— Dlatego najpierw wabiła go na blaszkę, a później wbiła mu nóż w serce? 

Jak jakąś głupią rybę!?
— Skąd ty w ogóle masz te podejrzenia?
— Bo ją widziałem. Jak trzymała nóż.
— Na pewno go tylko zabezpieczała.
— Na pewno nie. Wydawała się być strasznie podejrzana. Pamiętacie też 

zebranie? Zastanawiała się nad tym jak wepchnięto tam tego człowieka! Ona 
jest psychopatką!

— Każdy z nas powinien się nad tym zastanawiać. Jesteśmy psami, na tym 
polega nasza praca!

— Stary, nie. To co on mówi ma sens - niski facet spojrzał w stronę bronią-
cego Klary towarzysza.

— Nie wiem, to dziwnie brzmi. Nie uważam, żeby to była Klara. Ona jest 
za słaba. Nie uderzyłaby tak precyzyjnie, nie przepchnęłaby... I ta dziewczynka? 
Może fakt, nie było jej wtedy przy nas, ale…

— Skończ już z tym - sapnął Henryk - będę mówił przeciwko niej u szefuncia.
— A, to taki z ciebie kolega?!
— Wolę określenie stróż sprawiedliwości.

***
Ul. Spacerowa 27.

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.
Pomieszczenie obrad, tam gdzie wcześniej. 

Przy biurku inspektora generalnego z tabliczką Grzegorz Trzyna.
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— Kogo podejrzewasz? - Kobieta wsparła się na ramieniu i spojrzała sze-
fowi w oczy.

— Myślę, że to Henryk. - Zapanowała cisza, popatrzył na kobietę chwilę 
dłużej i zmarszczył brwi.

— To jeden z moich najlepszych pracowników. Powiedz mi co na niego 
masz, a uwierzę.

— Tak właściwie to wyszedł praktycznie zza krzaków, gdzie leżała blaszka.
— Zdajesz sobie sprawę z powagi twoich słów? Z tego, o co ty go w ogóle 

oskarżasz?
— Tak i jestem tych oskarżeń pewna.
— Więc pomyślimy, co da się zrobić.
— I co? I tyle?
— Tak. Został nam jeszcze monitoring. A ty nie masz nic konkretnego.
— Ale jak to monitoring?! - wstała wyraźnie zdziwiona.
— Co ty taka wystraszona?
— Bo wiem, gdzie to było. Nic na monitoringu nie znajdziecie.
— Tak się składa, że też wiem, gdzie to było.
— Dobrze pan wie, że nie widać tam zbyt wiele. Nie było tam pana. - Na-

stało milczenie.
— Czy to pan…?
— Nie rzucaj we mnie oskarżeniami!
— Ależ…
Do sali weszli pozostali. 
— Właśnie wybiła godzina spotkania - wyszeptał szef z dziwnie wesołą 

miną.
Wszyscy zasiedli przy długim stole. Klara, Henryk i Grzegorz co chwilę 

rzucali na siebie złymi spojrzeniami. Co jakiś czas jedno z nich wstawało, mó-
wiło swoje podejrzenia i siadało z powrotem. Grzegorz jednak nie był pewny, 
czy mógł to być któryś z jego pracowników. Siedział on luźno oparty na krześle 
i analizował każdego przy stole.

— A ja uważam, że nie znamy nawet profilu mordercy. To ktoś z zewnątrz, 
kto dobrze się bawi, wrabiając nas nawzajem.

— Niby kto mógłby to być? Mówimy tylko o jakimś rynnym dusicielu z nożem!
— Zauważcie, że jakimś cudem ta osoba zna każdy nasz krok.
— Tak jakby ten ktoś non stop nas obserwował. Podsłuch? Ale skąd tu coś 

takiego? Nie. Bzdura!
— Może trzeba przetrzepać nasze otoczenie? Przecież to właśnie potwier-

dza, że to ktoś z tego komisariatu.
— Nie.
Szef spojrzał w stronę okna w zamyśleniu.

***
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Przy oknie komendy

Szef spojrzał w moją stronę.
Na początku wydawał się mnie nie widzieć, ale po chwili oparł dłonie na 

blacie i krzyknął coś niezrozumiałego. Machnął szybko ręką, ale wszyscy sie-
dzieli na swoich miejscach. Chwilę później od tyłu zas...
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Bartosz Urbaniak Gołąb
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Agnieszka Kwiecień Ratusz
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Patrycja Bąbas
Godło: Bąbelek 
Wyróżnienie w kategorii wiekowej 18+

Karmiąc nienawiść
Kolejny deszczowy dzień w tym mieście bez perspektyw. Wiejący wiatr nie 

pomagał we właściwej koncentracji, a przynajmniej takie wrażenie miał detek-
tyw Kliczko. Czuł jak w powietrzu unosi się katastrofa. Choć w kalendarzu wid-
niał 20 marca, od rana wiedział, że dzisiaj ma prywatny piątek 13-stego. Zabru-
dzona świeżą kawą koszula, zaspanie do pracy i niesprzyjająca pogoda to tylko 
kilka z porażek mężczyzny. W trakcie jego narzekania, rozbrzmiał dzwonek 
telefonu, a na ekranie pojawił się napis: „Bystrzałka- Praca”.

— Witam detektywa serdecznie, tym razem kieruj się nie na posterunek a do 
starego budynku Zwoltexu przy alejkach, mamy nowe morderstwo - zakomuni-
kował jego współpracownik. 

W jego  głosie można było wyczuć dziwny i tajemniczy ton. Kliczko wiedział, 
że ani chwili nie może stracić, więc chwycił swoją marynarkę i wybiegł z mieszka-
nia, kierując się do swojego samochodu. Po kilku minutach zauważył kilkunastu 
ludzi przed taśmami policyjnymi, wpatrujących się w specjalistów. Zdenerwowa-
ny wysiadł z pojazdu i agresywnie wdarł się w tłum. 

Ciekawskość ludzka nie ma granic, jednak w naszej Zduńskiej Woli mor-
derstwa nie było od kilku lat. Mężczyzna nie bywał w tej okolicy za często. Miej-
sce było inne, centrum miasta, obok przedszkole z krzyczącymi dziećmi oraz 
ludzie wychodzący z swoimi psami. Trawniki wyróżniały się swoim zaniedba-
niem - przerośnięta trawa, chwasty, walające się butelki po alkoholu czy folie po 
jedzeniu dla kotów. Jednak to jedyny teren, na który można wyjść z psem, choć 
teoretycznie występuję tutaj zakaz. 

Budynek, a raczej to, co z niego zostało, to kolejny minus. Tagi klubów pił-
karskich, historyczne okna zabite deskami. Nic, tylko czekać na tragedię spowo-
dowaną zawaleniem się konstrukcji. Również i obok przy płocie nie było lepiej. 
Wielkie krzewy z pięknymi, białymi kwiatkami tworzyły  swoiste zaułki, które 
nadawały tajemniczości temu miejscu. 

Charakterystycznym aspektem terenu były koty, dokarmiane przez pobli-
skie osoby. Dokuczały one nie tylko przechodniom, ale i dzieciom z nieodległe-
go przedszkola. Ale cóż zrobić skoro to teren prywatny. 

Po wstępnych oględzinach detektyw podszedł do specjalisty, aby poznać 
szczegóły tejże tragedii.

— Kobieta lat 20-25, zmarła około godziny 6 rano. Znalazł ją bezdomny, 
który akurat tego poranka przebywał w budynku i usłyszał głośne miauczenie 
kotów. Przyczyną zgonu jest uduszenie sznurkiem bądź sznurówką. Na ciele 
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również znaleziono wiele siniaków i zadrapań po paznokciach. Monitoring tutaj 
nie sięga, jednak zabezpieczyliśmy nagrania z rana. Być może morderca został 
uchwycony przez jedną z kamer. Mężczyzna czeka na ciebie przy budynku - mó-
wił ze stoickim spokojem patolog, jednak można było uchwycić w jego oczach 
smutek i zaskoczenie. 

Każdy tutaj teraz tak samo wyglądał. Nasze miasto, jak dotąd uznawane 
za spokojne i bezpieczne, przez dłuższy czas takie nie będzie, przynajmniej dla 
okolicznych mieszkańców. Detektyw po krótkiej rozmowie udał się do bezdom-
nego, choć wiedział, że rozmowa do przyjemnych należeć nie będzie.

— Witam, nazywam się Piotr Kliczko, prowadzę tę sprawę. Chciałbym za-
dać Panu parę pytań. Jednak zacznijmy od najważniejszego, czy kojarzy Pan tę 
dziewczynę, widział ją tutaj? I co robił Pan ostatniej nocy i dzisiejszego poran-
ka? - Próbował nawiązać kontakt z mężczyzną, ale ten stał wpatrzony pustym 
wzrokiem w budynek. Jego postawa była wyprostowana, lecz jakby zamurowa-
na.

— Witam również, jestem Borys. Sprawa bardzo przykra, powiem Panu. 
Jednak może można było tego uniknąć. Tego nie wie nikt. Od razu mówię, to 
nie ja byłem. Dziewczynę poznaję, jak większość tutaj ludzi. Miła była, raz nawet  
5 złotych mi dała. Ciężko się żyje tutaj w mieście. Sama kobieta miła, sym-
patyczna, ale nerwowa strasznie. Ile razy ją widziałem jak ciągnęła biednego 
pieska. Ale co zrobić, jak ja tylko bezdomny. Zapytał się również Pan o to, co 
robiłem. A co mógłbym? Zbierałem puszki i spałem. Nie ma to jak własny kąt 
tutaj. Tylko te koty. Te głupie baby dokarmiają je, a one rozmnażają się jak sza-
lone. Ile razy widziałem, jak właśnie ta dziewczyna kłóciła się z takim rudym 
babsztylem. Inaczej nazwać nie mogę tej osoby. Gada do tych kotów, choć sama 
ma psa i powiem w sekrecie, że średnio to ona zadbana. Mieszka tutaj w pobli-
skiej kamienicy. A na koniec już proszę pamiętać, ja muchy bym nie skrzywdził,  
a teraz już żegnam, bo puszki się same nie zbiorą. - Rozmawiał jak najęty, jednak 
można było wyczuć w nim autentyczność i prawdę. 

Rozmowa trwała jeszcze z kilkanaście minut. Na koniec rzucił Kliczko 
oschle, by Borys nie wyjeżdżał z miasta. Z pobliskiego kościoła rozbrzmiały 
dzwony, które sugerowały, że już dwunasta. Po dwóch godzinach owocnych  
rozmów i oględzinach detektyw wiedział, że pora wybrać się na posterunek, by 
znaleźć kobietę, o której wspomniał świadek. 

Kilka godzin później.

Kliczko ze zgniecioną kartką w ręku udał się do podejrzanej, Hanny Za-
lewskiej. Pogoda nie ułatwiała tej podróży - ulewa doskwierała, szczególnie kie-
dy się jedzie samochodem. Jego myśli błądziły od bezdomnego po przyczynę 
śmierci. Jednak starał się zachować jasność umysłu i po kilku minutach znalazł 
się pod drzwiami mieszkania kobiety. Delikatnie zapukał, a w progu pojawiła 
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się rudowłosa, drobna pani. Pod jej nogami zjawił się malutki piesek, który za-
czął głośno szczekać. Detektyw, który nienawidził hałasu, poczuł lekkie ziryto-
wanie, ale nie pozwolił, by emocje zapanowały nad nim. Po przedstawieniu się 
kobieta wpuściła go do środka, a ten od razu zaczął pytać o konkrety.

— Tak jak wspominałem, chodzi o pewną dziewczynę, którą dzisiejszego 
ranka zamordowano w miejscu, gdzie wychodzi pani z psem. Dowiedziałem się 
również o kilku kłótniach między denatką a panią. Chciałbym się dowiedzieć, 
jak wasza relacja wyglądała. Jednak najważniejszym pytaniem jest: co Pani ro-
biła dzisiaj od 5 rano. 

Detektyw próbował skupić się na sprawie i rozmowie, jednak pies nie ustę-
pował ani na sekundę i co chwilę szczekał i skakał na mężczyznę. Kobieta nie 
wydawała się zbyt zaskoczona i siedziała wyluzowana.

— Jak muszę, to już opowiem. Dzisiejszego poranka karmiłam Pimpusia 
oraz byłam z nim na spacerku oczywiście na „Zwoltexie”, bo gdzie by indziej. 
Około godziny 6 wyszłam do pracy i tam byłam do godziny 13, aby następnie 
wyjść z pieskiem i zjeść obiad, w którym to pan mi przeszkodził. Co do kobiety, to 
szczerze, dobrze jej tak. Marny kundel, z którym wychodziła, straszył Pimpusia  
i koty, które takie biedne są tam. Często widzę, jak one walczą ze sobą o jedzenie. 
Nic, tylko wziąć do domu. Kłótnie były, zwyczajne zwrócenie uwag i to koniec, 
nie przesadzam. Ja, najlepsza obywatelka miasta, miałabym kogoś zabić, to jest 
niedorzeczne - oburzona kobieta wręcz krzyczała na mężczyznę. 

Podczas całej rozmowy co chwilę próbowała wmówić, że to niemożliwe, że 
to ona. Jednak detektyw już podejrzewał, że mogła maczać w tym palce. Zwrócił 
uwagę na jej zaniedbane paznokcie, niektóre były połamane. Idealnie pasowały 
do śladów znalezionych na denatce. Posiadała również dziwną wysypkę na dło-
niach, kto wie od czego. Wiadomo jednak, że nie można wysuwać wniosków 
zbyt wcześnie, przed sprawdzeniem alibi. W połowie rozmowy kobieta nagle 
zmieniła ton głosu.

— Jeśli już Pana tak to wszystko interesuje, to w sekrecie powiem, że ostat-
nimi czasy przychodzi do Borysa jego znajoma, tam do zniszczonego budynku. 
Dziewczyna kiedyś na policję zadzwoniła i kobieta zdenerwowała się niemiłosier-
nie. Najprędzej szukałabym właśnie u niej. Kto wie, co ona ma w głowie? - spokoj-
nie mówiła Hanna, jednak jej zachowanie wciąż wzbudzało podejrzenia. 

Detektyw pożegnał kobietę słowami o zakazie wyjeżdżania z miasta, a sam 
wyruszył na posterunek, gdzie liczył na ciekawsze informacje. Wsiadł do samo-
chodu i odjechał z piskiem opon. 

Kilkanaście minut później, Na posterunku panował większy chaos niż w ulu. 
Hałas przytłaczał człowieka już od wejścia. Detektyw w oddali zauważył machają-
cego do niego Bystrzałkę. Zjawił się przy nim w parę sekund. Twarz patologa była 
zdecydowanie bardziej rozluźniona niż o poranku.

— Znaleziona kobieta nazywa się Matylda Wierzbień, lat 21. Przyczyną zgo-
nu było uduszenie smyczą marki „Flexi”. Na ciele denatki zaleziono wiele śladów 
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po paznokciach oraz rozcięcia. Samo ciało zostało przesunięte kilka metrów po 
piachu i sprytnie ukryte w krzakach. Również interesujące są ślady kociej karmy 
na jej ciele. Jednak to mało przydatne, ponieważ na miejscu zbrodni było jej bar-
dzo wiele. Najważniejszą poszlaką jest włos farbowany brunetki - mówił interesu-
jącym głosem specjalista. 

Detektyw przeklął pod nosem. Wiedział już, że potrzebuje kolejnego 
świadka. W tej samej chwili jego kolejny współpracownik, Łukasz, zawołał go 
do swojego gabinetu, by pokazać obraz z monitoringu. 

— Po dokładnym sprawdzeniu monitoringu mamy jedną osobę wychodzącą 
ze „Zwoltexu” o godzinie 6:21. Kobieta ubrana w stare, podziurawione spodnie 
oraz brązowy płaszcz. Znaleźliśmy ją w bazie danych, nazywa się Wiesława Bań-
ka. Kilka razy zatrzymana, widywana w towarzystwie pana Borysa, z którym już 
rozmawiałeś - prawił specjalista konkretnymi i zdecydowanie zadowalającymi 
informacjami. 

Na koniec detektyw dowiedział się, że podejrzana już została zatrzymana i cze-
ka na niego w pokoju przesłuchań. Podziękował za konkretne informacje i rzucił 
zwykłym „cześć” na odchodne. 

Kobieta w gabinecie była zafascynowana ścianami, szybą, a nawet zwy-
kłym stołem. Jednak w momencie, gdy zobaczyła detektywa, spięła się i nad 
wyraz wyprostowała.

— Witam, nazywam się Piotr Kliczko i prowadzę sprawę, jak już Pani sły-
szała morderstwa. Proszę się uspokoić, a ja zadam kilka zwykłych pytań. Za-
czniemy od kluczowych informacji. Co Pani robiła w godzinach 6-7 rano oraz 
jaki stosunek miała ze zmarłą dziewczyną? - Próbował uspokoić głosem kobietę, 
ale na nic to się zdało. Kobieta siedziała jak na szpilkach, wzrok latał na wszyst-
kie możliwe strony, a ręce już prawdopodobnie były spocone.

— Ja-a, kogoś, za-abić? To n-nie jest możliwe. Naprawdę proszę uwierzyć. 
To fakt, że ostatnimi czasy kłóciłam się z dziewczyną, jednak stosunki mia-
łyśmy neutralne. Nie zjawiałam się lub nie wychodziłam z budynku jak tylko 
wiedziałam, że jest szansa, by ją spotkać. Ta dziewczyna dziwna była. Jednak 
n-nie zasłużyła na ta-akie zakończenie ży-życia. Ja naprawdę nic nie zrobiłam. 
Mogę powiedzieć, że dzisiaj tak jakoś około go-godziny sz-szóstej trzydzieści 
widziałam ta-taką drobną brunetkę z małym pieskiem, szczekał w niebogłosy 
jakby chciał obudzić wszystkich w o-okolicy. Jak się wabił, to już nie pamiętam, 
ale może Puszek. Jednak proszę mi wie-wierzyć. O tej godzinie zbierałam pu-
-puszki. W Zduńskiej Woli to bardzo ciężkie życie, ale cóż, jak się kocha to mia-
sto... - jąkała się podejrzana, aczkolwiek detektyw jej uwierzył. 

Alibi jej się zgadzało, dowodów na nią było brak. Również Kliczko przy-
glądał się w trakcie rozmowy charakterystycznym cechom, które można było 
połączyć z denatką. Paznokcie krótko obgryzione, włosów tak naprawdę było 
brak oraz sama kobieta powiedziała później, że posiada uczulenie na koty, które 
bardzo jej doskwiera. Zrozumiał, że trzeba wezwać na ponowne przesłuchanie 
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Hannę Zalewską. Detektyw już wiedział, że maczała palce w morderstwie. Sama 
sprawa zaczęła rozwiązywać się bez niczyjej pomocy, aczkolwiek skąd włos bru-
netki na ciele denatki, która sama była blondynką?

Następny dzień o poranku,

Z samego rana pogoda doskwierała każdemu. Wiatr powodował, że drze-
wa wręcz się kładły, a temperatura  lepsza nie była. Kliczko zaskakująco miał 
dobry humor. Chodził po mieszkaniu i wręcz tańczył do dźwięku podmuchów 
wiatru. Po krótkim pokazie własnego talentu udał się na posterunek. 

W budynku panował większy spokój niż dnia wczorajszego. Jeden z poli-
cjantów poinformował detektywa o przybyciu głównej podejrzanej. Mężczyzna 
jak tylko usłyszał o tym, od razu szybkim krokiem udał się do pokoju prze-
słuchań. Twarz kobiety, jak w trakcie poprzedniego przesłuchania, była zrelak-
sowana, a ona sama siedziała jak na kanapie. Nie przejmowała się faktem, że 
zaraz jej udowodnią morderstwo. Rozmowa zaczęła się klasycznie. Od początku 
wypierała się wszystkiego, czego mogła. 

— Wszystko wskazuje, że jest pani niewinna, aczkolwiek chciałbym zadać 
jeszcze jedno pytanie: kiedy ostatni raz widziała Pani dziewczynę? 

Detektyw nie dawał za wygraną. Przesłuchanie trwało dwie godziny, lecz 
czuł, że lada moment kobieta popełni jakiś błąd. Ale takiego zwrotu akcji nawet 
sam Kliczko się nie spodziewał.

— Wydaję mi się, że tak z 2-3 dni temu. Wychodzę z pieskiem przed nią i często 
się mijałyśmy w alejkach, a szczególnie pod papieżem, gdzie codziennie się modlę  
o lepszy dzień. Wie pan, lata już nie te, a człowiek żyć chce. Nie mogę zrozumieć, 
czemu tyle to trwa. Tłumaczę, że to nie mogę być ja. Nic się nie zgadza, a przecież ja 
na karmę dla kotów mam uczulenie. Niedorzeczna jest policja w tej Zduńskiej, jedno 
morderstwo na parę lat i już biedną obywatelkę oczerniają. Pozwę was wszystkich  
i tyle z tego będzie! - krzyczała kobieta na detektywa, jednak nie zorientowała się, że 
jednym prostym zdaniem przyznała się do winy. 

Od początku rozmowy mężczyzna ani razu nie wspomniał o karmie dla 
kotów na ciele. Dodatkowo pani Hanna opowiadała bardzo miło o kotach pod-
czas pierwszej rozmowy. Po usłyszeniu całej wypowiedzi Kliczko nie krył zado-
wolenia z siebie, jego lewy kącik ust lekko poszybował w górę, a kobieta zorien-
towała się, co powiedziała. Na twarzy zaczęła pojawiać się złość i irytacja.

— To ta głupia dziewczyna zaczęła całą tę sprawę. Codziennie rano straszyła 
koty i dodatkowo mojego Pimpusia. Ja tylko dokarmiałam zwierzaki, a to babsko 
groziło mi zadzwonieniem na policję. Raz wystawiłam pułapki na tego jej kundla, 
jednak nic nie zadziałało. Jednak podczas naszego ostatniego spotkania przesa-
dziła, więc ubrałam perukę, założyłam czarne ubrania, by nikt się nie zorientował 
i udusiłam ją smyczą Pimpusia. Nigdy nie byłam z siebie bardziej dumna. Nie mu-
siałam się bać, że coś się stanie niewinnym zwierzaczkom. Na sam koniec dałam 
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trochę karmy na ciało, by koty wszystko zlizały i nie było moich odcisków palców. 
Wszystko by się udało, gdyby nie to głupie uczulenie i bezdomni. Oni są zakałą 
miasta, nie moja osoba, ja tylko chciałam polepszyć ten teren - trwała przy swoim 
kobieta, a irytację w jej głosie można było usłyszeć na kilometr. 

Detektyw zawołał policjantów, by kobietę skuć. Mężczyzna dawno nie po-
czuł takiej ulgi jak po zakończeniu tego przesłuchania. Wiedział, że to już koniec 
i może żyć własnym życiem, nie martwiąc się o innych ludzi przechadzających 
się po alejkach czy okolicy. Zrozumiał również jak zwykłe małe miasto Zduńska 
Wola, jest niebezpieczne i niezrozumiałe. Mało kto zna problemy osiedli, bloków 
czy właśnie terenów zielonych. Detektyw Kliczko udał się do współpracowni-
ków, by im podziękować za ciężką pracę, pożegnał się ze wszystkimi i pojechał 
do domu.
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Weronika Kolenda
Godło: Anna W. Rose
Praca zgłoszona do konkursu w kategorii 14-17 lat

W blasku zduńskowolskiej zbrodni
Pewnego wieczoru do miasta Zduńska Wola wkroczył mężczyzna w kape-

luszu. Długi czarny płaszcz sięgał aż do ziemi, a jego końce muskały wodę po 
deszczu. Czarne okulary zakryły pół twarzy. Światło księżyca dodawało grozy. 
Nieznajomy mężczyzna szedł w stronę posterunku policji, lecz po chwili się wy-
cofał. Zawrócił. Szybkim krokiem skręcił dwa razy w lewo i obrócił się o 360 
stopni. Chyba czegoś szukał. 

— O nie, Zauważył mnie!
Był coraz bliżej. Osłupiałam. Pochylił się i powiedział: 
— Idziesz ze mną. 
Dużego wyboru mi nie dał. Chciał, bym zaprowadziła go na ulicę Kościel-

ną do bazyliki. Kurczę już dwudziesta druga. Matka mnie zabije. Szliśmy w ci-
szy i tak, żeby ludzie nas nie zauważyli. W pewnym momencie cisza była tak 
rozległa, że usłyszałam jak nieznajomy oddycha. O! Wreszcie jesteśmy. Ale po 
co mu kościół? Za nic nie wiem. Chciałam już wrócić do domu, gdy złapał mnie 
za ramię. 

— Słyszałaś o zabójstwie dwóch kobiet? - zapytał mnie. Jego głos jest taki 
spokojny, a mowa ciała niepokojąca. 

— Całkiem możliwe - wyjąkałam. 
— Tak, zauważyłem, że mnie śledzisz, a teraz mi pomożesz. 
— Wiesz, że o 22:30 miałam być w domu? Znasz silniejszą istotę niż wście-

kłą matkę?
— Ym? - zmarszczył czoło, tak jakby to, co mówię nie było prawdą. - Zają-

łem się wszystkim. 
Czy jego słowa mnie uspokoiły? Za nic. Hm, ma z 1,8 m wzrostu, a spod 

kołnierza wystaje tatuaż. Kazał mi przeskoczyć przez bramę, sam zrobił to 
samo, a później wyjął wielki metalowy klucz i wepchnął mnie do kościoła. 

— Przeszukaj dobrze ławki. 
— A czego szukamy? 
— Nie gadaj, tylko szukaj. 
— „Nie gadaj tylko szukaj” - powtórzyłam pod nosem. Chyba słyszał, bo 

się do mnie odwrócił, ale przez te wielkie gogle ciężko było stwierdzić, jaką miał 
minę. 

Pierwszy, drugi, trzeci rząd, oczywiście od końca. NIC! Chwila, chwila  
a co to?! List, ale napisany niezrozumiałym językiem. Niezrozumiałym, ale nie 
dla mnie. To szyfr. 
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— Rozumiesz coś z tego? - zapytał nieznajomy. 
— … - Powinnam mu pomagać? A jeżeli nie ma dobrych zamiarów? 
Wyrwał mi kartkę z rąk i powiedział: 
— Nie to nie. I tak nie jesteś wystarczająco inteligentna, by to rozumieć”. 
Odwrócił się. To była moja chwila. Chwila ucieczki. Biegnę jak wolne stwo-

rzenie, popycham drzwi, nie oglądam się za siebie. Czuję zapach wolności, prze-
skakuję przez bramę i rozcinam sobie lewą rękę, ale teraz to nieważne. Biegnę 
dalej. Do domu. Ile sił w nogach. Biegłam Kościelną, Placem Wolności i Juliusza. 
Byłam już naprawdę blisko. Nawet nie 5 minut od domu, gdy nagle wyskoczył 
z ulicy Żeromskiego ON. Jego droga musiała wyglądać tak: wyszedł tyłem ko-
ścioła, przebiegł przez Aleję Tadeusza Kościuszki następnie Łaską i przeszedł 
przejściem między Rossmanem a optykiem. 

Złapał mnie za ramiona, przeciągnął pod sklep, przycisnął pod ścianą i za-
czął krzyczeć. Nie wiem, co krzyczał. Byłam za bardzo załamana i starałam po-
wstrzymać się od płaczu. Łzy napływały mi do oczu. Gdy to zobaczył, przestał 
krzyczeć. Powiedział jedynie. 

— Nigdy więcej nie rób czegoś takiego - i mnie puścił. 
Wskazał palcem drogę do mojego domu. Zaczęłam wracać i poczułam, że 

wcisnął mi w rękę kartkę, dokładnie list z kościoła. W domu wszyscy spali, tylko 
mama czekała aż wrócę. Nie była zła. Miałam wrażenie, że coś wie. 

 Po ciężkiej nocy specjalnie wstałam wcześniej, by rozszyfrować list. Treść 
listu brzmiała: ,,Tp czdap szligsz zngjezkdsz ng 12 oyzr igmkdnkl - Czgynr ik-
dłik”. To szyfr ,,GA - DE - RY - PO - LU - KI". Jak się nie mylę, to wiadomość 
będzie brzmiała tak: ,,To, czego szukasz, znajdziesz o 12 przy kamieniu – Czarny 
Kieł”. Kim jest Czarny Kieł i gdzie szukać? Nieoczekiwanie otrzymałam sms-a 
z zastrzeżonego numeru. Nadawca chciał mnie poinformować, że gra, w któ-
rą wchodzę, to nie zabawa i lepiej żebym zrezygnowała. Usłyszałam pukanie. 
Otworzyłam drzwi, a w nich pojawiła się postać z wczorajszej nocy. 

— Czy ty sobie żarty ze mnie robisz? Próbujesz mnie zastraszyć? 
— Ale o czym ty mówisz? 
— Po co wysłałeś mi tego sms-a? W jakim celu pytam się?! -już lekko pod-

denerwowana wykrzykuję ostanie słowa. 
— Nic ci nie wysłałem, przysięgam. Wydaje mi się, że zrobił to zabójca tych 

dwóch kobiet. A no i gdy my tak ganialiśmy się po Zduńskiej, zaginęło dziecko. 
Dziewczynka, lat 7, o 22:50 przy Rondzie Solidarności. Podobno auto z dwójką 
dzieci i rodzicami zatrzymało się na rondzie z powodu problemów technicz-
nych. Dziewczynka wysiadła z auta, ponieważ chciała iść do ojca, który prze-
glądał maskę. Uprowadzili ją spod jego nosa. Z doniesień wynika, że porwał ją 
mężczyzna w czarnym sedanie. Podobno wjechał w ulicę Szadkowską i tu trop 
się urywa. Mężczyzna rozpłynął się w powietrzu wraz z dzieckiem. Tyle gadam, 
a ty? Rozszyfrowałaś ten list? 

— Jeszcze nie, przepraszam. 
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— Nie przepraszaj, tylko rozpracuj ten list. Tu masz mój numer, jak coś, 
to pisz. Aaa..., i widzimy się o 15 pod posterunkiem policji. Trzeba przejrzeć 
kamery, dobre 12h materiału. 

— Okej. 
I wyszedł. Okłamałam go. Skąd mam wiedzieć, że mogę mu ufać? Nikt nie 

da mi tej pewności. Powinnam stawić się o 15? Skoro to posterunek policji nic 
mi raczej nie grozi. Godziny mijały, a ja gapiłam się w telefon na tę jedną wiado-
mość. Ojj, już 14:40, nie zdążę. No cóż, trudno. 

— Jestem! 
— Prawie się spóźniłaś. 
— Prawie to wielka różnica.
Do spóźnienia brakowało 30 sekund. 
— O jaki pan dokładniś. 
Weszliśmy bocznym wejściem na posterunek. Policjant to chyba kolega 

nieznajomego, obce osoby tak się nie witają. Pan policjant zaprowadził nas do 
pokoju, w którym jest wgląd do kamer w mieście. Po żmudnym, prawie dwu-
godzinnym oglądaniu nagrań, trafiliśmy na ,,skarb''. Czarny sedan złapany 
na fotoradarze na ulicy Złotej. Po rejestracji doszliśmy do tego, że auto dzień 
wcześniej było w ,,Stacji Kontroli Pojazdów Florczak”, gdzie akurat podejrzany 
ma znajomych. Niedużo myśląc, ruszyliśmy w drogę. Jak się okazuje nasz nie-
znajomy ma auto, więc zaproponował, że nim tam pojedziemy. Wsiadłam, tak 
jestem głupia, ale jeżeli mam uratować dziecko, warto zaryzykować. W drodze 
zdobyłam się na odwagę. 

— Okłamałam cię, już dawno rozszyfrowałam list. 
— Wiem. 
— I nic nie powiedziałeś? 
— Chciałem ci dać czas i wybór. 
— Więc spójrz. - Wyciągnęłam list z kieszeni i podzieliłam się spostrzeżeniami. 
Dojechaliśmy na miejsce. W sprawie tego auta rozmawialiśmy z panem 

Marcinem. 
— Tak, było u nas takie auto. Wyszedł z niego wysoki brunecik z brodą  

i żądał natychmiastowego przeglądu. Sedan czterodrzwiowy, z czarną tapicerką, 
w eleganckiej sylwetce. Facet pytał też o podrasowanie auta. 

— Podrasowanie auta? - zapytał nieznajomy. 
— Ym, tak, chciał, by było szybsze. 
— Okej, dzięki, dzięki. Nie mówił nic więcej?
— Niestety nie. 
Kiedy wracaliśmy do auta nieznajomy szepnął mi do ucha ,,ten gościu coś 

ukrywa”. Nim zdążyłam mrugnąć, mój gość cofnął się do Marcinka, złapał go 
za fraki i kazał mówić, co naprawdę wie. Facet był przerażony, ale warto było, 
bo okazało się, iż zasłyszał jego podejrzaną rozmowę przez telefon. Mniej więcej 
przedstawił nam to tak: 
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— Rozmawiał z kimś bardzo nerwowo, chyba rozchodziło się o pieniądze, 
bardzo groził i mówił, że jak nie będzie wszystkiego, to i ich nie będzie i skończy 
się dzień dziecka, aa... i kazał jakiemuś Bogdankowi i Mireczkowi przekazać, że 
spotkanie najprawdopodobniej będzie odwołane, chyba że będzie dobry towar 
po drodze. 

— On nam więcej już nic nie wyśpiewa - powiedział obcy. 
Zajechaliśmy do stacji, by zatankować i coś przekąsić. Wtedy postanowi-

łam, że zrobię krok do przodu. 
— Powiedz mi coś o sobie. Może na dobry początek jak się nazywasz Panie 

Anonimowy. 
— Nie mogę powiedzieć. 
— Bo? 
— Mogłoby to nam zaszkodzić. 
— Chodzi tu o imię, nie o nazwisko, pesel i numer karty. 
— Dobrze, jesteś bardzo uparta. Nazywam się Bartłomiej, lepiej ci? 
— Anna. A i chyba wpadłam na pomysł co do listu, ale najpierw powiedz, 

kto to Biały Kieł?
— Nieznany przyjaciel jak ja. Mów, co wiesz szybko. 
— To tak na 12, czyli może gdzieś wysoko, bo według wskazówek zegara 12 

jest najwyżej no i przy kamieniu. 
— Wysoko przy kamieniu? A co to niby ma być? Schody do nieba? 
— Nie mam pojęcia, skąd to wziąłeś - zaśmiałam się z jego bezradności. - WIEM! 
— Co?
— Górka na Kępinie! W drogę!
Tak przepisowo pędziliśmy, że nawet nie byłam w stanie wziąć gryza kanap-

ki, a mój lód się rozpuścił. No masz ci los, nawet policja nas zatrzymała. To chyba 
nie był wielki problem, bo Bartek tylko delikatnie przechylił okulary i policjant 
nas wypuścił. 

Ach, spacer po pięknej Kępinie i facet z saperką. - A po co ci ona? - zapytałam. 
— Pierwsza zasada ,,spodziewaj się wszystkiego”. 
— No dobra, dobra. I tak mam pytanie (w sumie nie pierwsze i nie ostat-

nie) - wymamrotałam - mianowicie, skąd wiedziałeś, że facet od przeglądu coś 
ukrywa i dlaczego policjant nas zostawił, mimo iż powinien być mandacik? 

— Po pierwsze poznałem to po mowie ciała chłopaka. Krępował nogi, bujał 
nimi delikatnie, a prawą rękę zaciskał nerwowo w pięść i czasem uciekał wzro-
kiem i to na koniec go wydało. A po drugie, widzisz, mam tak anielską twarz, 
że policjant stwierdził, że tak cudowny mężczyzna nie może dostać mandatu. 
Haha - zaśmiał się. 

— Jedyne, co masz anielskiego, to anielsko wysokie ego chłopczyku. - Tu 
już wybuchłam śmiechem. 

— Ciiii. 
— Jak śmiesz mnie uciszać? 
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Popchnął mnie na bok i wskazał palcem dwóch mężczyzn, a w pobliżu 
nich dokładnie taki sam sedan, jakiego szukaliśmy. Bartek skradał się cichutko 
jak ninja. Rzucił na plecy podejrzanego. Szarpnął go. Znienacka upadli, a ko-
lega podejrzanego zaczął uciekać. Ruszyłam w pogoń. Przypomnę jedynie, że 
nie jestem najlepszą biegaczką, wręcz fatalną. Słychać było niewyraźnie krzyk 
Bartka. Krzyczał, że mam go zostawić i nie biec. Nigdy nie odpuszczam i nie 
usłuchałam. Dogoniłam go i powaliłam. Podrapałam tak, by jego naskórek był 
pod moimi paznokciami i jednym zamaszystym ruchem wyjęłam coś z kiesze-
ni. Mężczyzna ciągnął mnie za włosy i uderzył w twarz co pobudziło do wal-
ki moje wewnętrzne zwierzę - fokę. Zabrałam ,,cośka”, który wypadł i czym 
prędzej wróciłam do Bartłomieja. Tam sprawa się miała gorzej, okazało się, że 
podejrzany miał scyzoryk i pociął go po ręce. Przy niefartownym upadku roz-
walił sobie również łuk brwiowy. Ale jego męki nie poszły na marne, bo nasz 
podejrzany również się porządnie pokaleczył. 

Wzięłam Bartka pod ramię i zawróciliśmy do auta, by opatrzyć rany. Wyję-
łam apteczkę. Gdzieś jakimś cudem znalazłam probówkę i od razu po pobraniu 
naskórka, założyłam rękawiczki i pomogłam Bartkowi. 

— Czy ty oszalałaś? Musiałaś za nim biec? Ała - jęknął z bólu. 
— Nie marudź, daj rękę, trzeba opatrzyć. - Odkaziłam rany i zabandażowałam. 
— Teraz pora na łuk brwiowy. 
— Dam sobie radę, tylko wyjdź z samochodu. 
— Czy ty widzisz, jak wyglądasz? W takiej chwili przejmujesz się, że zoba-

czę twoją twarz? 
— Proszę. 
— Nie, nie i jeszcze raz nie. Nie zostawię cię z tym samego. Skupię się na 

ranie, nie twarzy - zdjęłam delikatnie jego okulary i dostrzegłam piękne, błysz-
czące, niebieskie oczy. ,,Skup się na ranie” powtarzałam w myślach, bo to prze-
cież obiecałam. W pewnym momencie uniósł swe oczy ku górze, co spowodo-
wało, że nasze oczy się spotkały. 

— I już po bólu, pięknie opatrzone - wróciłam na miejsce. 
— Dziękuję. Dlaczego jeszcze tu jesteś? Nie przeraziło cię, kim jestem? 
— Skupiałam się na ranie - zaśmiałam się. 
Dobrze wiedziałam, z kim siedzę w aucie - synem mafiosa, ale to nie jest 

teraz najważniejsze, bo mamy zadanie. Podejście drugie wdrapania się na górkę 
już nam wyszło. Ja kopałam, bo koleżka był niezdolny. 

— Wszystko w porządku? - wyglądał niemrawo. 
— Tak, tak. Kop, nie gadaj. 
Wykopałam szkatułkę, a w niej kolejna wiadomość i zdjęcie zaginionych 

kobiet, dziecka i jakiegoś mężczyzny. 
— Czy ty się z kimś bawisz w kotka i myszkę? Co to jest za chłopak? 
— Nie wiem. Czy to alfabet Morse’a? Widzisz to? W dolnym prawym rogu 

jakby pieczątki z krwi. 
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— Mam dość, mam dość! - Krzyknęłam wtedy i tu właśnie zaczął się mój 
atak paniki. Oczy zaszklone. Cała się trzęsłam. Płacz. 

Bartłomiej nie wiedział, co zrobić, ale mimo wszystko odważył się na miły 
gest - przytulił mnie i zabrał do auta. To trochę mnie uspokoiło. Nawet posprzątał 
i włączył muzykę, bo ja nie byłam w stanie się ruszyć. W jednej chwili świat się za-
trzymał, Bartek spojrzał mi prosto w oczy, bez okularów i obiecał, że ich znajdzie-
my i dorwiemy drania. Jego słowa bardzo mnie dotknęły, dzięki nim wiedziałam, 
że muszę walczyć dalej. Od tego momentu już nigdy nie nosił przy mnie okularów. 
Robiło się późno, więc odwiózł mnie do domu i zobligował do odczytania tekstu,  
a ja poprosiłam go o zaniesienie probówki do laboratorium i sprawdzenie tego 
,,cośka”. Na wszelki wypadek Bartek wysłał mi sms-em zdjęcie, które było w szka-
tułce.

Poświęciłam trochę czasu na wyczytanie treści z  - - . - - . - . .. . / - - - - / . - - . 
- - - - .. / - . - - - ... . - - / . - / .. / - . - - . - / - . .. . / . - - .. . - . - . .. . . - . - . - / - . - .. . . - . 
.. - . - - - / ... .. .. - .. / - - .. . - . - - . . - - . - . .... . - - . - . - . - / - ... - - - . - . - . - - ... . - .. - 
. - . - - /” i wyszło to: ,,Macie to pod nosem a i tak nie wiecie. Kieruj się zapachem. 
Borysław”. Rozwiązanie wysłałam sms-em i czekałam na odpowiedź. Czekałam 
i czekałam, aż zaczęłam się martwić. Na drugi dzień nic, trzeci i czwarty - cisza. 
Dzwoniłam, pisałam. 

Moje zamartwianie przerwało pukanie do drzwi, a w nich pojawił się nikt 
inny jak Bartek. Zamknęłam mu je przed nosem. 

— Przepraszam. Przepraszam, że się nie odzywałem. 
— Jaasne - uchyliłam drzwi - dopiero teraz się odzywasz! Czego chcesz? 
Bartek otworzył drzwi, a ja obrażona udawałam, że go nie widzę.
— To nie tak. 
— Przyznaj, że odzywasz się jak coś chcesz, jak masz w tym jakiś interes.
— Nie o to chodzi. 
— To o co?
— Dostałem wyniki badań. To Jacek Borysiak. Trochę go pośledziłem. Ma 

żonkę, córkę, a nocami wymyka się na piwko. Sprawdziłem też te pieczątki krwi, 
ponieważ idealnie widać na nich odciski palców. Odciski należą do zaginionych 
osób ze zdjęcia, brakuje tylko odcisku mężczyzny. A i nasz podejrzany był w apte-
ce Aloes na Zielonej. Nie zapłacił za zakupy. 

— A wiesz, gdzie dalej pojechał?
— Niestety nie, zgubiłem go na Rondzie Tkaczy Zduńskowolskich. 
— Stary, patrz na zdjęcie, kojarzę te okna. - Wzięłam kartkę do ręki - za-

pach, zapach. 
— W Parku znikał na piwko. 
— Browar Staropolski! Przecież to jasne. Ruszajmy. 
Byłam bardzo podekscytowana. Czułam jakbym miała dokonać odkrycia na 

miarę światową. Już bliziutko. Dzieliły nas metry. Za nami oddział policji. Wcho-
dzimy jako pierwsi, według planu. Bartek na wypadek większego ataku miał broń. 
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Jesteśmy na miejscu. Nikogo nie było, a jedynie napis z krwi ,,Nie tym razem, do 
zobaczenia dalej”. Zaraz obok rozchlapane resztki krwi. Pod napisem leżały roz-
rzucone rzeczy kojarzone z ofiarami. Obrączka mężczyzny, miś dziecka, łańcusz-
ki kobiet, a wśród nich mój numer telefonu. Opuściłam to miejsce i usiadłam na 
krawężniku. Musiałam ochłonąć. 

— To jest chyba żart. Ja tak nie mogę, ale muszę już to dokończyć.
— Nie, to moja wina. - Bartek usiadł obok mnie. - Muszę cię odsunąć od 

sprawy. 
— Oj nie, nie, nie! - wstałam jak poparzona i się odsunęłam. - Ty mnie w to 

wciągnąłeś i teraz muszę to dokończyć. 
Miejsce zdarzenia było już zabezpieczone, ale mnie to nie interesowało. 

Gdy wyszli na chwilę na dwór, zamknęłam się w Browarze i starałam się roz-
wiązać zagadkę. Obeszłam miejsce dookoła i coś przykuło moją uwagę. Napis 
był nienaturalny, a linia od słowa „dalej” prowadziła do pierwszego słowa, czyli 
„Nie”. Tak, to mapa Zduńskiej Woli, a rzeczy to punkty. Obrączka to bazylika, 
mój numer - górka, naszyjniki to browar, a miś? Miś jest w miejscu opuszczonej 
fabryki ,,Tasiemka” przy ulicy Zielonej. Policja dobijała się do drzwi, ale ja już 
wiedziałam, gdzie szukać. Jak z procy wybiegłam do wyznaczonego miejsca. 
Wychodzę z ul. Parkowej następnie Alejkami Tadeusza Kościuszki i tu pod ko-
ściołem ewangelicko - augsburskim dogonił mnie Bartłomiej. Potem Dąbrow-
skiego, cały czas prosto, aż do skrzyżowania i w końcu długo wyczekiwana ulica 
Zielona. 

— Dobra, teraz tu, gdy stoimy pod kościołem chrześcijan baptystów za-
dzwoń po policję, proszę.

— Chwila. 
— Tylko niech jadą po cichu, żeby nie uciekli. 
Już wszyscy zebraliśmy się i powielamy plan pierwszy, który niekoniecznie 

wyszedł. Wchodzimy do budynku. Widzimy ofiary w stanie krytycznym uwią-
zane do krzeseł. Biorę dziewczynkę na ręce i wynoszę. Jest przerażona, brudna 
i głodna. Kobiety miały siniaki na ciele i odciski dłoni na twarzy, a jedyny męż-
czyzna tylko zadrapanie na rękach. Wszyscy mimo to wyszli z tego cało. Udało 
nam się ich znaleźć. To kto tym dowodził, zdziwiło mnie. Był to ojciec chrzest-
ny Bartka - Alexander Orłell ps. Sokole Oko. A mężczyzna, który porywał, to 
Julian Borysiński. Policja zawiozła ich na komisariat i zbierała zeznania. Mnie 
jednak nadal coś nie pasowało. Teraz muszę iść do Bartka. 

— Jak się trzymasz? 
— Bywało lepiej. 
— Wyjedziesz teraz z miasta? 
— To, co się wydarzyło, jest chore. Chyba powinienem wyjechać. 
— Tworzymy całkiem zgrany duet. 
— Sprawdziłem tego ,,cośka”, którego mi kazałaś. Nic ciekawego tam nie 

było, jakieś śmieci i rodzinne zdjęcie, spójrz. 
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— To nie może być prawda. Patrz - wyciągnęłam telefon z zdjęciem męż-
czyzny, który został uprowadzony. - To ten sam mężczyzna, tylko zgolił się na 
łyso. 

Bartek podbiegł do swojego kolegi policjanta, powiedział, co ustaliliśmy i ru-
szył w pogoń. Piękny śpiew syren, odbijające się światła od szyb i widok skuwane-
go właściwego szefa – uczucie nie do opisania. Ulga. Jednak nie chrzestny był sze-
fem tej całej szajki, a mężczyzna ze zdjęcia. Ten sam, z którym wdałam się w bójkę! 

Odeszłam na bok tak, by zamienić jeszcze parę słów z Bartkiem. 
— Myślę, że możemy jeszcze kiedyś wspólnie rozwiązać jakąś sprawę. Co 

ty na to? - zaproponowałam. 
— A chcesz jeszcze?
— A ty?
— Jak myślisz? - Zaśmiał się po cichu. - Do zobaczenia. Będę tam, gdzie 

zawsze, o tej samej porze. Czekaj na mnie. 
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Aleksandra Sychniak
Godło: AS 
Praca poza konkursem

Co za sobą zostawili 

,,Pewnego ciemnego wieczoru grupa przyjaciół bawiła się przy ognisku z okazji 
zakończenia roku szkolnego. Nastolatkowie rozpalili ognisko nieopodal lasu, który 
zataczał koło wokół miasteczka Zduńska Wola. Był to las o ogromnej powierzchni, 
zaniedbany, ponieważ zawsze brakowało na to budżetu. Była późna godzina, nasto-
latkowie bawili się bez ograniczeń. Nie obyło się bez alkoholu, przekąsek i głośnej 
muzyki. Zgodnie z planem mieli wrócić do domu następnego dnia. Jednak tak się 
nie stało. Około godziny drugiej, zmęczona Kinga poprosiła Zuzię, swoją koleżan-
kę, żeby odprowadziła ją do samochodu, ponieważ chce już położyć się spać. Zuzia 
oznajmiła kolegom, że Kinga jest zmęczona i odprowadzi ją do samochodu. Kinga 
od razu zasnęła. Zuzia wróciła do kolegów – impreza dalej trwała. 

Po około godzinie usłyszeli krzyk dochodzący zza samochodu. Wszyscy po-
biegli zastanawiając się, co się dzieje, ale krzyk ucichł zanim zdążyli dobiec. W sa-
mochodzie nie było nikogo. Kinga zniknęła. Zuzia zadzwoniła na policję, a chłopcy 
zaczęli jej szukać, jednak nie miało to najmniejszego sensu, ponieważ nie mieli żad-
nego pojęcia, w którą stronę mają się udać. Nie chcieli się zgubić. 

Kiedy przyjechała policja, roztrzęsiona trójka dostała koce i zaczęli opowiadać 
całą historię. 

Minęły dwa miesiące, jednak Kinga nie została odnaleziona, policja nie zna-
lazła żadnego tropu w lesie. Pojawiały się plotki o mordercy. Miasto Zduńska Wola 
przechodziło traumę po raz kolejny, ponieważ przed laty miało miejsce takie samo 
zdarzenie. Policja była bezsilna, nie znaleźli sprawcy tych zdarzeń, ale mieli prze-
czucie, że te sprawy były powiązane. Uważali, że sprawcą może być ta sama osoba. 

Po roku od sprawy każdy w miasteczku pogodził się ze stratą Kingi. To cała 
historia''.

—To koniec? - zapytała Sara.
—Tak - odpowiedziała jej mama.
—Ale to nie mogło się tak tragicznie skończyć - ze smutkiem powiedziała 

Sara.
— Takie jest życie, różnie może się potoczyć. A ty idź już spać – powiedzia-

ła mama.
Dziesięć lat później dwudziestopięcioletnia Sara, przytłoczona rutyną dnia, 

wraca wieczorem do pustego ciemnego domu. Tego samego wieczoru dzwoni 
do niej przełożony, który prosi ją o wczesne przyjście na posterunek do pracy. 
Sara została policjantką, postanowiła wybrać tę drogę w życiu, ponieważ kocha-
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ła pomagać ludziom oraz ich chronić. Lubiła rozwiązywać zagadki. Zrobiła to 
też na cześć swojego taty, który również był policjantem. 

Następnego dnia, kiedy pojawiła się na posterunku, została poproszona o upo-
rządkowanie archiwum. Z ironią powiedziała do szefa:

— Z wielką chęcią zabieram się do pracy.
Sara wolałaby pomagać ludziom i ich chronić, a nie zajmować się tylko pa-

pierową robotą. Jednak nie miała pojęcia, że tego dnia znajdzie coś, co odmieni 
jej całe życie. Zabrała się za porządkowanie wszystkiego, wiedziała, że zajmie jej 
to cały tydzień, ale wolała mieć to z głowy. 

Późnym wieczorem, przez przypadek znalazła teczkę pod nazwą „ZAGINIĘ-
CIE KINGI TEJGO – LAS PAPROCKI – 1980 r.” W momencie przypomniała się 
jej historia, którą usłyszała od mamy. Z impetem otworzyła teczkę - była przeko-
nana, że to ta sprawa. Włożyła teczkę do torby i zostawiając wszystko, pobiegła do 
domu. Całą noc spędziła na oglądaniu zdjęć i czytaniu dokumentacji. Pijąc trzecią 
kawę, odsłoniła roletę, przez którą dobijały się promienie słońca. Wiedziała, że źle 
zrobiła, zabierając teczkę ze sobą do domu, ale próbowała o tym nie myśleć. 

Rano wzięła długi prysznic i poszła do pracy, ale jedyne, o czym myślała, 
to teczka, nad którą przesiedziała całą noc. Weszła do sali, w której ją znalazła. 
Ku jej zdziwieniu w pudełku obok leżała kolejna teczka, której nawet wczoraj 
nie zauważyła. Wzięła ją szybko do ręki - na teczce było napisane „ZAGINIĘCIE 
PATRYCJI KAJZER - LAS PAPROCKI - 1970r.”. Włożyła ją do torby, po czym 
zabrała się do pracy. 

Wróciła późnym wieczorem do domu, wyjęła teczkę z torby i położyła ją na 
komodzie. Po kolacji miała chwilę wolnego czasu, więc postanowiła posprzątać 
dom. Teczki schowała w salonie. 

Minął cały tydzień, Sara uporała się z archiwum i z czystym sumieniem 
wróciła w sobotę do domu. Była zadowolona, że udało się jej skończyć archiwi-
zację przed niedzielą, ponieważ nienawidziła tego dnia pracować. Położyła się 
spać. 

Następny dzień postanowiła poświęcić sobie. Zjadła śniadanie, podczas 
którego zadzwoniła jej mama.

— Cześć mamo - powiedziała Sara.
— Cześć - odpowiedziała mama.
— Jak ci minął tydzień córeczko? - zapytała mama.
— Nie było tak źle, dużo porządkowania i sprzątania. Jednak nie zgadniesz, 

co znalazłam - powiedziała Sara.
— Co takiego? - zapytała mama.
— Pamiętasz, jak opowiadałaś mi historię o Kindze, która zaginęła w tym 

lesie za miastem? - zapytała Sara.
— Tak pamiętam, ale dlaczego o tym wspominasz? - zapytała mama.
— Ponieważ znalazłam w archiwum tę sprawę. Właśnie muszę przejrzeć 

jeszcze jedną teczkę, zapomniałam o niej kompletnie - powiedziała Sara. 
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— Ojej, nie spodziewałam się tego - powiedziała mama.
— Mamo to zadzwonię do Ciebie później, bo muszę posprzątać po śniada-

niu - powiedziała Sara i odłożyła szybko telefon. 
Pobiegła do komody, otworzyła ostatnią szufladę i wyjęła dwie teczki. Roz-

łożyła je na stole i zaczęła analizować. Nie wiedziała, dlaczego ciągnie ją tak do 
tej sprawy, przecież i tak już nic to nie zmieni. Może dlatego, że usłyszała ją od 
mamy, kiedy była nastolatką, a może po prostu to taka silna chęć, kiedy jesteś 
policjantem że chcesz wszystko wiedzieć i wszystko rozwiązać, tym bardziej, że 
ta sprawa nie była oficjalnie uznana za zakończoną. 

Cały dzień przesiedziała nad dokumentacją dotyczącą tej sprawy; nie wie-
działa, kiedy zrobiło się ciemno. Straciła poczucie czasu. Miała brać szklankę po 
wypitej herbacie aż zauważyła, że te sprawy są bardziej ze sobą powiązane niż 
myślała. Zrozumiała, że to co stało się za drugim razem nie było przypadkowe. 
To zdarzyło się dziesięć lat później w tym samym miejscu, a co lepsze - za cztery 
dni minie dokładnie dziesięć lat od tego zdarzenia. Wiedziała, że nie może tego 
zostawić. Jedyne, o czym myślała, to opowiedzenie o swojej teorii przełożone-
mu, przez co nie mogła spać całą noc. 

W poniedziałek, całkiem zaspana, ale z energią do działania pojechała do 
pracy i od razu poszła do przełożonego. Niestety nie zastała go w komisariacie, 
ponieważ wyjechał na wakacje. Był czerwiec i z dnia na dzień robiło się coraz 
cieplej, to był idealny czas na wyjazdy. 

Poszła do swojego gabinetu. Miała mętlik w głowie, ponieważ nie wiedzia-
ła, czy zostawić tą sprawę, czy iść dalej, aż odkryje coś jeszcze bardziej warto-
ściowego. Po chwili zastanowienia wiedziała, że ostatnie, co by zrobiła, to zosta-
wienie tej sprawy. Miała poczucie, że mimo osamotnienia, da radę. Wiedziała, 
że jest silna, miała plan. 

Pojechała, żeby zbadać miejsce, w którym obydwie sprawy się zadziały. 
Wracając do domu zadzwoniła do swoich przyjaciół, których poprosiła o po-
moc. Jej planem było odtworzenie całej sytuacji, a to właśnie ona miała zająć 
miejsce Kingi. 

Gdy nadszedł ten dzień, przyjechali w miejsce, w którym doszło do dwóch 
zaginięć przed laty. Wszystko odbywało się tak jak powinno. Sara poszła do 
samochodu. Tym razem wszyscy mieli broń. W pewnym momencie rozległ się 
głośny krzyk, ale nie zdążyli dobiec, kiedy krzyk ucichł, a Sary już nie było. Byli 
zdruzgotani, zadzwonili na policję. Cała akcja miała zbliżony przebieg do wcze-
śniejszych wydarzeń. 

Minęły dwa miesiące, a po Sarze ślad zaginął.
Mama Sary całymi dniami płakała w jej łóżku, obwiniała się, że nic nie 

zrobiła, że ich ostania rozmową dotyczyła sprawy zaginięcia córki jej przyjaciół-
ki sprzed lat, że się z nią nie pożegnała. 

Pewnego dnia mama Sary usłyszała głośne pukanie do drzwi. W progu 
stała roztrzęsiona, brudna, mokra Sara. Mama ją przytuliła. Nie wierzyła, że to 
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się dzieje, myślała, że to sen. Rozpłakana Sara poprosiła ją, żeby zawiozła ją na 
komisariat. 

Sara opowiedziała cała historie, gdzie była przetrzymywana, co musiała 
robić. Udało jej się uciec, ponieważ zastrzeliła sprawcę. Wyjaśniła skąd miała 
pistolet oraz jak jej się to udało. Wszyscy pracownicy posterunku zostali za-
angażowani do sprawy. Sara wyjaśniła, gdzie leży ciało jednak sama nie miała 
odwagi jechać na wyznaczone miejsce. 

Po trzech miesiącach wszystko wróciło do normy. Przez ten czas Sara nie 
chciała przebywać sama w domu, więc przyjechała do niej mama. Po powro-
cie do pracy została serdecznie powitana przez wszystkich. Wiedziała, że kocha 
tam pracować. Kocha życie, mimo tego jak się potoczyło, wierzyła, że przed nią 
jest nieograniczona ilość cudownych dni I dostała awans. 

Po kilku dniach podczas kolacji Sara usłyszała trzask. 
— Co to było mamo? - zapytała Sara.
— CHODŹ TU, SZYBKO!! - krzyczy mama.
Sara przybiega do pokoju i pierwsze, co zobaczyła, to przerażoną mamę, 

która wskazuje na telewizor. 
— Patrz! - mówi mama.
W telewizji lecą wiadomości, w których są pokazane zdjęcia. 
— Co to za zdjęcia? - pyta Sara. 
Były to zdjęcia przedstawiające miejsce, w którym Sara zostawiła ciało. 

Na ziemi było napisane: „Przyjdę po ciebie”. Wokół napisu była krew. Zdarze-
nie zgłosił mieszkaniec Zduńskiej Woli, który chciał pozostać anonimowy. Sara 
oraz jej mama przeraziły się. Nagle usłyszały pukanie do drzwi…
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Emilia Sychniak
Godło: EmEs
(Praca poza konkursem)

Miłość ponad wszystko
Wczesnym rankiem Anna, jak co dzień, wybrała się na poranną kawę przed 

pracą. Znudzona swoim życiem, zmęczona rutyną, usiadła przy stoliku. Obok 
zauważyła przystojnego mężczyznę pijącego herbatę. Zaciekawiona podeszła do 
niego mówiąc:

— Dlaczego tak przystojny mężczyzna siedzi sam o tak wczesnej porze?
Mężczyzna spojrzał na kobietę i powiedział:
— Jeśli ma Pani ochotę niech się Pani przysiądzie.
— Jaka Pani, Ania jestem - odpowiedziała.
— Tomek, miło mi. 
Rozmawiali przez godzinę, gdy nagle Anna zrozumiała, że spóźni się do 

pracy. Nie miała jednak ochoty kończyć rozmowy z mężczyzną, za bardzo jej się 
spodobał. W którymś momencie mężczyzna rzekł:

— Czas już na mnie, muszę odprowadzić mojego syna do szkoły. 
— Masz syna?
— Tak, ma na imię Staś.
— Jak musisz już iść, to może wymienimy się numerami telefonów?
— Jasne.
Gdy mężczyzna wyszedł z restauracji, kobieta od razu znalazła go w me-

diach społecznościowych. Nie spodobał jej się fakt, że mężczyzna jest żonaty, ale 
dowiedziała się gdzie mieszka dzięki udostępnionej lokalizacji. Kobieta zauwa-
żyła, że mężczyzna zjawia się codziennie w restauracji.

Któregoś dnia wiedząc, że Tomka nie ma, poszła pod jego dom i specjalnie 
wpadła na jego żonę. Anna się przewróciła i zdarła kolano, na co żona Tomka 
odparła: 

— Rany, przepraszam bardzo, że na Panią wpadłam, mam dwie lewe nogi. 
Nie wygląda to najlepiej, niech Pani wejdzie do domu to opatrzę ranę.

Kiedy żona Tomka opatrzyła ranę, zaproponowała jej herbatę. Ułatwiło to 
sprawę Annie, wystarczyła kropla trucizny, aby zabić kobietę. Anna nie mogła 
zmarnować takiej szansy, wlała połowę buteleczki i jakby nigdy nic wyszła z domu.

Zakochała się w Tomku, a jego żona stała na drodze do ich miłości. Na-
stępnego dnia mężczyzny już nie było w restauracji. Kobieta zrozumiała, że jej 
plan się udał.

Siedziała cały dzień przy stoliku, wierząc że Tomek się zjawi. Około go-
dziny dwudziestej trzeciej mężczyzna się zjawił poprosił o szklankę whisky.  
Anna obserwując całą sytuację, podeszła i zapytała:
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— Co się stało Tomku?
— Cały mój świat legł w gruzach, moja żona nie żyje, nie mam pojęcia, co 

jest tego przyczyną.
Anna nie mogła już dłużej wytrzymać tego, że mężczyzna nie zauważa jej 

uczuć. Postanowiła wydusić z siebie to, co czuje, i powiedziała:
— Kocham Cię, wiem, że nie znamy się prawie w ogóle, jednak kiedy z Tobą 

przebywam, czuję się jak najszczęśliwszy człowiek na świecie.
Mężczyzna był w szoku. Nie mógł uwierzyć, że obca mu kobieta mówi, że 

go kocha. Po dłuższym zastanowieniu powiedział:
— Aniu ja nic do ciebie nie czuję, moja żona nie żyje, przepraszam ale mu-

szę pobyć przez chwilę sam.
Kobieta oburzona wybiegła z restauracji ze łzami w oczach, nie rozumiała, 

dlaczego mężczyzna jej nie kocha. Myślała, że zrobiła wszystko dla ich miłości, 
posunęła się nawet do popełnienia przestępstwa. Wracając do domu, zniena-
widziła go, postanowiła że jeżeli on jej nie kocha, to już nikogo nie pokocha. 
Położyła się na łóżku i myślała jak ukarać mężczyznę. 

Gdy nagle pobiegła do jego domu i zapukała do drzwi mężczyzna zaspany 
otworzył i zapytał:

— Co się stało?!
Na co kobieta odparła.
— Nic, mój drogi Tomku?
Wbiła mu nożyczki w brzuch. Upadł, a Anna uciekła. Mężczyzna przeżył, 

ale kobiety nie było już w kraju. Tomek, składając zeznania na policji dowiedział 
się, że niejaka Anna tak naprawdę nazywa się Sara i jest seryjną morderczynią 
i ostatnio poszukiwano jej nie tylko w Zduńskiej Woli. Tomek żyje ze swoim 
synem w nowym domu, a po Sarze ślad zaginął. 
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