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Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,
Twoja przygoda dopiero się zaczyna, ale dla autorów opowieści,
które za chwilę przeczytasz, rozpoczęła się już 18 listopada 2013 r. Wtedy
to nastąpiła inauguracja Literackiej Gry Miejskiej zorganizowanej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w ramach jesiennej odsłony
akcji Olsztyn czyta! Minionej jesieni Olsztyn czytał kryminały, więc
i gra miejska miała kryminalny odcień.
Start gry umieściliśmy w Planecie 11, filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Tam można było odebrać kartę gry oraz wylosować
pierwsze słowo. I tak rozpoczynała się przygoda? Zadaniem Graczy
było stworzenie opowieści w oparciu o fragment, który zamieszczony
został na karcie gry oraz o słowa wylosowane na poszczególnych
stanowiskach gry. Pełną opowieść należało złożyć najpóźniej do
16 XII 2013 na mecie gry, czyli w filii nr 1 MBP przy ul. Smętka 28A
w Olsztynie.
Trasę gry można było przejść tak wiele razy, jak tylko Gracz miał
na to ochotę. I za każdym razem można było stworzyć nową historię.
W naszą literacką zabawę zaangażowały się olsztyńskie puby,
kawiarnie, restauracja, kino studyjne – one właśnie stanowiły punkty gry.
Podczas inauguracji, poza słowami do losowania, w niektórych
punktach gry poukrywani byli również pisarze: Tomasz Białkowski,
Paweł Jaszczuk i Mariusz Sieniewicz. Gracze mieli okazję porozmawiać,
zapytać, wziąć autograf, wykorzystać szansę, że trzech autorów było
do ich dyspozycji. A każdy z autorów miał niespodzianki, warto więc
było zamienić z nimi choć słowo.
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Ci właśnie pisarze, już po zakończeniu gry, oceniali opowieści,
a ich opinie zostały przekazane graczom. Dzięki uprzejmości
Wydawnictwa Oficynka mogliśmy nagrodzić autorów opowieści
książkowymi upominkami.
Przypominamy, że opowieści, które znajdują się w Antologii, to
historie tworzone w trakcie gry przez mieszkańców Olsztyna. Są pisane
pod presją czasu i z wykorzystaniem narzuconych elementów. To
bardzo trudne zadanie, więc Czytelnik powinien mieć tego świadomość
podczas lektury.
Dziękujemy ich autorom, graczom literackiej gry miejskiej
za ich czas i zaangażowanie, za chęci i tak wiele pracy włożonej
w przygotowanie opowieści. Udowodniliście, że Olsztyn nie tylko
czyta, ale i pisze!
Uwaga!
Opowieści są kryminalne, a więc bywa, że i brutalne, a fantazja
mieszkańców Olsztyna nie zna granic. Dlatego uprzedzamy, że
publikacja przeznaczona jest dla osób dorosłych. Nie ponosimy
odpowiedzialności za treści publikowane.
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Dziękujemy za pomoc, współpracę i zaangażowanie
w Literacką Grę Miejską przyjaciołom projektu, których lokale
stanowiły Punkty Gry:
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Drogie Uczestniczki
i Drodzy Uczestnicy gry!
Jeśli czytacie te słowa, to zdecydowalście się na świetną przygodę. Czeka
Was nie tylko dobra zabawa, a więc przyjemność z nią związana, ale i ciekawe
wyzwanie literackie.
Kryminał bowiem, co przecież pewnie doskonale wiecie, nie tylko jest
dobrą rozrywką, ale i pokazem sztuki logicznego myślenia, próbą zmierzenia się
z mroczną stroną duszy człowieka i nadzieją na to, że dobro jednak zwycięży.
Trzymam kciuki za każdego z Was – bądzcie dobrymi detektywami i skutecznie
poprowadźcie swoje śledztwa!

Tomasz Białkowski
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Drogi Graczu – Autorze!
Literatura to rwąca rzeka, jeśli chcesz do niej wstąpić, pamiętaj, że robisz
to na własne życzenie. Codziennie na półkach księgarskich pojawiają się tysiące
nowych książek, bo codziennie ktoś jest przekonany, że właśnie jego opowieść
zasługuje na uznanie. Żywioł, którego nikt nie ogarnia, nad którym nikt już nie
panuje, daje Ci gwarancję popadnięcia w zwątpienie.
Może więc lepiej skopać ogródek, wyprowadzić psa na spacer lub zapisać
się do chóru? Jeśli mimo moich ostrzeżeń uparłaś się lub uparłeś się, by codziennie
ślęczeć nad klawiaturą... rób to nadal i ucz się na własnych błędach, bo wiara
przenosi góry.
Paweł Jaszczuk
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Szanowni Gracze,
uczestnicy literackiej gry miejskiej!
Jak podpowiada wiedza empirycznie zdobyta bądź aprioryczna, nierzadko
niewinna gra, krotochwila, błahostka ludyczna może przeobrazić się w coś zgoła
poważniejszego o konsekwencjach, które potrafią zdemolować dotychczasowe
życie. Tak jest z flirtem, gdy ten niespodziewanie zmienia się w miłość, tak jest
z apetytem, który rosnąc w miarę jedzenia, grozi niestrawnością bądź bulimicznym
nienasyceniem. Skoro już to żywieniowe porównanie przyczepiło się jak rzep
psiego ogona, zważcie, że w bulimicznym kole wchłaniania i wydalania zawiera
się metaforyczna moc pisania: to żądza pełniejszego doświadczania świata, po
której przychodzi… oczyszczenie.
Życzę Wam, drodzy Gracze, aby Wasz udział w literackiej grze miejskiej
przeobraził się w poważniejszą przygodę z językiem.
Życzę Wam, aby tworzenie kryminalnej zagadki przekształciło się w stałą
i twórczą kreację własnego świata.
Życzę Wam, abyście umieli odróżniać ścieżki, na które popycha Wielki
Grafoman od tych, które wskazuje Wewnętrzny Daimonion.
Życzę Wam, abyście żyć nie mogli bez literatury, abyście wzdychali do niej
na jawie i we śnie, abyście wciąż byli jej głodni, spragnieni, nienasyceni. To jak
z orzeszkami (wiem, wiem, znów to jedzenie): człowiek powinien je dawno odstawić,
a wciąż sięga paluchami, wciąż mlaska, przegryza i ciamka w bezwarunkowym
odruchu Pawłowa.
Wierzcie mi, wbrew cynicznym stwierdzeniom złych ludzi, literatura była,
jest i będzie sexy! Niech literacka gra miejska stanie się grą wstępną, po której
przejdziecie… do rzeczy.
Mariusz Sieniewicz
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Gra
Sylwia Białecka

1. knebel
2. leśnik
3. Kino Studyjne
Awangarda 2
4. domek nad jeziorem
5. pisarka
6. kiedy jeszcze
wspólnie jeździli
na żagle

Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy. Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą.
Dochodził już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś
postacie. Wiele lat temu, jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia
– Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno pokochał.
Minęło tyle lat, złych lat… W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie.
Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał.
W innej kieszeni płaszcza miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium,
w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem wrzuci kobietę. Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał
coraz mocniej, nikt w taką pogodę nie będzie spacerował w tym miejscu.
Mężczyzna zaplanował, że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację do Villa Pallas. Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz tam nie dotrą. Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem
wyjmie nóż… Jutro policja odnajdzie ciało atrakcyjnej kobiety w średnim
wieku, którą ktoś napadł, okradł, a potem zamordował. Wkrótce okaże się, że
to sławna aktorka Nina W., która przyjechała na kilka dni do Olsztyna by zaprezentować w Teatrze Jaracza błyskotliwy monodram. Niestety, ostatnią rolę
w życiu… Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę
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mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki. Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał
ją raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
N. z niedowierzaniem patrzyła na wydrukowany tekst. To jakaś gra? Ponury żart? Rozejrzała się wokół. Nie, z pewnością nikt na nią nie patrzył, nikt
nie obserwował. Czyżby to był przypadek? Podobieństwo imion i te szczegóły, które znała tylko ona i W. To przecież niemożliwe.
Olsztyn w opisywanej historii był tak podobny do Miasta, w którym N.
mieszkała już od kilkunastu lat – prowincjonalnej dziury nad zatęchłą rzeczką, pochmurnej i spowitej mgłą przez większość dni w roku. W tym akurat
nie było nic dziwnego. Autor tekstu, lokalny pisarz B. znał poza Miastem
niewiele miejsc. B. cierpiał na skrajny przypadek hipochondrii i tylko przy
wyjątkowych okazjach opuszczał swoje sterylne mieszkanie, nawet wtedy poruszając się po Mieście w maseczce na twarzy i z nieodłączną paczką dezynfekujących chusteczek, którymi przecierał wszystko, co miał wziąć w ręce.
Dziwak, mówili ludzie. N. miała okazję poznać go w poczekalni gabinetu
jedynego w Mieście psychiatry, u którego bezskutecznie leczyła się z małżeńskiej nudy i myśli samobójczych. Czasem, w jaśniejsze okresy – zazwyczaj
mroźne i pełne światła styczniowe dni, kiedy alergie B., jak sam mówił, łaskawie pozwalały mu żyć, a N. wstawała z łóżka bez obrzydzenia – udawało
im się nawet porozmawiać w oczekiwaniu na wizytę. Nigdy nie wspominali
o tych rozmowach, nie mieli też ku temu wielu okazji. B. prowadził samotnicze życie, stronił od lokalnego środowiska i nie bywał na salonach, więc
nie spotykali się poza poczekalnią. Kiedy przypadkowo widywali się na ulicy,
udawali, że się nie znają.
„Jak im się udało namówić go do napisania fragmentu historii kryminalnej?”, zastanawiała się N. „Czyżby pieniądze?”. Właściwie nikt nie wiedział, z czego B. się utrzymuje – jego ponure i gorzkie książki nie były bestsellerami, nie spotykał się też ze swoimi czytelnikami. „Może postanowił coś
zmienić”, pomyślała N., kiedy tego dnia zobaczyła jego nazwisko w gazecie,
w tekście informującym o nowej inicjatywie miejskiej biblioteki – literackiej
grze miejskiej. To właśnie informacja o tym, że B. zaangażował się w ten projekt, skłoniła N. do przyjścia. Właściwie sama nie wiedziała, dlaczego. I tak
nie mogła wziąć udziału w grze – musiała iść na pocztę i nadać ten ważny
dokument, nad którym mąż pracował do ostatniej chwili, a który dziś jeszcze
należało wysłać. Więc po co przyszła? Chyba spodziewała się spotkać B. i po
cichu liczyła, że będą kontynuować swoją znajomość w realnym życiu poza
poczekalnią. Ale B. nigdzie nie było, a zamiast niego N. zobaczyła dyrektorkę biblioteki, rudowłosą, energiczną kobietę, która od kilku lat z rozmachem prowadziła miejską książnicę. Dyrektorka była ulubienicą prasy, która
rozpisywała się o jej „menedżerskim doświadczeniu zdobytym w biznesie,
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rewolucyjnym podejściu do zarządzania instytucją kultury i innowacyjnych
kampaniach czytelniczych, pijarowych precjozach, które wprowadziły bibliotekę w XXI wiek”. Zanim N. zdążyła zareagować, dyrektorka wcisnęła jej do
ręki kartkę i zaszczebiotała: „Zapraszamy do gry. Dziś każdy może stworzyć
własną historię kryminalną. Na karcie gry wydrukowaliśmy pierwszy fragment napisany przez naszego wspaniałego B. Uczestnicy odwiedzają kolejne
punkty w Mieście – tu jest załączona mapka – i w każdym z nich losują słowa, których muszą użyć w swoim opowiadaniu. W punktach, które należy
odwiedzić, czekają nasi pisarze, którzy chętnie udzielą porad warsztatowych,
odpowiedzą na pytania, podpiszą książkę…” N. nie słuchała dalszego monologu dyrektorki, odwróciła się i odeszła w kierunku szerokiej i wygodnej sofy
stojącej w samym centrum wypożyczalni.
Teraz siedziała na niej od kilku minut, wpatrując się w tekst B. Zrobiło jej się gorąco i z niepokojem rozejrzała się dokoła. Inni uczestnicy gry
wylosowali już słowa, których należało użyć w tworzeniu własnej historii
i żartując, wymieniali się uwagami. „Knebel? Dlaczego nie knedel? Byłoby
zabawniej”, zachichotała egzaltowana blondynka, która widocznie starała
się zwrócić uwagę innych, szczególnie dyrektorki. Nerwowymi ruchami bez
przerwy poprawiała swoją krótką, starannie wymodelowaną, ekstrawagancką fryzurę. „Ja mam szminkę”, powiedział przystojny chłopak z aparatem.
„A ja perfumy. Może razem napiszemy kryminał retro z mroczną femme
fatale w roli głównej?”, zapytała jego drobniutka towarzyszka. Cała grupa,
śmiejąc się i przekomarzając, zbierała się do wyjścia w kierunku kolejnego
punktu.
N. z coraz większym zaintrygowaniem patrzyła na kartkę. Co skłoniło B. do napisania tego tekstu? Ten subtelny pisarz, stroniący od ludzi, pisał niewiele i publikował bardzo rzadko – co kilka lat wydawał jedną powieść, a poza tym nic – żadnych wywiadów, felietonów w tygodnikach, opinii
o obecnej kondycji literatury i poziomie czytelnictwa. Żył w odosobnieniu
i oderwaniu od współczesności, tworząc ponadczasowe moralitety o kondycji
człowieka, którego los zależał tylko od kaprysów złośliwego fatum. N. uwielbiała jego powieści, w których rzeczywistość była zawsze wielowarstwowa
i niejednoznaczna, a odkrywając kolejną warstwę, czytelnik ze zdziwieniem
stwierdzał, że prawość wyrasta z niegodziwości, a podłość jest wnuczką dobroci. Cóż to jest prawda? – pytamy od wieków, a jedyną regułą świata okazuje się śmierć, porywająca do tańca tak kochanków, jak wrogów i nakazująca
im te same kroki i komiczne podrygi.
Z zamyślenia wyrwał N. jaskrawy przedmiot, który pojawił się nagle
przed jej oczami. „Proszę wylosować słowo”, zapiszczał cieniutki głosik.
N. spojrzała w wystraszone, niebieskie oczy, a potem na identyfikator młodej
dziewczyny („Uczę się”) i tylko z uprzejmości wyciągnęła rękę w kierunku
pudełka, z którego wyciągnęła cienki, papierowy paseczek. „Leśnik” – na widok tego słowa poczuła rumieniec na policzkach i bezradnie spojrzała na
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młodą bibliotekarkę. Ta uśmiechnęła się przepraszająco, speszona dygnęła
po pensjonarsku i odeszła w kierunku regałów ścigana jastrzębim spojrzeniem dyrektorki.
Leśnik… Czy każdy w tym słowie odnalazłby swoją przeszłość? N. czuła
coraz większą irytację, a jednocześnie ochotę, by wziąć udział w grze. Gra
przyciągała ją i odpychała jednocześnie. Nie wiedziała, jak to wytłumaczyć,
niejako mimo woli wyszła na ulicę i ruszyła w kierunku kolejnego punktu –
dawnego Kina Studyjnego Awangarda 2, obecnie kawiarni z ambicjami kulturalnymi. Zastanawiała się, jak mogłaby się potoczyć jej historia teraz i jak
mogłaby się potoczyć dawniej. Czy to przeznaczenie, że akurat dziś śnił się jej
zapach igliwia? A może tylko snuje tę historię w swojej głowie?
Kiedy dotarła do kawiarni, większość uczestników już tam była i ciasnym wianuszkiem uwielbienia otaczała D., młodego autora opowiadań,
którego wylansowała dyrektorka biblioteki. Dyrektorka i D. poznali się podczas pewnego projektu, a po jego zakończeniu kobieta robiła wszystko, by
D. stał się lokalną gwiazdą, a nawet – jak głosiła plotka – ułatwiła mu objęcie posady kierownika literackiego teatru. Złośliwi mówili, że tylko w ten
sposób mogła zatrzymać D. w Mieście i nadal się z nim spotykać. Wyglądało
to dość komicznie. Ona – doświadczona i odnosząca sukcesy kobieta, wpatrzona w młodego i uroczego mężczyznę, siląca się na pozę „łączą nas tylko
sprawy zawodowe” i on – doskonale świadomy swojego wpływu, ukrywający
się za skromnym uśmieszkiem i pozorną niedostępnością. Dzięki dyrektorce
D. nawiązał liczne kontakty ze środowiskiem, które ułatwiły mu karierę literacką. Zadebiutował krótkimi opowiadaniami, pisanymi „za wikt i opierunek”. Nazywał to literackim fundraisingiem. Pomieszkiwał u ludzi, którzy
zamówili u niego opowiadanie, pozwalał się żywić, ubierać i rozpieszczać.
Trzeba przyznać, że był uroczym kompanem – piękny, subtelny, nienagannie
wychowany i oczytany – a wieczory w jego towarzystwie należały do najbardziej udanych. Sugestie i pomysły swoich „zleceniodawców” wdzięcznie
wplatał do swoich tekstów, dzięki czemu dwa pierwsze wydania jego debiutanckiego tomu rozsprzedały się niemal natychmiast po opublikowaniu,
mimo horrendalnie wysokiego nakładu. Teraz jako kierownik literacki teatru, zamożny i elegancki młody człowiek, „nadawał ton” życiu kulturalnemu
Miasta. Czułe spojrzenie piwnych oczu, pewne rozmarzenie i nieosiągalność
zapewniły mu grono wielbicieli, którzy teraz kłębili się wokół niego, słuchając
opinii o tekście B. i wskazówek warsztatowych. „Musicie zwrócić uwagę na
szczegóły. One są kluczem w tej opowieści. Na przykład fakt, że mężczyzna
trzyma zdjęcie w kieszeni płaszcza. I Andromeda, miejsce, gdzie się poznali.
Wiem, że dla B. te szczegóły były niezmiernie ważne. To w nich szukajcie
rozwiązania tej zagadki”. N. z wahaniem i niechęcią zbliżyła się do stolika
D. Lubiła jego opowiadania, wdzięcznie i zręcznie napisane teksty, ceniła ich
lekkość i dowcip, podziwiała jego uroczy styl bycia, ale jednocześnie drażniła ją jego śliskość. Był elektryzujący i obrzydliwy jednocześnie, smakowity
i odrażający. Przy stoliku D. stali już pozostali uczestnicy gry, jak zwykle po-

Z biegiem lat coraz częściej popadała w dziwny rodzaj odrętwienia
i wyobcowania. Zdarzało się jej to w najmniej odpowiednich momentach:
w środku spotkania autorskiego, podczas jazdy tramwajem albo przechadzki w parku. Siedziała wtedy zupełnie nieruchomo z niewidzącym wzrokiem
wbitym w przestrzeń i zdawała się nawet nie oddychać. Nie było to chyba niebezpieczne – zwykle po kilku minutach jej wzrok tracił odrobinę na mętności i swym eterycznym głosem kontynuowała przerwany wątek. N. nigdy nie
mogła się z nią porozumieć. Drażniło ją w niej wszystko – mętne spojrzenie,
metaforyczne i zagmatwane odpowiedzi na najprostsze nawet pytania i nieznośny wprost zwyczaj odrzucania z czoła prostych, niezmiernie delikatnych,
długich blond włosów, które mimo to wciąż opadały jej na twarz. Teraz S. siedziała nadal sama – N. wyprzedziła pozostałych uczestników gry. Podeszła
do baru, chcąc zamówić swojego ulubionego drinka – czystą Tullamore Dew.
Choć nie paliła już od wielu lat, poczuła ochotę na papierosa. „Jeśli naprawdę
chce Pani opowiedzieć tę historię, proszę nie pić”, odezwała się S. „Pisanie to
proces czysto intelektualny, lepiej zachować jasność umysłu. Ja sama kiedy
piszę, staram się ograniczyć wszelkie bodźce i dodatkowo otwieram szeroko
okna, by zimne powietrze pomogło zachować trzeźwość oceny. Siedzę wtedy zwykle w pustym pokoju, okutana w kilka warstw ubrań, w absolutnej
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zostający pod wrażeniem D. Kiedy ten zauważył N., nie przywitał się z nią jak
zwykle (kilka razy spotkali się w sprawach zawodowych), a jego twarz przybrała wyjątkowy dla niego, nieprzyjemny wyraz. Bez słowa odwrócił się od N.
niemal demonstracyjnie, chciwie zasłaniając dostęp do puszki z losowanymi
słowami. Kiedy próbowała się do niej przecisnąć z drugiej strony stołu, ich
spojrzenia spotkały się. „Jest Pani pewna?”, zapytał. „Pisanie to czasochłonny proces. Może sobie Pani na to pozwolić?”. „Co za dziwne zachowanie”,
pomyślała N., wpatrując się w jego twarz (chyba pierwszy raz dostrzegła na
niej pojedyncze niteczki zmarszczek). „Ma chłopak tupet, widać postanowił
pokazać swoją prawdziwą naturę. Pozwoli Pan, że sama zdecyduję”. Wyciągnęła rękę po słowo – na cienkiej papierowej wstążce widać było tylko jedno
słowo: pisarka. „Teraz brakuje tylko, żeby w następnym punkcie pojawiła się
S.”, pomyślała N. „Wtedy historia będzie się pisać w obydwu kierunkach –
w przeszłość i w przyszłość”. Poczuła, że opowieść, której nawet nie zamierzała pisać, unosi ją i wiedzie ku kolejnemu przystankowi. Nawet nie zdziwiła
się, gdy w następnym punkcie – nieco mrocznym i dekadenckim pubie – zobaczyła S. siedzącą przy barze. S. należała do najstarszego pokolenia pisarzy
w Mieście – po wojnie razem z innymi kilkoma tworzyła pierwsze pisma,
zakładała stowarzyszenia i wydawnictwa, organizowała spotkania i warsztaty. Wszystkich ich porwała powojenna ekstaza i upojenie pokojem, który
nastał po wielu latach wyniszczających bratobójczych walk. O S. mawiano,
że w życiu spróbowała wszystkich możliwych używek i doznań. Raz na kilka
miesięcy znikała z Miasta, by pojawić się po wielu tygodniach – wychudzona,
z ogoloną głową, zapadniętymi oczami i maszynopisem nowej powieści. Nikt
nie wiedział, gdzie była w tym czasie – wpadała w ciąg, lądowała w szpitalu
psychiatrycznym czy na odwyku.
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ciszy, przerwanej tylko skrzypnięciami pióra po papierze. Tak, wciąż piszę
w ten staromodny sposób. To też pomaga – uczy odpowiedzialności za słowo.
Tak napisanej historii nie da się już wymazać, można ją tylko przekreślić”,
powiedziała, patrząc N. prosto w oczy. N. poczuła się nieswojo, zakłopotana
tym nagłym wyznaniem. Z pudełka stojącego na barze wyciągnęła kolorowy
skrawek papieru i nie oglądając się, wyszła na deszczową ulicę. W ciemności
nie mogła zobaczyć, jakie słowo wylosowała tym razem. Gdyby to było na
przykład słońce lub wakacje, N. mogłabym pomyśleć o domku nad jeziorem,
w którym z W. mieszkali przez całe lato, kiedy jeszcze wspólnie jeździli na
żagle. Mogłaby wspomnieć pierwsze pieszczoty w porannej, chłodnej wodzie
jeziora i tę ciepłą, wieczorną, która nie dawała ani odrobiny orzeźwienia. Pomyślałaby teraz o tych dniach, które spędzili zamknięci na łódce gwałtowną
ulewą, o odgłosie potężnych kropel uderzających o kadłub. Rozczarowana
stwierdziła, że dzisiejszy deszcz jest rzadki, zimny i tylko mokry. Na ulicy
zrobiło się ciemno i zorientowała się, że od dłuższego czasu chodzi w kółko
ulicami centrum Miasta.
Kiedy trafiła w końcu do ostatniego punktu gry – kultowej jadłodajni
uniwersyteckiej, pamiętającej jeszcze czasy przed wielką wojną, prowadzonej
przez przysadzistą, sympatyczną kobietę, o której mówili „Mamma”, reszta
uczestników już tam była, rozmawiając przyciszonymi głosami z J., jedynym
wśród zaproszonych pisarzy autorem kryminałów. N. z przyjemnością weszła
do ciepłego i cudownie pachnącego wnętrza. Zdjęła mokrą kurtkę, przyjęła
od Mammy wielki kubek gorącej herbaty i usiadła nieco na uboczu grupki skupionej wokół J. Nigdy nie miała okazji poznać J., nie czytała też jego
książek, chciała po prostu chwilę ogrzać się i wrócić do domu. W zamyśleniu słuchała strzępów rozmowy prowadzonej tuż obok. „…taki obraz świata
jest zbyt uproszczony… a przecież bywają takie stany, kiedy jestem blisko
tego, bo chciałbym nazwać… trudno tu znaleźć jednoznaczne, skończone
odpowiedzi”. N. poczuła sympatię do tego miłego, ciepłego głosu, w którym
brzmiał szczery zachwyt, kiedy wspominał Czechowa i Dostojewskiego, do
jego okrągłej twarzy i dziecięcych oczu, rozświetlonych emocją. Przyciszona
muzyka, domowe zapachy, ciepło trzymane w dłoniach, wszystkie usłyszane
słowa zlały się w jedną rzekę, w której N. zanurzyła się bez żadnej obawy. Poczuła się bezpiecznie i spokojnie płynęła wśród wspomnień, uczuć, zdarzeń,
wybierając z nich ze swobodą, której jej zawsze brakowało.
Kiedy doprowadziła swoją historię do końca, jej spokój zmącił dziki
dźwięk, drażniący uszy dzwonek telefonu komórkowego. Zdziwiona, wciąż
odurzona, spojrzała na wyświetlacz, na którym w rytm szalonej melodii migotało słowo Mąż. „Gdzie ty jesteś?”, metaliczny dźwięk jego głosu sprawił,
że błyskawicznie odzyskała świadomość. „Wysłałaś?... Jak zwykle nie można
na ciebie liczyć. Nawet najprostszej sprawy nie można ci powierzyć”. „Zdążę jeszcze wysłać”, próbowała się bronić N. (nagle odniosła wrażenie, że
w pomieszczeniu wszyscy zamilkli). „Nie”, przerwał jej. „Nie mogę ryzykować, że znowu dasz plamę. Przyjdź na Most za piętnaście minut. Powtórz!”.
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„Na Most za piętnaście minut”, powiedziała mechanicznie, zbierając swoje
rzeczy i kierując się do wyjścia. Nie żegnając się z Mammą, wybiegła na ciemną ulicę i weszła w sam środek kałuży...
W. bez wysiłku wyciągnął ciało z kałuży i przewrócił je na brzuch. Otworzył plecak i wyjął z niego szarą teczkę, z której wysypało się kilka ręcznie
zapisanych stron. Nie zdążył ich złapać. Wpadły w błoto, a świeży atrament
rozmazał się w jednej chwili. Tylko ostatnia strona pozostała w miarę czytelna. W. podniósł kartki i wściekły wcisnął je z powrotem do teczki. „Idiotko”, pomyślał. „Miałaś tam tylko posiedzieć i dobrze się bawić”. Odwrócił
się w kierunku bramy, z której wyszły dwie ciemne sylwetki. Podniosły ciało
i wrzuciły je na tylne siedzenie skradzionej taksówki. Policja nie odnajdzie
N. od razu. To da W. trochę czasu. Niewiele, jednak wystarczająco dużo, by
mógł się zapoznać z treścią teczki i zaplanować ucieczkę. Po drodze zajdzie
jeszcze do kamienicy, w której czekają na niego B. i dyrektorka biblioteki,
i wyda im ostatnie polecania. Idąc w kierunku biblioteki, przejdzie przez
most, na którym zdenerwowany, siwiejący mężczyzna z zaciśniętymi z wściekłości szczękami będzie bezskutecznie wybierał ten sam numer w telefonie
komórkowym. A potem W. usiądzie w wygodnym fotelu przybibliotecznej
kawiarni i z niedowierzaniem przeczyta odręcznie napisany tekst.
Stary taksówkarz otrzymał wezwanie pod kamienicę numer trzynaście
na ulicy Grunwaldzkiej. Niedaleko, bo pod numerem dziewiątym, była niewielka hala sportowa „Budowlanych”. Z jej okien przebijało mdłe światło. Jak
każdego dnia ćwiczyli w niej zapaśnicy. Kiedy po kwadransie nikt nie wyszedł przed dom, taksówkarz ruszył do drzwi. Postanowił zrobić awanturę
dowcipnisiowi. Nacisnął dzwonek pod numerem trzecim. Nikt nie odpowiadał. Wówczas kierowca chwycił za klamkę, ta lekko opadła, drzwi ustąpiły.
Była godzina osiemnasta, kiedy taksówkarz poczuł mocne uderzenie w tył
głowy. Osunął się na podłogę… Wiktor, znany w środowisku jako Czytelnik, odczekał dłuższą chwilę na przejściu dla pieszych, chociaż gdyby przyśpieszył, zdążyłby przebiec przed nadjeżdżającym zza zakrętu białym fiatem.
Ale Wiktor wcale się nie spieszył. Przeszedł most, pod którym płynęła Łyna.
Wcześniej wysłał wiadomość mężczyźnie, który chciał spotkać się z Niną W.
Widział, jak tamten zdyszany dobiega do Mostu Jana. Rozgląda się nerwowo,
w dłoni zaciskając rondo kapelusza. Przez chwilę patrzy na niego…
Potem Wiktor ruszył w górę Grunwaldzkiej. Po drodze minął duży, pęknięty kamienny obelisk, do którego przytwierdzono mosiężną tablicę z napisem: „3 lutego 1807 roku Napoleon przebywał tu z zamiarem stoczenia bitwy
z wojskami rosyjskimi”. Wszedł do kamienicy numer 13. Nieprzytomny taksówkarz leżał ciągle na podłodze. Ciężko dyszał, we włosach miał zastygłą
krew. Obok niego, ze związanymi taśmą rękoma, leżała Nina W. Jej usta zakrywała identyczna taśma. Wiktor wszedł do salonu. Przy okrągłym stole,
w kłębach papierosowego dymu, siedzieli kobieta i mężczyzna. Oboje byli
młodzi, ich sylwetki zdradzały dużą sprawność fizyczną. Widząc go, przerwali rozmowę i z uwagą czekali na słowa przybyłego. Wiktor uśmiechnął się
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tajemniczo i powiedział: – Frajer czeka na moście, nie ruszy się stamtąd. Dam
sobie rękę uciąć. Chociaż, zdaje się, że komu innemu ją utniecie. Plan jest dobry. Nie sknoćcie go! Nie wybaczę tego! Ostatni raz spojrzał na ludzi leżących
na podłodze. Opuścił dom i ruszył w dół, w kierunku postoju taksówek przy
Moście Jana. Pod nim leniwie płynęła surowa, ciemna i ponura Łyna. Była
zupełnie jak on. Wiktor dyskretnie spojrzał na mężczyznę nerwowo spacerującego po moście. W świetle lamp widział jego zaciśnięte usta, szalone, rozbiegane oczy. Krople potu na czole. Minął go z ironicznym uśmiechem na
ustach. Ruszył w górę, między kamieniczki. Wiktor kierował się do budynku
biblioteki. Miał czas. Nie zamierzał tracić go w towarzystwie pary porywaczy
w zadymionym pomieszczeniu. Wiktor nie bez powodu nosił ksywę Czytelnik. Kochał spędzać każdą chwilę z książką w ręku.
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Słowa:

1. torba
2. kobieta
3. szklarnia
4. w listopadzie
w roku 1982
5. pucybut z rogu
Staromiejskiej
6. ogródki działkowe

Już po wszystkim
Emilia Ambrożejczyk
Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy. Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą.
Dochodził już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie. Wiele lat temu, jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia – Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno
pokochał. Minęło tyle lat, złych lat…
W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem wrzuci kobietę. Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt
w taką pogodę nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował,
że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację do Villa Pallas.
Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz tam nie dotrą. Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż… Jutro policja odnajdzie ciało atrakcyjnej
kobiety w średnim wieku, którą ktoś napadł, okradł, a potem zamordował.
Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina W., która przyjechała na kilka
dni do Olsztyna by zaprezentować w Teatrze Jaracza błyskotliwy monodram.
Niestety, ostatnią rolę w życiu…
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Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
Zdenerwowany mężczyzna bez namysłu pośpieszył w stronę wyznaczonego miejsca. Zaczęły niepokoić go myśli dotyczące porywaczy, starał się
przewidzieć skutki spotkania z tajemniczą parą. Pewnien mógł być jedynie
tego, że znajduje się w bardzo niekomfortowej sytuacji. Mężczyzna był przekonany, że nikt nie ma pojęcia o jego – jak mu się wydawało – idealnym
planie. Stojąc na przejściu dla pieszych, zrozumiał, że nikt mu Niny za darmo nie odda i porywacze z pewnością będą chcieli otrzymać coś w zamian.
Przez chwilę pomyślał, że może powinieć odpuścić. Sporo ktoś wiedział
o jego zamiarach względem Niny, po co miałby ryzykować? Wsadził rękę do
kieszeni płaszcza i wyczuł w niej zdjęcie. Ścisnął je mocno. Żądza zemsty była
silniejsza niż zdrowy rozsądek. Światło sygnalizacji zmieniło się na zielony
i mężczyzna ruszył w stronę mostu. „Za wszelką cenę muszę dostać tę kobietę
w swoje ręce!”, pomyślał.
Stary taksówkarz otrzymał wezwanie pod kamienicę numer trzynaście
na ulicy Grunwaldzkiej. Niedaleko, bo pod numerem dziewiątym, była niewielka hala sportowa „Budowlanych”. Z jej okien przebijało mdłe światło. Jak
każdego dnia ćwiczyli w niej zapaśnicy. Kiedy po kwadransie nikt nie wyszedł przed dom, taksówkarz ruszył do drzwi. Postanowił zrobić awanturę
dowcipnisiowi. Nacisnął dzwonek pod numerem trzecim. Nikt nie odpowiadał. Wówczas kierowca chwycił za klamkę, ta lekko opadła, drzwi ustąpiły.
Była godzina osiemnasta, kiedy taksówkarz poczuł mocne uderzenie w tył
głowy. Osunął się na podłogę…
Wiktor, znany w środowisku jako Czytelnik, odczekał dłuższą chwilę na przejściu dla pieszych, chociaż gdyby przyśpieszył, zdążyłby przebiec
przed nadjeżdżającym zza zakrętu białym fiatem. Ale Wiktor wcale się nie
spieszył. Przeszedł most, pod którym płynęła Łyna. Wcześniej wysłał wiadomość mężczyźnie, który chciał spotkać się z Niną W. Widział jak tamten
zdyszany dobiega do Mostu Jana. Rozgląda się nerwowo, w dłoni zaciskając
rondo kapelusza. Przez chwilę patrzy na niego… Potem Wiktor ruszył w górę
Grunwaldzkiej. Po drodze minął duży, pęknięty kamienny obelisk, do którego przytwierdzono mosiężną tablicę z napisem: „3 lutego 1807 roku Napoleon przebywał tu z zamiarem stoczenia bitwy z wojskami rosyjskimi”. Wszedł
do kamienicy numer 13. Nieprzytomny taksówkarz leżał ciągle na podłodze.
Ciężko dyszał, we włosach miał zastygłą krew. Obok niego, ze związanymi
taśmą rękoma, leżała Nina W. Jej usta zakrywała identyczna taśma. Wiktor
wszedł do salonu. Przy okrągłym stole, w kłębach papierosowego dymu, siedzieli kobieta i mężczyzna. Oboje byli młodzi, ich sylwetki zdradzały dużą
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sprawność fizyczną. Widząc go, przerwali rozmowę i z uwagą czekali na słowa przybyłego. Wiktor uśmiechnął się tajemniczo i powiedział: Frajer czeka
na moście, nie ruszy się stamtąd. Dam sobie rękę uciąć. Chociaż, zdaje się, że
komu innemu ją utniecie. Plan jest dobry. Nie sknoćcie go! Nie wybaczę tego!
Ostatni raz spojrzał na ludzi leżących na podłodze. Opuścił dom i ruszył
w dół, w kierunku postoju taksówek przy Moście Jana. Pod nim leniwie płynęła surowa, ciemna i ponura Łyna. Była zupełnie jak on. Wiktor dyskretnie
spojrzał na mężczyznę nerwowo spacerującego po moście. W świetle lamp
widział jego zaciśnięte usta, szalone, rozbiegane oczy. Krople potu na czole.
Minął go z ironicznym uśmiechem na ustach. Ruszył w górę, między kamieniczki. Wiktor kierował się do budynku biblioteki. Miał czas. Nie zamierzał
tracić go w towarzystwie pary porywaczy w zadymionym pomieszczeniu.
Wiktor nie bez powodu nosił ksywę Czytelnik. Kochał spędzać każdą chwilę
z książką w ręku.
*
Mężczyzna stał już przy moście. Czekał tam dobre pięć minut i wciąż
nie dostał żadnej wiadomości. Cały stres zaczął powoli mijać. Po kolejnych
pięciu minutach mężczyzna zaczął podejrzewać, że jakieś młodzieniaszki
robią sobie z niego żarty. Już miał się zbierać do odwrotu, kiedy zadzwonił
telefon. Wyjął go z kieszeni spodni i odebrał połączenie. Odezwał się męski
głos – słuchaj uważnie, bo dwa razy nie będę powtarzać. Czekamy na ciebie
w kamienicy numer trzynaście przy ulicy Grunwaldzkiej. Mieszkanie nr 3.
I nie dzwoń, tylko zastukaj w drzwi. Ten dzwonek doprowadza mnie do szału. – Rozłączył się.
Mężczyzna jednak zamiast kierować się w stronę wyznaczonego miejsca, poszedł w zupełnie inną stronę. „Tak łatwo wam ze mną nie pójdzie”,
pomyślał i przekroczył próg całodobowego sklepu, znajdującego się nieopodal. Kupił butelkę taniego wina i wrzucił ją do plastikowej torby. Wyszedł ze
sklepu i podążył w stronę mostu. Na miejscu rozejrzał się, upewnił, że nikt
go nie widzi i trzymając butelkę za szyjkę, mocno uderzył nią w pomnik znajdujący się na moście. Butelka rozbiła się w drobny mak, a jej zawartość lekko
ubrudziła dłoń mężczyzny, który natychmiastowo umył ją w kałuży i wytarł
o płaszcz. Potłuczony fragment szyjki wsadził do kieszeni. „Teraz mam czym
się obronić”, pomyślał i pośpieszył w stronę kamienicy.
Po dwóch minutach był już na miejscu. Stał przed drzwiami wejściowymi do budynku. Lekko się zawahał, jednak pchnął drzwi lewą ręką. W prawej
ściskał fragment szkła. Po lewej stronie odnalazł włącznik i zapalił światło.
Powoli wchodził po schodach na piętro, a gdy już stanął przed drzwiami,
jego serce zaczęło uderzać coraz mocniej. Uniósł rękę i trzykrotnie zastukał.
W oczekiwaniu aż drzwi się otworzą, ścisnął mocniej swoją szklaną broń.
Po kilku chwilach drzwi zaskrzypiały i oczom mężczyzny ukazała się twarz
dziennikarki, która dała mu numer Niny.

/24

/25

- Zapraszam do środka – powiedziała. Po chwili dodała: - Chyba się
mnie nie spodziewałeś, prawda?
Mężczyzna przekroczył próg mieszkania w milczeniu.
- Wiesz... – wtrąciła kobieta – powinieneś być ostrożniejszy. Następnym
razem, gdy będziesz się zabawiać w zabójcę, lepiej z nikim się nie spotykaj
i unikaj alkoholu. Wystarczy ci kilka kropel wódki i gęba ci się nie zamyka.
Mężczyzna znów odpowiedział jej milczeniem. Kobieta zaprowadziła
go do pokoju i wskazała na nieprzytomną Ninę.
- Czego ode mnie chcecie? – Zapytał zdenerwowany mężczyzna.
- Usiądź. Porozmawiajmy na spokojnie.
- Niby o czym mamy rozmawiać? Powiedzcie mi czego chcecie i oddajcie mi Ninę! – krzyknął. – I jeszcze jedno... co do cholery robi tu jakiś nieprzytomny facet, brudny jak pucybut z rogu Staromiejskiej?!
- Nim się nie przejmuj, to przypadkowa ofiara. Kolega później się nim
zajmie – wzrokiem wskazała na osiłka stojącego przy drzwiach prowadzących do kuchni. - Ale przejdźmy do rzeczy. Jak widzisz, mamy to, na czym ci
zależy. Tak się składa, że ty też masz coś, na czym zależy nam.
- Niby co takiego? – mężczyzna zastanawiał się czego mogą od niego
chcieć – Przecież ja niczego nie mam, nie mogę wam nawet zaoferować pieniędzy, bo moja pensja tylko w niewielkim stopniu przewyższa średnią krajową. – Odparł.
- Nie chcemy pieniędzy. Chodzi nam o pewną rzecz, która weszła
w posiadanie twojego ojca w listopadzie 1982 roku. Owego miesiąca twój
ojciec nabył w posiadanie egzemplarz szczególnej książki, której poszukuje
nasz lider. Zakupił to na czarnym rynku od sprytnego rzeczoznawcy, który na zlecenie okradał domy najbogatszych mieszkańców miasta. Jest to jej
pierwsze wydanie i bardzo mi na nim zależy.
- Cały ten cyrk przez jakąś jedną głupią książkę?! Na litość boską! Powariowaliście?! – rzucił mężczyzna.
- Może to wszystko wydaje się dziwne i głupie, ale to tylko twoja perspektywa. Chcę tylko dodać, że nie mam innego wyjścia jak odnalezienie
tej książki. Jak widzisz nagroda jest naprawdę cenna. Niewykluczone, że za
szybkie jej odnalezienie posprzątamy za ciebie bałagan, jakiego możliwe się
dopuścisz.
- Mówisz o zabiciu Niny?
- Tak, dokładnie tak. Możliwe, że nie będziesz musiał brudzić sobie rąk.
Decyzja będzie zależała od ciebie.
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- A co jeśli nie uda mi się odnaleźć tej książki? – zapytał zaciekawiony.
- Wtedy czeka cię kara. Doskonale wiem, jak panicznie boisz się powolnej, bolesnej śmierci. Jak dobrze wiesz, na świecie wymyślono tysiące metod
tortur. Co jeśli któraś z nich zostanie zadana przez Ninę? To chyba będzie
najgorsza śmierć z możliwych, prawda? – powiedziała kobieta i spojrzała na
leżącą Ninę. – Ach, zapomniałabym. Zrobiliśmy małe dochodzenie i dokładnie znamy sytuację sprzed kilkudziesięciu lat. Doskonale wiemy, że Nina zamordowała swoją siostrę, a tym samym twoją narzeczoną, która spodziewała
się dziecka. Musimy przyznać, że Nina miała idealny plan. Tak się składa, że
nasz drogi przyjaciel był jej wspólnikiem. Też ma z nią porachunki. Odwalił
za nią kawał ciężkiej roboty, a ta w najgorszym dla niego momencie odwróciła się od niego. To dlatego gotowi jesteśmy zrobić tak wiele za ciebie.
- Jak to możliwe?! – zdziwił się mężczyzna – Myślałem, że nikt o tym
nie wie. Policja już dawno umorzyła śledztwo w sprawie mojej ukochanej.
Ja doskonale wiem, co zrobiła Nina, jednak nie miałem dowodów. Wszyscy
uważali, że siostry tak bardzo się kochają, a tymczasem... – zadumał się.
- Koniec tych wspomnień. Myślę, że wszystko jest jasne. Ty oddasz nam
książkę, a my ci Ninę. W innym wypadku znasz karę. Chyba nie muszę odprowadzać cię do drzwi?
- Poradzę sobię. Skąd mam mieć pewność, że mnie nie wydacie?
- W tym światku takie rzeczy załatwia się słownie. Nie wiesz o tym?
Chyba nie chcesz spisać umowy?! – Zakpiła z niego. – Jeszcze jedno. Masz
4 dni na wykonanie zadania. Żegnam i życzę powodzenia.
Mężczyzna odwrócił się na pięcie, trzaskając drzwiami. Nie miał innego
wyjścia jak tylko skierować się w stronę dawnego mieszkania jego rodziców.
Był przekonany, że w starej kamienicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
znajdzie to, czego szukają porywacze.
Po piętnastu minutach znalazł się na miejscu. Otworzył drzwi mieszkania, zrzucił płaszcz i udał się prosto do pracowni ojca. W pokoju znajdował
się ogromny regał z posegregowanymi chronologicznie pamiętnikami ojca.
- Dobra tato, gdzie to schowałeś? – powiedział do siebie. Pomyślał, że
chyba najlepiej będzie, jeśli zacznie od pamiętnika z 1982 roku, później przesortuje ostatni, a jeśli nic nie znajdzie, zacznie chronologicznie. Mężczyzna
zabrał zeszyty do kuchni i zaczął czytać. Pierwszy z nich nie zawierał żadnej
informacji. Jednak w kolejnym zwrócił uwagę na sentencję zapisaną na samym końcu zeszytu.
„Zakopałem swoje serce tam, gdzie latem wygrzewają się pomidory”.
Mężczyzna mruknął i powiedział do siebie: Marny był z ciebie, tato, poeta...
zamyślił się, jednak całe szczęście nie musiał długo zgadywać, o jakie miejsce
chodziło jego ojcu.
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„Nie mam innego wyjścia jak tylko sprawdzić ogródki działkowe. Jeśli
dobrze rozumiem, coś zakopane jest w szklarni”. Mężczyzna wziął do ręki
płaszcz i wybiegł z mieszkania. Złapał taksówkę i kazał się zawieźć pod bramę wejściową do ogródków działkowych.
Było już ciemno, jednak mężczyzna bez problemu odnalzał zaniedbaną
szopę, a tuż obok niej ujrzał szklarnię. Wyciągnął z kieszeni klucze, otworzył
składzik, wyjął łopatę, pociągnął przedłużacz jak najbliżej szklarni. Podłączył
do niego przenośną lampkę, wziął łopatę do ręki i zaczął kopać. Po 30 minutach dokopał się do metalowej skrzynki, w której odnalazł książkę. Odetchnął z ulgą. Mężczyzna sięgnął do kieszeni i wybrał numer dziennikarki.
Odebrała po trzech sygnałach.
- Mam to, czego szukacie. Przyjedźcie pod ogródki działkowe. W trzeciej alejce zobaczycie działkę, na której pali się światło. Weźcie ze sobą Ninę.
Bądźcie jak najszybciej. Ja w międzyczasie przyszykuję grób. – Rozłączył się
i zaczął kopać dół. - Mój ojciec zakopał tu swoje serce, ja zakopię tu mojego
demona.
Po czterdziestu minutach, gdy uniósł głowę, jego oczom ukazał się osiłek. Mężczyzna rzucił mu książkę, a w zamian za to tamten wepchnął mu do
szklarni przytomną Ninę.
- Doskonale jest robić z tobą interesy – odparł – na mnie już czas. Miłej
zabawy z Niną. - I odszedł. Jedyne, co teraz widział mężczyzna, to oczy przestraszonej Niny.
- Boisz się suko?! To wyobraź sobie, jak bardzo bała się Jagoda, gdy
mściłaś się na naszym nienarodzonym dziecku! – zadał jej łopatą silny cios w
tył głowy. Kobieta straciła przytomność, a ten w szale uderzał ostrzem w jej
szyję dopóki głowa nie oddzieliła się od ciała.
- Miło było cię znów zobaczyć! – Nogą popchnął jej ciało, które z hukiem wpadło do dołu. Mężczyzna bez wahania zaczął zakopywać ją piaskiem.
Po godzinie posprzątał miejsce zbrodni i udał się w stronę wyjścia. Wsunął
rękę do kieszeni i wyjął z niej zdjęcie, na którym była uśmiechnięta ciężarna
kobieta.
- Widzisz Jagódko, już po wszystkim... – powiedział i zamknął za sobą
bramkę.

1. stare gazety
2. kobieta
3. podczas nocnych
wypadów na miasto
4. centrum handlo-we
5. jubiler
6. most

Odwet
Ewa Gliniewicz
Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy. Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą.
Dochodził już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie. Wiele lat temu, jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia – Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno
pokochał. Minęło tyle lat, złych lat…
W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem wrzuci kobietę. Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt
w taką pogodę nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował,
że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację do Villa Pallas.
Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz tam nie dotrą. Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż… Jutro policja odnajdzie ciało atrakcyjnej
kobiety w średnim wieku, którą ktoś napadł, okradł, a potem zamordował.
Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina W., która przyjechała na kilka
dni do Olsztyna by zaprezentować w Teatrze Jaracza błyskotliwy monodram.
Niestety, ostatnią rolę w życiu…
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Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
*
Stary taksówkarz otrzymał wezwanie pod kamienicę numer trzynaście
na ulicy Grunwaldzkiej. Niedaleko, bo pod numerem dziewiątym, była niewielka hala sportowa „Budowlanych”. Z jej okien przebijało mdłe światło. Jak
każdego dnia ćwiczyli w niej zapaśnicy. Kiedy po kwadransie nikt nie wyszedł przed dom, taksówkarz ruszył do drzwi. Postanowił zrobić awanturę
dowcipnisiowi. Nacisnął dzwonek pod numerem trzecim. Nikt nie odpowiadał. Wówczas kierowca chwycił za klamkę, ta lekko opadła, drzwi ustąpiły.
Była godzina osiemnasta, kiedy taksówkarz poczuł mocne uderzenie w tył
głowy. Osunął się na podłogę…
Wiktor, znany w środowisku jako Czytelnik, odczekał dłuższą chwilę na przejściu dla pieszych, chociaż gdyby przyśpieszył, zdążyłby przebiec
przed nadjeżdżającym zza zakrętu białym fiatem. Ale Wiktor wcale się nie
spieszył. Przeszedł most, pod którym płynęła Łyna. Wcześniej wysłał wiadomość mężczyźnie, który chciał spotkać się z Niną W. Widział jak tamten
zdyszany dobiega do Mostu Jana. Rozgląda się nerwowo, w dłoni zaciskając
rondo kapelusza. Przez chwilę patrzy na niego… Potem Wiktor ruszył w górę
Grunwaldzkiej. Po drodze minął duży, pęknięty kamienny obelisk, do którego przytwierdzono mosiężną tablicę z napisem: „3 lutego 1807 roku Napoleon przebywał tu z zamiarem stoczenia bitwy z wojskami rosyjskimi”. Wszedł
do kamienicy numer 13. Nieprzytomny taksówkarz leżał ciągle na podłodze.
Ciężko dyszał, we włosach miał zastygłą krew. Obok niego, ze związanymi
taśmą rękoma, leżała Nina W. Jej usta zakrywała identyczna taśma. Wiktor
wszedł do salonu. Przy okrągłym stole, w kłębach papierosowego dymu, siedzieli kobieta i mężczyzna. Oboje byli młodzi, ich sylwetki zdradzały dużą
sprawność fizyczną. Widząc go, przerwali rozmowę i z uwagą czekali na słowa przybyłego. Wiktor uśmiechnął się tajemniczo i powiedział:
- Frajer czeka na moście, nie ruszy się stamtąd. Dam sobie rękę uciąć.
Chociaż, zdaje się, że komu innemu ją utniecie. Plan jest dobry. Nie sknoćcie
go! Nie wybaczę tego!
Ostatni raz spojrzał na ludzi leżących na podłodze. Opuścił dom i ruszył w dół, w kierunku postoju taksówek przy Moście Jana. Pod nim leniwie
płynęła surowa, ciemna i ponura Łyna. Była zupełnie jak on. Wiktor dyskretnie spojrzał na mężczyznę nerwowo spacerującego po moście. W świetle
lamp widział jego zaciśnięte usta, szalone, rozbiegane oczy. Krople potu na
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czole. Minął go z ironicznym uśmiechem na ustach. Ruszył w górę, między
kamieniczki. Wiktor kierował się do budynku biblioteki. Miał czas. Nie zamierzał tracić go w towarzystwie pary porywaczy w zadymionym pomieszczeniu. Wiktor nie bez powodu nosił ksywę Czytelnik. Kochał spędzać każdą
chwilę z książką w ręku.
*
Nic nie szło po jego myśli. Nie spodziewał się, że ktoś spróbuje pokrzyżować jego plan zemsty. Niespokojnie dreptał po Moście Jana, a deszcz zacinał coraz mocniej. Wiatr poderwał ze śmietnika stare gazety, na których
mignęła mu twarz Niny. Ostatnie zdjęcie gwiazdki, która niedługo zgaśnie.
Papiery, wirując, opadały w dół rzeki. Mężczyzna uśmiechnął się posępnie
z igraszki natury, która jakby przewidziała to, co chciał zrobić z kobietą.
Minuty mijały, ale nikt się nie zjawiał. Jedynie śmierdzący żul próbował
zagadnąć go o dwa złote. „Gdyby tylko ten chlor wiedział, z kim ma do czynienia”. Ale teraz nie miał na to czasu, choć chętnie zobaczyłby widok roztrzaskiwanej czaszki na wilgotnych kamieniach staromiejskiej uliczki. „Im mniej
tych pasożytów na tym świecie, tym lepiej.” Po piętnastu minutach telefon
znowu zawibrował. „Biblioteka Wojewódzka. Wypożyczalnia Główna. Drugi
regał od wejścia, górna półka, pierwsza książka od lewej. Masz 10 minut”.
Mężczyzna zerwał się do biegu, choć garniturowe pantofle nie ułatwiały
wyczynów sportowych. Jeśli będzie tam dostatecznie szybko, może spotka
tego bezczelnego śmiałka, który z nim pogrywa. Kto to może być? Skąd wie
o jego przeszłości?Ale jesli zna niektóre fakty z jego życia, to naprawdę jest
taki głupi, by z nim zadzierać?
Mężczyzna przedzierał się przez grupki pijanych studentów, wytaczające się z pubów. Kiedyś był jednym z nich. Kiedyś miał przed sobą przyszłość.
Wpadł do biblioteki i nawet nie zauważył kilku osób siedzących w holu
na fotelach i sączących kawę z ekspresu. Nie oglądając się na bibliotekarki,
wyszarpnął z półki książkę wybraną zgodnie z instrukcją z wiadomości. Niecierpliwie zaczął kartkować lekturę, w której jednak nie było nic. Rozejrzał
się bezradnie i napotkał krytyczny wzrok pani znad kontuaru. No tak, przyniósł ze soba z dworu cały brud jesiennego wieczoru, jaki tylko mógł zmieścić się na podeszwach. Boże, jak straszną miał ochotę wyładować całą swoją
złość na tej bezbronnej kobiecie. Odechciałoby się jej wtykać ciekawski nos
w życie czytelników.
Przyjrzał się książce jeszcze raz i dopiero zwrócił uwagę na tytuł. Była
to powieść Noah Gordona „Diament Jerozolimski”. Gdy oglądał lekturę, zza
okładki wypadło zdjęcie. Jej zdjęcie. Takie samo, jakie spoczywało w kieszeni jego spodni. Wspomnienia wróciły ze zdwojoną mocą. Wieczór. Ona.
Śmiech. Smak taniego szampana. Obietnice i diament. Ten jedyny, wypatrzony. Mężczyzna już wiedział, gdzie musi się udać.
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Koło jubilera na ulicy Staromiejskiej 7 znalazł się w ciągu kilku minut.
Gablota wystawowa niewiele się zmieniła przez te kilka lat. Nadal dominowały bursztyn i złoto. Niejeden raz podczas nocnych wypadów na miasto
mijał z nią ten adres. Z Marią, jego jedyną miłością. I obiecywał. Obiecywał,
że kiedyś zdobędzie dla niej każdy diament, jaki błyszczał oślepiająco w świetle wystawowych lamp, choćby miał zabić. Szkoda, że dotrzymał słowa tylko
przy tym ostatnim.
Drzwi do sklepu były uchylone, choć żadne ze świateł się nie paliło. Niewątpliwie była to pułapka, ale nie miał wyjścia, a czas się kończył. Ktokolwiek
ma Ninę, ten na pewno chce odebrać mu przyjemność oglądania, jak płomień
życia gaśnie w jej oczach. Chęć zemsty była zbyt silna, by zdrowy rozsądek
mógł dojść do głosu. Mężczyzna zacisnął dłoń na rękojeści noża, który wciąż
znajdował się w kieszeni jego płaszcza i jednym susem przekroczył próg. Zanim oczy zdążyły przyzwyczaić się do ciemności, poczuł przeszywający ból
w skroniach i metaliczny smak krwi w ustach. W ułamku sekundy, gdy tracił
przytomność, już wiedział, że popełnił straszliwy błąd.
Najpierw usłyszała krótki, ciężki oddech, jakby obok niej przysiadł buldog po przebieżce wokół miasta. Niepewnie otworzyła oczy i odruchowo
spieła wszystkie mięśnie z przerażenia. Obok niej leżał poturbowany mężczyzna, tak samo związany jak ona. Jego twarz przypominała przejrzałego
arbuza, a ubranie pochlapane było krwią. Zauważyła, że przenieśli ich, teraz znajdowali się w całkowicie pustym pomieszczeniu, a zza okna dobiegał
szum ulicy. To musi być zupełnie inny budynek. Nagle ktoś wszedł i zaświecił
jej w twarz ostrym światłem latarki.
- Z tym panem możesz już się pożegnać, choć znając naszego przyjaciela, niedługo do niego dołączysz. Wszystkie śmieci idą do dołu – porywacz
zaśmiał się ze swojego słabego żartu. – Masz czego się bać, suko – i wywlókł
taksówkarza z pokoju. Przerażonej Ninie z oczu popłynęły łzy.
Wiktor w końcu miał ich oboje dla siebie. Wiedział, że jego wspólnicy
wszystkim się zajęli. W czasie, gdy tamci odwalali brudną robotę, on spacerował po centrum handlowym Aura i przystawał przed każdą kamerą przemysłową, jaką dostrzegł. Alibi miał już zapewnione, teraz czas na najprzyjemniejszą część planu.
Mężczyzna wiedział, że jak otworzy oczy, to już nie będzie odwrotu. Będzie musiał zmierzyć się z rzeczywistością. Zalewała go wściekłość na myśl
o Ninie, kobiecie, która wiedziała za dużo i wtykała nos w nie swoje sprawy.
Dlatego nienawidził ciekawskich kobiet. Gdyby nie ona, dziś byłby szczęśliwy. Ale nie, ta musiała opowiedzieć jego ukochanej Marii, co widziała, przecież musiała ją ostrzec. A to był wypadek, błąd młodości.
Nina musi zapłacić za swój długi jęzor. Gdyby nie wyjawiła Marii jego
zbrodni, ta ciągle by żyła. Marysia nie udźwignęła ciężaru jego grzechów. Jej
słodkie oczy zamknęły się na zawsze, gdy postanowiła zażyć wszystkie ta-

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do pobrania darmowego ebooka z Antologią „Kryminalny Olsztyn” ze strony www.mbp.olsztyn.pl oraz ze stron przyjaciół projektu.

-bletki, jakie znalazła w pokoju akademika. A wszystko przez zazdrosną koleżankę Ninę.
Wiktor spojrzał na bezwładne ciała leżące u jego stóp. Jeszcze tylko chwila i nastąpi ostateczne wyrównanie rachunków. Ale najpierw musi
upewnić się, czy tych dwoje wie, za co zaraz umrze. Podniósł wiadro z wodą
i chlusnął na leżących. Wzdrygnęli się z powodu zimna i oboje spojrzeli na
Wiktora. Ten zerwał im taśmę z ust.
- Nino, poznaj swojego mordercę, któremu zawdzięczasz pobyt tutaj.
Nie martwcie się, nie potrwa to długo.
- Gdzie jesteśmy i czemu ta kurwa jeszcze żyje? Nie chcesz jej zabić, to
daj szansę innym. - W oczach mężczyzny widoczny był obłęd. Wiktor tylko
ironicznie się uśmiechnął.
- Oboje dziś tu umrzecie, bo to przez was odeszła jedyna wartościowa
osoba na tym świecie. Gdybyś nie była wścibską siksą, nigdy nie zobaczyłabyś, jak on „pomaga” temu bezdomnemu spaść z mostu. Na tobie nie zrobiło
to wrażenia, jesteś martwa w środku, ale dla niej to było za dużo. Jesteś tak
samo winna, jak on. – mówił Wiktor przyklejając taśmę na nowo, by nikt nie
usłyszał ich krzyków. Na nic się zdały rozpaczliwe kopnięcia Niny, czy spojrzenia mężczyzny przepełnione nienawiścią. Wiktor beznamiętnie polewał
ich benzyną, by zaraz opuścić pokój opuszczonego budynku. Niektóre osoby
po prostu zasługują na pomszczenie w wielkim stylu – pomyślał.
Wiktor długo stał na przystanku i obserwował płonący budynek pustego akademika numer 12 przy ul. Niepodległości. O ironio, straż pożarna
znajduje się pod drugiej stronie ulicy, ale płomienie zauważono w momencie,
gdy zająło się już drugie piętro. Strażacy nie śpieszyli się, dla nich było mało
prawdopodobne, że ktoś był w środku.
Wiktor spokojnym krokiem oddalał się w stronę mrocznych uliczek
Podgrodzia, gdy deszcz znowu zaczął kropić. Ostatni raz spojrzał na dym
unoszący się nad budynkami i szepnął:
- To dla ciebie, siostrzyczko.
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1. stare gazety
2. stadion
3. miesiąc później
4. naukowiec
5. zarośla
6. Miranda, łowczyni cudzych mężów,
marząca o awansie
społecznym

Kobieta fatalna
Beata Sarnowska
Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzie niegdzie rozjaśniały
długie lampy.
Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą. Dochodził
już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie.
Wiele lat temu, jeszcze zanim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia – Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno pokochał. Minęło tyle lat, złych lat…
W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą umówił się telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem
wrzuci kobietę.
Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt w taką pogodę
nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował, że zaczeka na
kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację do Villi Pallas. Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz tam nie dotrą. Po
drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż… Jutro policja odnajdzie ciało
atrakcyjnej kobiety w średnim wieku, którą ktoś napadł, okradł, a potem zamordował.
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Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina W., która przyjechała na
kilka dni do Olsztyna by zaprezentować w Teatrze Jaracza błyskotliwy monodram. Niestety, ostatnią rolę w życiu…
Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi.
Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytywał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan: „Wiemy,
co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić, bądź za
kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
Nie zwlekając ani chwili dłużej, mężczyzna pobiegł na skróty, przez zarośla, do ulicy Piłsudskiego, by stamtąd jak najkrótszą drogą dostać się na
Stare Miasto i Most Jana. Gdy znalazł się na chodniku, zwolnił. Odpiął guziki
płaszcza, bo nagle zrobiło mu się duszno i gorąco, jakby był na przeciwległym
krańcu kuli ziemskiej, a nie w deszczowym, jesiennym Olsztynie. Drżące
i spocone dłonie co chwilę wycierał o spodnie, przekładając raz do jednej,
raz do drugiej dłoni parasol, który zdecydowanie zaczął mu ciążyć. Denerwowała go jego wielkość, luksus, drewniana, ręcznie rzeźbiona i finezyjnie
pokręcona rączka. To wszystko wydawało mu się teraz nic nie znaczące, było
jak zbędny balast w balonie, jak stare gazety, których trzeba się pozbyć. Tym
bardziej, że deszcz nie padał już tak mocno, jak jeszcze kilka minut temu.
Droga do Mostu Jana dłużyła się, choć miał świadomość, że każdy krok
przybliżał go do wyznaczonego celu. Słowo „zemsta”, ostatnimi laty odmieniał przez wszystkie przypadki. Chęć odwetu kumulowała i skupiała się
w każdej, najmniejszej komórce jego ciała. Trwała w nim, stała się jego kochanką, o której wciąż marzył i śnił. Była jego skrywaną przed światem tajemnicą. Układ idealny. Żył nadzieją, że swój diabelski, ulepszany każdego
dnia, plan wreszcie będzie mógł wprowadzić w życie i z uśmiechem na ustach
go zrealizować. Ta nadzieja, milcząca kochanka, dawała mu siłę w każdej sekundzie dnia.
Gdy dotarł na olsztyńską starówkę, wyjątkowo, jak nigdy przedtem, nie
rozkoszował się jej atmosferą. Nawet nie spojrzał na Wysoką Bramę, obok
której przeszedł obojętnie. Staromiejską, do której lubił przychodzić, dziś
minął beznamiętnie. Niewidocznym również dla mężczyzny pozostawał budynek Starego Ratusza, czyli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Tego wieczoru nic nie było w stanie oderwać go od misji. Jeszcze tylko kilkanaście
kroków i oto Most Świętego Jana ukazał się jego oczom.
Wizja spotkania się z sekretną kochanką sprawiła, że przeżywane codziennie, przez lata, emocje ze zdwojoną siłą kłębiły się w nim, czekały na
możliwość uwolnienia się oraz wybuchu. Był pobudzony i podniecony, jak
wiele lat temu.
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Deszcz przestał padać, więc mężczyzna złożył parasol i z lekkim niepokojem czekał na dalszy rozwój wypadków. Nie wiedział i nawet nie podejrzewał, czego powinien się spodziewać. Za to doskonale zdawał sobie sprawę,
kim był przeciwnik. Tylko jedna osoba mogła rozszyfrować jego zamiary oraz
tajemnicę sprzed lat. Nie wiedział tylko, czyimi rękoma się wyręczy. Wyjął
z kieszeni spodni chusteczkę, zdjął kapelusz i wytarł spocone czoło oraz kark.
Nerwowo chodził, rozglądając się po okolicy. Nie mógł oddalić się od Mostu
Jana, więc szukał wskazówek, nasłuchiwał odgłosów ulicy, rzeki, czegokolwiek, by pchnąć sprawę do przodu. To miała być jego chwila triumfu, którą
będzie się rozkoszował.
Stary taksówkarz otrzymał wezwanie pod kamienicę numer trzynaście
na ulicy Grunwaldzkiej. Niedaleko, bo pod numerem dziewiątym, była niewielka hala sportowa „Budowlanych”. Z jej okien przebijało mdłe światło. Jak
każdego dnia ćwiczyli w niej zapaśnicy. Kiedy po kwadransie nikt nie wyszedł przed dom, taksówkarz ruszył do drzwi.
Postanowił zrobić awanturę dowcipnisiowi. Nacisnął dzwonek pod numerem trzecim. Nikt nie odpowiedział. Wówczas kierowca chwycił za klamkę, ta lekko opadła, drzwi ustąpiły. Była godzina osiemnasta, kiedy taksówkarz poczuł mocne uderzenie w tył głowy. Osunął się na podłogę…
Wiktor znany w środowisku jako Czytelnik, odczekał dłuższą chwilę na
przejściu dla pieszych, chociaż gdyby przyspieszył, zdążyłby przebiec przed
nadjeżdżającym zza zakrętu białym fiatem. Ale Wiktor wcale się nie spieszył. Przeszedł most, pod którym płynęła Łyna. Wcześniej wysłał wiadomość
mężczyźnie, który chciał spotkać się z Niną W. Widział, jak tamten zdyszany dobiega do Mostu Jana. Rozgląda się nerwowo, w dłoni zaciskając rondo kapelusza. Przez chwilę patrzył na niego… Potem Wiktor ruszył w górę
Grunwaldzkiej. Po drodze minął duży, pęknięty kamienny obelisk, do którego przytwierdzono mosiężną tablicę z napisem: „3 lutego 1807 roku Napoleon przebywał tu z zamiarem stoczenia bitwy z wojskami rosyjskimi”. Wszedł
do kamienicy numer 13. Nieprzytomny taksówkarz leżał ciągle na podłodze.
Ciężko dyszał, we włosach miał zastygłą krew. Obok niego, ze związanymi
taśmą rękoma, leżała Nina W. Jej usta zakrywała identyczna taśma. Wiktor
wszedł do salonu. Przy okrągłym stole, w kłębach papierosowego dymu, siedzieli kobieta i mężczyzna. Oboje byli młodzi, ich sylwetki zdradzały dużą
sprawność fizyczną. Widząc go, przerwali rozmowę i z uwagą czekali na słowa przybyłego. Wiktor uśmiechnął się tajemniczo i powiedział.
- Frajer czeka na moście, nie ruszy się stamtąd. Dam sobie rękę uciąć.
Chociaż zdaje się, że komu innemu ją utnie. Plan jest dobry. Nie sknoćcie go!
Nie wybaczę tego!
Ostatni raz spojrzał na ludzi leżących na podłodze. Opuścił dom i ruszył
w dół, w kierunku postoju taksówek przy Moście Jana. Pod nim leniwie płynęła surowa, ciemna i ponura Łyna. Była zupełnie jak on. Wiktor dyskretnie
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spojrzał na mężczyznę nerwowo spacerującego po moście. W świetle lamp
widział jego zaciśnięte usta, szalone i rozbiegane oczy. Krople potu na czole.
Minął go z ironicznym uśmiechem na ustach. Ruszył w górę, między kamieniczki.
Wiktor kierował się do budynku biblioteki. Miał czas. Nie zamierzał
tracić go w towarzystwie pary porywaczy w zadymionym pomieszczeniu.
Wiktor nie bez powodu nosił ksywę Czytelnik. Kochał spędzać każdą chwilę
z książką w ręku.
Nim dotarł do budynku biblioteki, z nieukrywanym żalem zdał sobie
sprawę, że minęła już osiemnasta, więc wrota ulubionego miejsca zostały zamknięte. I choć światło wewnątrz nadal się paliło, Wiktor wiedział, że pogrążone w rytmie swojej pracy sprzątaczki przejęły kontrolę nad biblioteką. Jego
przypuszczenia potwierdzał dochodzący zza drzwi szum przemysłowego odkurzacza. Poczekał jeszcze chwilę i wysłał kolejnego esemesa.
Tymczasem mężczyzna na moście rozglądał się nadal, szukając punktu
zaczepienia. Próbował skojarzyć osoby, które kręciły się w pobliżu. Starał się
dostrzec coś niespotykanego, niecodziennego, cokolwiek, co przykuje jego
uwagę, wyróżni się wśród jesiennej olsztyńskiej szarości. Zdał sobie jednak
sprawę, że to on kontrastuje z otoczeniem, odbiega od reszty, gorączkowo
i rozpaczliwie szukając jakiegokolwiek połączenia. Szczerze nienawidził takiej bezradności, braku możliwości działania oraz decydowania. Dlatego też,
gdy w kieszeni spodni ponownie zawibrował telefon, impulsywnie go wyciągnął i natychmiast odblokował ekran wstukując wyuczoną na pamięć kombinację cyfr. Odczytał wiadomość. „Grunwaldzka 13. Wsiądź do zaparkowanej
taksówki. Kluczyki są w stacyjce. Czekam przy bibliotece Nr 1”. Pod kilkoma
rzędami liter mężczyzna ujrzał, niezbyt dobrej jakości, zdjęcie zakneblowanej
i związanej Niny W. Jak zaślepiony królik, który nagle zobaczył przed nosem
marchewkę, bezmyślnie pobiegł pod podany adres. Gdy zadzwonił telefon,
Wiktor stał przy budynku biblioteki na ulicy Smętka. Odebrał połączenie.
- Ptaszek jest w klatce – usłyszał ustalone wcześniej hasło, które wypowiedziała młoda porywaczka.
- Zrozumiałem – odpowiedział i rozłączył się. – Zaczynamy kolejny etap
– wyszeptał już do siebie i zobaczył zbliżające się światła taksówki.
Rozpiął suwak kurtki i sięgnął ręką do kabury z bronią. Wyjął z niej
pistolet. Lufę skierował na dół i przycisnął broń do nogi, tak by była niewidoczna dla kierowcy. Gdy auto podjechało i zatrzymało się, Wiktor otworzył
drzwi od strony pasażera, wsiadł i odezwał się pierwszy.
- Ręce na kierownicę. Stadion Leśny. Jedź – pokazał pistolet. Mężczyzna
spojrzał na nieogoloną twarz Wiktora i od razu zauważył na czole głęboką
bliznę, kończącą się na prawym łuku brwiowym. Wiktor ukrywał ją każdego
dnia pod czapką z daszkiem. Bejsbolówka częściowo spełniała swoje zadanie,
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przysłaniając szramę, lecz Wiktor doskonale zdawał sobie sprawę, że zabójca
z takim znakiem charakterystycznym, to jak biały kruk w bibliotece, jak albinos wśród czarnoskórych.
- Po co ten straszak? – pokazał na broń. – Myślałem, że jesteśmy po tej
samej stronie.
- Nie myśl, tylko prowadź – Wiktor przystawił lufę pistoletu do skroni
nieznajomego.
- Jak byś chciał mnie zabić, już byłbym trupem – zaryzykował, choć
wcale nie był tego pewien. Spojrzał jeszcze raz na Wiktora, na jego mroczną
bliznę i zaczął się go bać. Na jego twarzy nie było żadnego śladu emocji. Jakby
był manekinem lub figurą woskową. Kompletna pustka.
- Gdyby to ode mnie zależało, nie byłoby cię tutaj. A teraz grzecznie cię
informuję, że jeżeli nie wrzucisz biegu i nie zaczniesz jechać, za kilka sekund
będziesz trupem – odbezpieczył broń i położył palec na spust. Mężczyzna
ruszył. Znał Olsztyn i doskonale wiedział, w którym kierunku znajduje się
Stadion Leśny, czy może to, co z niego zostało. Kiedyś duma miasta, dziś
opuszczony i zaniedbany, nie robi najmniejszego pozytywnego wrażenia.
- Gdzie jest Nina?
- Jedź. Wszystkiego dowiesz się na miejscu.
- Mam nadzieję, że twój zleceniodawca również tam będzie, bo inaczej
nie mamy po co tam jechać – mężczyzna szybko wyrzucił z siebie kłębiące się
w głowie myśli.
- Nie ty tu stawiasz warunki. Zamknij się i jedź – Wiktor tracił cierpliwość. Nie był przyzwyczajony do pracy w zespole, choć tym razem do zakończenia tematu Niny W. motywowała go solidna, podwójna zapłata. Nie
lubił się powtarzać, ani zbędnie rozmawiać. Każde użyte słowo ważył wielokrotnie. Czasami czuł się jak pisarz, który dobiera i przebiera do swojego utworu literę czy przecinek, by czytelnik, taki jak on, mógł rozkoszować
się kunsztem ostatecznego dzieła. Wiktor uważał, że jego praca również była
dziełem, a wręcz arcydziełem. Podobnie jak jego guru, i on tworzył. Zamiast
słów układał historię z ciała ofiary. Przekazywał swojemu czytelnikowi informację: ułożenie rąk, nóg, głowy, ubiór, dodatki, ofiara w butach lub bez
nich, naga, bądź w szlafroku, na kanapie, w wannie, przy stole… całe otoczenie ofiary mówiło, czy wręcz krzyczało. Był pewien, że jego powieści, pisane
ludzką krwią, nie wszyscy rozumieją. Potrzebował wybitnego odbiorcy, który
przeczyta oraz zrozumie przekaz.
Gdy wjechali na nieutwardzoną drogę w okolicach Lasu Miejskiego,
Wiktor wskazał kierowcy pobocze drogi, gdzie miał zaparkować taksówkę.
Przed nimi stało duże, terenowe auto o przyciemnionych szybach. Wiktor
wyjął kluczyki ze stacyjki i schował je w kieszeni kurtki.

/38

/39

- To też nie będzie ci już potrzebne – przytrzymał parasol mężczyzny.
Gdy wysiedli z taksówki, otworzyły się drzwi terenówki i stanął przed
nimi elegancko ubrany mężczyzna.
- Witaj Antoni. Nikogo innego się nie spodziewałem.
- Miło to słyszeć, Jerzy. Kopę lat, nieprawdaż? Wsiadaj – wskazał dłonią
luksusowe wnętrze dużego auta.
- Gdzie Nina? – Jerzy zatrzymał się i stanął przed Antonim. Znali się
z dawnych czasów. Byli nierozłącznym trio: Miranda, Antoni i Jerzy – jak
muszkieterowie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
- Wszystko w swoim czasie. Musimy porozmawiamy na osobności.
Jerzy wsiadł, a za nim Antoni, który, gdy zamknął drzwi, poklepał po
ramieniu kierowcę, dając znak do odjazdu.
- Czego chcesz? – Jerzy opanował drżenie głosu.
- W zamian za Mirandę, czy Ninę, nie wiem, po co jej ten śmieszny
pseudonim – wtrącił – oddasz mi dokumenty.
- To moja polisa na życie, wiesz o tym doskonale. Bez nich zginę.
- Bez Mirandy również.
Nieutwardzona droga, którą jechali, była wyboista i co chwila dało się
wyczuć jej nierówności. Samochód poruszał się powoli, kierując się coraz
głębiej w las. Jerzy zdał sobie sprawę, dlaczego właśnie Stadion Leśny. To na
nim wiele lat temu rozegrała się znacząca dla ich przyszłego życia scena. Scena, która okazała się klęską, dla każdej ze stron. Doprowadziła całą trójkę
muszkieterów do nienawiści. Antoni chciał wyrównać rachunki, tak jak on.
Z tą różnicą, że Antoni nie dał się wciągnąć w pułapkę. Zaś on, jak naiwne
dziecko, zaślepione chęcią zemsty, wpadł w bagno po same uszy.
Gdy samochód się zatrzymał, kierowca wysiadł pierwszy i otworzył
drzwi pasażerom. Antoni z Jerzym opuścili wygodne, skórzane fotele i skierowali się w stronę upadłego Leśnego Stadionu. Oboje wiedzieli, gdzie mają
iść i co będzie dalej. Jerzy wiedział, że Stadion Leśny był jego grobem.
- Nigdy nie uwierzyłem w twoją śmierć – Jerzy czuł pod stopami grząski
grunt.
- Była sfingowana od początku do końca. To była idealna intryga. Stałem się nowym człowiekiem. Słyszałeś o Nauczycielu?
- Wszyscy o nim słyszeli – pokiwał głową. – To legenda.
- Otóż widzisz Jerzy, stary druhu, gdy mnie zdradziłeś, dla tej Mirandy,
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łowczyni cudzych mężów, marzącej o awansie społecznym, dla tej prostaczki,
która chciała bawić się w damę z wyższych sfer…
- I poniekąd jej się to udało – wtrącił, a jego rozmówca również pokiwał
głową na znak akceptacji.
- Miesiąc później byłem już inną osobą. Oto stoi przed tobą Nauczyciel.
- To niemożliwe. Nie możesz nim być! – Jerzy odsunął się od dawno nie
widzianego kolegi, tak by zaobaczyć jego twarz.
- Pomyśl, przypomnij sobie fakty i połącz je – Antoni szedł spokojnie.
Długi, za kolana płaszcz był niemal identyczną kopią płaszcza Jerzego.
- Nie ja cię zdradziłem.
- Wiem – machnął lekceważąco dłonią. – Przez wiele lat obserwowałem
ciebie i Mirandę.
- Czy ona wie, że żyjesz?
- Od lat współpracujemy. Wyznała mi całą prawdę. Kochała mnie, ale to
ty miałeś pieniądze, wyższą pozycję. Byłeś kimś, nie to co ja, chłopak ze wsi,
chodzący w podartych spodniach i poprzecieranej koszuli. Gdy skończyła
z tobą, zabrała się za wyższą sferę, która dawała jej jeszcze większe możliwości. Ty działałeś pod przykrywką. Ja też. Teoretycznie nigdy nie istnieliśmy.
Nie było nas. Byliśmy duchami, a to dla niej za mało.
- Ona jest jak famme fatale! Zobacz, co z nami zrobiła! Nie widzisz tego!
Bawiła się nami, naszymi uczuciami. Teraz czas, abyśmy zabawili się z nią.
- Czyżby?
- Ty nie chcesz żadnych dokumentów, prawda? Chcesz zemsty, tak samo
jak ja. Wystarczająco długo czekaliśmy na ten moment, Antoni – podszedł
do mężczyzny i chwycił go za ramiona. – Jest tutaj Miranda? Jesteśmy już tak
blisko!
- Nie, Jerzy. Nie pomogę ci. Zostawiam cię, tak jak wtedy zostawiłeś
mnie – wyjął z kieszeni płaszcza telefon, odblokował ekran i przeczytał wiadomość. – A właściwie to zrobimy inaczej. Pomogę ci. Zabiję cię szybko
i to będzie mój akt łaski. W tej chwili do twojego mieszkania wchodzą moi
ludzie, a w zasadzie już weszli. Dobrali się do twojej polisy – dwoma palcami
dłoni pokazał w powietrzu cudzysłów przy słowie polisa. – Mam już to, czego
potrzebowałem. Miranda czy Nina W. jeszcze jest mi potrzebna. Widzisz mój
przyjacielu – objął go ramieniem – uratuję ją. Ty ją porwałeś, a ja ją uratuję.
Teraz mnie potrzebuje. Teraz jestem już tym, o kim marzyła całe życie. Jestem jak Wielki Gatsby, z tą różnicą, że ukochaną kobietę zdobyłem. Prawda,
że to idealny plan?
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Redaktor
Wiktoria Korzeniewska

1. wezwanie
2. zakończenie
3. zapach aromaty-cznej kawy
4. nieprzespane noce
5. mężczyzna
6. po długich godzinach
7. noc

– Niezłe – mruknął Alex. – Tylko czemu Olsztyn?
Szybkie spojrzenie na mapę i redaktor przewrócił oczami.
– Jaka dzika północ! Nie można było tego rozegrać… no nie wiem, we
Wrocławiu? On ostatnio taki modny.
Gorzkawo-słodki zapach aromatycznej kawy wypełniał mieszkanie.
Nie pachniał tak, jak zwykła pachnieć poranna kawa. Nie kusząco, nie energicznie, a zarazem spokojnie i harmonijnie. Ten zapach świeżo zmielonych
ziaren, odkrytych jeszcze w Etiopii wiele wieków temu i służących wiernie
całemu światu na skalę masową, pachniał zmęczeniem. Bo kiedy zegar ziewa
wskazówkami tuż po północy, kawa nie może pachnieć niczym innym. Sączy
się przez ciemność nocy, niemal usypia w cichym blasku pojedynczej lampki
na biurku i mruży oczy w chorobliwym świetle komputera. Kawa jest zmęczona. Komputer też. Oddycha ciężko, czuje, że umiera z gorąca, ale wciąż
pracuje, wciąż się stara, wciąż wiernie trwa przy tym, kto wpatruje się w niego ze skupieniem.
Alex upił łyk kawy i odstawił z niesmakiem kubek. Kiedyś uwielbiał
rozkoszować się tym słodkim aromatem i gorzkawym smakiem. Teraz kawa
kojarzy mu się tylko z jednym – nieprzespanymi nocami. Terminy, terminy,
terminy. Nie ma czasu na sen, trzeba pracować, pracować, aby żyć, żyć, aby
pracować? Ale kiedy nie ma czasu na życie, bo wciąż te terminy, terminy,
terminy… Stop! Głupie myśli, bezsensowne. Życie to życie. Życie to praca,
a praca nie jest jeszcze skończona. Mężczyzna sięgnął po kolejny plik kartek,
by przeczytać ciąg dalszy wypocin o dalekim Olsztynie i zbrodni, która ma
być tam popełniona. Każdy dobry kawałek tekstu jest na miarę złota, bo praca redaktora we współczesnych czasach jest gorsza od filtra w papierosach.
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Teraz wszyscy są pisarzami, byle nastolatek potrafi napisać książkę. Ale to im
nie wystarcza. Nie wystarcza napisać i zamknąć w szufladzie, nie! Oni ślą to
do wydawnictw, tupią nogami, proszą, dzwonią. A redaktor musi siedzieć po
nocach i czytać, czytać, czytać. Po długich godzinach czytania tego, co obecnie pisze świat, ma się ochotę wyć. Mózg jest nabity pustką cudzych umysłów,
rozrzedzony po stokroć powtarzającymi się schematami i motywami, ubity
niczym kotlet topornym językiem i zmiksowany tanimi próbami pisania w
stylu postmodernizmu. Jeżeli czekamy na koniec świata, to Alex trzyma go
w rękach co noc – ociekające pustką i płytkością teksty ludzi, którzy nie mają
pojęcia o pisaniu. Głupota tych pseudopowieści budzi bardziej niż kawa. Ale
pojawiła się nadzieja! Światełko na końcu tunelu. Jakiś Olsztyn, jakaś zbrodnia, jakieś…
- Gdzie ciąg dalszy?! – Alex omal nie spadł z fotela, odkrywając, że tekst
urwał się dziwnym „Radzimy się pośpieszyć!” – Cholera! Nie, nie! Nie rób
mi tego! Jedyny dobry tekst od miesięcy, a ty przesyłasz tylko kawalątek?
Mężczyzna zagrzebał się w papiery, przejrzał wszystkie pliki w komputerze,
ale nic, absolutnie nic nie znalazł.
- Szlag by trafił te wszystkie Olsztyny! – syknął, przetrząsając teczkę za
teczką i nagle zamarł.
Znalazł ciąg dalszy, a właściwie setki dalszych ciągów! Gruby plik kartek
wysypał się na podłogę, a każdy skrawek papieru był zapisany innym charakterem pisma, jednak łączyło je jedno – wspólny początek. Dalej historia
wiła się, odbijała w boczne uliczki, skupiała się na szczegółach, próbowała
ogarnąć całokształt lub w ogóle mówiła o czymś zupełnie innym. A jednak
początek był wspólny.
- Co to ma znaczyć? Jakaś gra? – szepnął, zagrzebując się w kartkach.
Musiał znaleźć zakończenie, musiał, bo każdy fragment go nie miał, każdy tak samo urywał się w pewnym momencie zostawiając Aleksa drżącego,
pragnącego ciągu dalszego i literacko niepewnego. Nie ma się pojęcia, jakim
bólem jest pozostanie bez zakończenia książki, póki się tego nie przeżyje na
własnej skórze, a Alex przeżył to tej nocy kilkadziesiąt razy. Nad ranem niemal wył z bólu, nienawidził Olsztyna z całego serca i tysiąc razy obiecał sobie,
wybrać się do tego cholernego miasta. Kawa przestała mieć smak, noc straciła kolor, poranek był zimny i chorowity, a mężczyzna prawie tracił nadzieję.
Prawie. Bo czuł, że go znajdzie i znalazł! W końcu go odnalazł! Oczy
zaszkliły mu się ze wzruszenia, głowa aż pęczniała od pomysłów na wydanie
tak niezwykłej antologii, gdzie każde opowiadanie będzie miało identyczny
koniec i początek, a dusza aż wyrywała się, by przytulić upragnione zakończenie historii, by pocałować każdą literę i ukłonić się przed każdym jednym
zdaniem. Alex niemal się przeżegnał, wziął głęboki wdech i zaczął czytać,
bezgłośnie poruszając wargami: „Stary taksówkarz otrzymał wezwanie…”

Nauczyciel
Urszula Witkowska

1. dziewczynka
w ciemnym płaszczyku
2. 10 minut później
3. słodka nalewka
4. księgarnia
5. latarka
6. Kinga, uczennica
rozmawiająca z duchami
7. starszy mężczyzna

Bywa, że przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Nie pozwala zasnąć demonom, które czyhają tylko, by przejąć władzę nad myślami... To był właśnie
ten moment. Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł
wezwać taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się
z gazet, że ona właśnie przyjechała do miasta.
Przeglądał wtedy, jak każdego dnia, prasę w Planecie 11 i zobaczył jej
zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już tydzień, a teraz otwierał właśnie
elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych liści chodnikiem w górę czarnej
ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały długie lampy. Chciał się zemścić.
Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą. Dochodził już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie.
Wiele lat temu, jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia –
Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno pokochał.
Minęło tyle lat, złych lat…
W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem
wrzuci kobietę. Tak, tak własnie będzie. Tym razem się uda. Nie stchórzy!
Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt w taką pogodę
nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował, że zaczeka na
kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na ko-
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lację do Villa Pallas. Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz tam nie dotrą.
Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż…
Jutro policja odnajdzie ciało atrakcyjnej kobiety w średnim wieku, którą
ktoś napadł, okradł, a potem zamordował. Wkrótce okaże się, że to sławna
aktorka Nina W., która przyjechała na kilka dni do Olsztyna, by zaprezentować w Teatrze Jaracza błyskotliwy monodram. Niestety, ostatnią rolę w życiu…
Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
Cóż, w zaistniałej sytuacji rada wydała mu się więcej niż zasadna, toteż
nie zastanawiając się długo, ruszył w kierunku Starego Miasta. I tak stracił
już kilka cennych sekund przez moment dezorientacji, a do Mostu Jana był
jednak kawałek. Poczuł, że grunt usuwa mu sie spod nóg. Przecież to się nie
trzymało kupy! Kto? Skąd? Dlaczego? Poza tym, przecież tak naprawdę nie
byłby w stanie tego zrobić. Jasne, że chciał! Tym bardziej, że był wściekły, że
znów dowiedział się o jej przyjeździe z gazet, ale... No dobrze, był może ułamek procenta, że jednak się zdecyduje. Ułamek. Bo przecież tyle razy już to
przerabiał, że wiedział doskonale, iż mimo determinacji, jak zawsze, stchórzy.
Nie był w za szczęśliwej sytuacji. Podejrzewał, że prędzej czy później
ktoś się dowie o tych ich chorych zabawach, ale – wciąż – nie był na to gotów.
Skoro jednak już się wydarzyło, trzeba działać. Zwłaszcza, że teraz
gra toczy się nie tyle o życie Niny, a o jego życie. Tak przynajmiej poczuł.
I, z przykrością stwierdził, Nina miała dużo większe szanse na sukces niż on...
Bo skoro ktoś wie, że planował – wynik, jak wszyscy wiedzą nie jest tutaj aż
tak istotny – usiłowanie, to usiłowanie... i to jeszcze z premedytacją...
- Kurwa żesz jego...! - zaklął pod nosem.
Olsztyn nie zachwycał tego wieczoru. Raczej szaro-bury niż pełen barw
skłaniał do przemyśleń natury egzystencjalnej, tak więc przyszły-niedoszły
morderca amator takim właśnie się oddał mimowolnie. Mężczyzna nie potrafił zrozumieć, jak to możliwe, by ktokolwiek chociaż podejrzewał, jakie ma
zamiary.
Przecież nawet on nie był do końca przekonany... A bo to pierwszy raz
tak pewny swego wędrował na spotkanie z Niną?! I co, zawsze kończyło się
tak samo... Te jej chore fantazje. Dobrze dobrała sobie towarzysza, oj dobrze...
- pomyślał.
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Chęć zemsty i ta paląca żądza to jedno, ale – na Boga! – był przecież
spokojnym nauczycielem historii w jednym z olsztyńskich liceuów. Rzeczywiście czytywał wiele kryminałów i w skrytości ducha wyobrażał sobie z najdrobniejszymi szczegółami, jak Nina ginie z jego ręki w męczarniach, ale –
co zrobić – tak już wyglądał ten ich chory związek. Nienawdzili się szczerze
od dawien dawna. Od chwili, kiedy pierwszy raz ta rezolutna dziewczynka
w ciemnym płaszczyku z przekrywionym kapelusikiem zalotnie zamachała
rzęsami.
Coś ich do siebie ciągnęło od pierwszej chwili, ale cienka była zawsze
granica między miłością a nienawiścią i między tymi dwojgiem ta granica
przybrała dość specyficzną postać. Bo trzeba przyznać, że owa nienawiśc zakrapiana była suto wyuzdanym erotyzmem. Nikt raczej nie wiedział o tym
ich dziwacznym układzie. Tak przynajmniej się mu zdawało, bo jak widać,
ktoś się jednak dowiedział. Zwykle, kiedy Nina przyjeżdżała, obywało sie bez
takich wpadek. Co się mogło stać?
Zatopiony w rozmyślaniach nie spostrzegł nawet, że na horyzoncie pojawił się Most Jana. Dopiero jakiś śpieszący się przechodzień, który potrącił
go lekko, sprawił, że mężczyzna wrócił do rzeczywistości. Zwolnił lekko kroku i wyostrzył czujność. A może to podstęp? Może Nina po prostu przejrzała
jego chytry plan i postanowiła tym razem sama rozdać karty? Przecież z tą
dziewczyną nigdy nie było wiadomo...
Kiedyś, o, mało wtedy brakowało, a by ich złapali... młodzi byli. Głupi.
Zwabiła go do księgarni po zamknięciu. Mieli się włamać. Do największej w
mieście, naprzeciwko ratusza! Trwały jakieś prace i w nocy tylko jedna księgarka pilnowała robotników. Skąd Nina wiedziała, że alarm był wyłączony,
nie wie do dziś. Ryzyko było duże. Mieli ze sobą latarkę, ale po 20 minutach bateria wysiadła, więc nie za wiele widział, ale tym wyraźniej słyszał
rubasznych robotników gdzieś blisko i czuł strach. Był u progu swojej kariery
w szkolnictwie... noo, kariery to może za wiele powiedziane, ale zależało mu
na pracy. A gdyby ich nakryli... To były początki. Jeszcze łagodne.
Nina miała od zawsze chore fantazje. Podniecały ją tylko ryzyko, seks,
śmierć i sława. Cała reszta nie miała znaczenia. No może jeszcze książki stanowiły ważny element jej życia. Prawdopodobnie gdyby nie one, nie długie
dyskusje o literaturze, wspólne wyczekiwanie kolejnych premier, pozabijaliby
się naprawdę. Ale tamtej nocy, w księgarni... gdyby ktoś ich wtedy nakrył...
jak dwa króliki, aż wstyd! – Zarumienił się mimowolnie.
Kiedy miała ochotę na mocniejsze wrażenia, wysyłała mu maila,
a w nim tylko jedno zdanie. Cytat ze wspólnie czytanej książki. Znali się już
tak długo i, bądź co bądź, dogłębnie, że nie trzeba było więcej. Ale z roku na
rok Nina była coraz bardziej sławna, wymagająca i agresywna. Już samo ryzyko przestało jej wystarczać, chciała czuć realne niebezpieczeństwo. Wiedziała, że ją kocha, ale ona chciała czuć jeszcze większą władzę, a jednocześnie
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pragnęła, by okazał się od niej silniejszy. To było jak wieczna walka. Może
dlatego tak nim pomiatała... by się wreszcie zbuntował. Czuł się parszywie,
pewnie, że się czuł, ale co zrobić... Był uzależniony. Poza tym – miała zdjęcia, nagrania, maile. Nie było wyjścia, trzeba było grać. Czasem przychodziło
mu do głowy, że czym on się przejmuje, co to za kariera – nauczyciel historii
w jednej z wielu szkół. Niby nic, a dla niego to było całe życie. Słowa „co ludzie powiedzą” nie dawały mu spać. Nie mógł sobie pozwolić na skandal. Nie
no, jasne, że miał świadomość bezsenu swojego myślenia. Przecież nie miał
o sobie aż tak wygórowanego zdania, by podejrzewać, że akurat jego życiem
erotycznym ktoś się może ekscytować, chociaż... przeczuwał, że Nina, jej sława, przyniesie mu kiedyś zgubę. To więcej niż pewne.
Tymczasem na Moście Jana nie działo się nic szczególnego. Wypłoszył
z głowy myśli o swoich relacjach z Niną i wytężył wzrok. Czekał. Dziesięć
minut później przyszła mu do głowy z pozoru irracjonalna myśl, że może
to sama Nina wysłała mu tę wiadomość i teraz obserwuje go z któregoś
z okien kawiarnianych... że dał się złapać. Nie widział jej już ponad rok. Mieli
oczywiście kontakt – śmiał się zawsze, że przyjaciół trzeba trzymać blisko, ale
wrogów jeszcze bliżej, co skutkowało tym, że w zasadzie codziennie wymieniali się sprośnymi mailami. Od ich ostatniego spotkania zauważył zmianę
w tych mailach, jakby powiew świeżości w jej chorych fantazjach. Nawet podejrzewał, że kogoś ma... Kogoś innego.
Na Most padała smuga światła z okien Karczmy Jana. Zdawało mu się,
że tylko przez chwilę skupił na niej wzrok... to widać wystarczyło, bo gdy
znów zerknął w stronę obserowanej przestrzeni, stała tam znajoma mu postać. Ale to zdecydowanie nie była Nina. Co więcej, zupełnie nie wiedział,
jak odnaleźć się w sytuacji, bo chociaż coś wyraźnie podpowiadało mu, że
Kinga – jego uczennica – nie znalazła się tam przez przypadek, to jednak nie
miał też na to dowodów. A tak głupio od razu odkrywać karty... nie, to nie
w jego stylu.
Kinga była typową rudą marcheweczką, taką, co to za szybko urosły jej
piersi, a chłopcy ciągali ją za warkocze w ramach podrywu. Tak, w XXI wieku wciąż tak robią. W każdym razie, Kinga stała tam, zawzięcie wpatrzona
w jego stronę. Nawet podejrzewał, że nie tylko w jego stronę, ale właśnie w
niego. Wciąż jednak... czy patrzyła, bo kojarzyła go jako swojego nauczyciela
czy z innej przyczyny, nie umiał zgadnąć.
O Kindze wiedział niewiele. Zwykle cicha, ale bronić się umiała. W zasadzie czuł do niej sentyment, jakąś irracjonalną sympatię. W końcu on też
wydawał się cichym fajtłapą. Postanowił zaryzykować. Wyszedł pewnym krokiem z cienia, ale oczy miał wlepione w wyświatlacz telefonu komórkowego.
Jak gdyby czekał na kogoś, stanął niechlujnie obok dziewczyny, udając, że jej
nie zauważył. Chwilę jeszcze klikał bez celu w klawiaturę telefonu, po czym
uniósł wzrok i niby zaskoczony powiedział:
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- O, Kinga, dzień dobry! A co ty tu robisz?
Jeszcze nim skończył swoją wypowiedź, dostrzegł, że dziewczyna patrzy
jednak nie w jego stronę, ale zdecydowanie na niego. Uparcie, wręcz bezczelnie.
- Pan słyszał, że mam dar? – Powiedziała lodowatym głosem, niespuszczając go z oka.
Mężczyzna zamarł. Kogoś mu przypominała, tylko kogo... Nawet dźwięk
jej głosu... Nigdy o tym nie myślał. Prawda jest taka, że nie zwracał uwagi na
swoich uczniów. Po prostu wystawiał kolejne trzy z dwoma, z rzadka cztery.
- Wie pan, czy nie? – poirytowana wysyczała.
- Obawiam się, że nie bardzo wiem, o co ci chodzi, moja droga. – Chciał
ją zbyć, ale dziewczyna przysunęła się bliżej. Gdzieś w tyle głowy zaświtała
mu pewna myśl, ale szybko zdusił ją w zarodku. Tak była nieracjonalna.
- Dobrze więc – postanowił podjąć rozmowę – jaki masz dar, moja droga?
- Rozmawiam z duchami, proszę pana. – Odparła, wciąż wgapiając się
w niego swoimi wielkimi jak strach oczyskami.
- Rozumiem... – zaczął zdezorientowany.
- Właśnie obawiam się, że nie rozumiesz. Tak się składa, że to ja wysłałam tego SMSa. Tak, ja, głupia, ruda Kinga. Od roku mnie uczysz. Od roku
jestem w twoim popierdolonym świecie. Ale dość już tego. Mam dość ciebie
tak samo, jak miałam dość zafajtanej mamuni! A teraz lepiej zamknij słodką
buzię, bo ci komary nalecą i dawaj za mną, bo tracę cierpliwość. - Brutalnie
weszła mu w słowo.
- A z jakiej racji?! I jakim prawem mówisz do mnie takim tonem?
I o ile sobie przypominam, nie przechodziliśmy na ty! – Oburzył się – Nie
życzę sobie takiego zachowania, a w poniedziałek do szkoły mają przyjść twoi
rodzce! - Czuł wzbierający gniew, ale też niepokój. Coś było nie tak. Coś w tej
dziewczynie. Coś w tej sytuacji. I to coś poważnego! Tylko co...
- To będzie trudne – wycedziła wyciągając komórkę. Znał go. Zimny
dreszcz przebiegł mu wzdłuż kręgosłupa, gdy zdał sobie sprawę, to jest dokładnie TEN telefon, a nie jedynie taki sam telefon. Należał do Niny. Sam go
jej kupił jakieś trzy lata temu.
- Co tu się, do kurwy nędzy dzieje! – nie wytrzymał. Krzyknął tak głośno, że przechodnie zaczęli się im przypatrywać i z dezaprobatą potrząsać
głowami. No tak, jeśli się nad tym zastanowić, nie wyglądało to zbyt korzystnie. Starszy mężczyzna warczy na młodą, śliczną, niewinną dziewuszkę.
Nawet nie może użyć siły. Kto mu uwierzy? Tymczasem rudowłosa dziewczyna z bezczelnym wyrazem twarzy podsunęła mu wręcz pod nos telefon.
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Na wyświetlaczu rozgrywały się okrutne sceny. Nie było wątpliwości – to on
i Nina podczas ich ostatniego spotkania. Sporo było wtedy krwi. Patrzył na
nagranie i karcił się w myślach. Co też strzeliło mu do łba, żeby pozwolić jej
na nagrywanie...
- Kurwa – zaklął w myślach – to wygląda, jabym ją zażynał jak, nie przymierzając, świnię. I ta, kurwa, krew. Popierdolona wariatka. Jedna i druga.
Popierdolone wariatki, fuck! Co się dzieje?!
- Wspominał pan profesor o rodzicach... To będzie trudne, bo tak się
składa, że mamusia tak jakby nie żyje, a tatuś też nie będzie się miał za dobrze
w poniedziałek.
- Co masz na myśli – jego głos łamał się już, choć wciąż nie dowierzał...
- Nie no, parodia jakaś! Chcesz mi powiedzieć, że wciąż nie jarzysz?!
Ja pierdolę, no ocknij się, tatusiu! Jaką matka musiała być kretynką, że się
z tobą zadawała! Nie no, spoko, maile piszesz rzeczywiście niezłe, a i ona do
świętych nie należała. Ale kurwa, to, co odstawiliście rok temu, to już jakaś
paranoja. Czy ty masz świadomość, tatusiu, jakie mi piekło zgotowaliście, ty
i mamusia? Masz, czy może nie bardzo?
- Ale... ja, przecież...
- No co ty przecież? Bo chyba nie słyszę... Co ty przecież? Nie wiedziałeś? Oooo no biedne stworzenie, nie wiedziało... No bardzo mi przykro! To
się dowiedziało i teraz wreszcie poniesie konsekwencje swoich czynów!
- Ale, Kinga, porozmawiajmy...
- Nie no, co kurwa? Jakie „porozmawiajmy”? Czy ty jarzysz, co ja do
ciebie mówię? Kurwa, powiedziałam, że zabiłam matkę. Zabiłam. Nie żyje.
A ty mi, że porozmawiajmy?! Nie no, jasne, może skoczymy na słodką nalewkę do jakiejś restauracji i w miłej, spokojnej atmosferze przedyskutujemy nasze relacje rodzinne. Nie ma sprawy. No, dalej, co tak stoisz?! Rusz się, kurwa!
Mężczyzna nie był w stanie wydobyć słowa. Nina nie żyje? Kinga jest
jego córką? Nina nie żyje... nie żyje? A Kinga, rudowłosa Kinga, która od
roku chodzi do klasy, w której ma wychowawstwo, jest jego córką? Jego córką. I zabiła matkę. Ale... Nina nie żyje? – powtarzał, teraz już mamrocząc pod
nosem, a nie tylko w myślach.
- Ano nie żyje. To jak taki jesteś układny i rodzinny, dobrze, więc chodźmy na tę naleweczkę i przedyskutujmy nasze wspólne sprawy... – dziewczyna
podsunęła mu pod nos telefon, na którym wyświetlał sie film z ich ostatniej
wspólnej nocy. – I dla jasności, zabiłam ją dokładnie tak, jak pokazałeś na nagraniu. Świetny instruktaż. Liczę, że docenisz spryt córeczki, tatusiu. A teraz
dalej, nie mam ochoty dłużej na ciebie czekać.
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Mężczyzna był jak w transie. Ruszyli. Mijali mieszkańców skrytych
w jesiennych płaszczach. Rudowłosa Kinga z wielkimi ślepiami wyglądała
jak idealna córka przy starszym, postawnym mężczyżnie z zatroskaną nieco miną i lekko pobladłą twarzą. Wiadomo, w dzisiejszych czasach ludzie
są przepracowani, a i młodzież sprawia różne problemy wychowawcze. Tak
pewnie myśleli ci, którzy ich mijali (o ile w ogóle ktoś ich dostrzegał). I na
swój, pokręcony sposób, mieli rację...
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1. butelka
2. szkoła
3. Judasz,
zbrodniarz wojenny
objęty programem
ochrony świadków
4. przyczepa
kempingowa
5. 6 lat później

Zabawa w życie
Urszula Skorodziłło

Stanął. Nie potrafił się ruszyć w żadną z możliwych stron. Patrzył tylko
tępo w ekran swojej komórki.
– Wiedzą – pomyślał. – Ale jak to możliwe? Skąd? Przecież nikomu nic
nawet o tym nie wspomniałem. Nic! Nikomu! Ani słowa! Więc skąd, do jasnej cholery, ktoś może wiedzieć cokolwiek o moim planie? Kim jest ten cholerny sukinsyn? Niech ja go tylko dorwę. Ona dokładnie zasłużyła na to, co
chciałem jej zrobić. A tu ktoś wtyka nos w nie swoje sprawy i wszystko psuje.
Zapłaci za swoją zbytnią ciekawość. Już ja tego dopilnuję. Ale co teraz? Jeśli
tam pójdę, to od razu się do wszystkiego przyznam, ale jeśli nie, to mogę już
nigdy nie mieć okazji, by dorwać tę sukę. A może to tylko czyjś ponury żart...
Z tych rozmyślań wyrwała go kolejna wibracja telefonu. Momentalnie
spojrzał na wyświetlacz. To była następna wiadomość z tego samego numeru.
Już z większą pewnością siebie niż przed chwilą otworzył SMSa o treści: „Rusz
się. Spod Planetarium masz jeszcze kawałek”. Szybko się rozejrzał, sprawdzając, czy nikt go nie obserwuje. Ktokolwiek jednak to napisał, miał rację. Do
Mostu Jana miał jeszcze z dwadzieścia minut drogi. Musiał się pośpieszyć. Już
tylko przez chwilkę stał jeszcze zamyślony, po czym ruszył szybkim krokiem
w stronę Starówki. W czasie drogi próbował odsunąć od siebie wszystkie złe
myśli, jakie przychodziły mu do głowy. I tak miał już dość problemów. Jego
genialny plan, dopracowany od A do Z został nagle zaprzepaszczony przez
bandę jakichś porywaczy. No oczywiście jeśli to wszystko było prawdą. Był
niestety tylko jeden sposób, by przekonać się, jak jest.
Minął właśnie centrum handlowe. Jak to wszystko się zmienia. Jeszcze
kilka lat temu nie było w tym miejscu absolutnie nic, a teraz mamy centrum
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będące punktem kulminacyjnym wszystkich wycieczek przyjezdnych i nie
tylko. Nawet stojący obok Dukat wyremontowali, by wyglądało bardziej nowocześnie. A za tym wszystkim tam, gdzie było wielkie pustkowie teraz powstaje jakiś park. Wszystko się zmienia, a w szczególności ludzie. Jeśli ktoś
kilka lat temu powiedziałby mu, że będzie planował dokonać morderstwa,
nigdy by mu nie uwierzył, a teraz...
– Wszystko się zmienia – powiedział pod nosem i przyśpieszył kroku.
Na ulicy nie było tłoczno, nawet wydawało się, że samochodów jest
mniej niż zazwyczaj. W powietrzu czuło się strach i niepewność, a przynajmniej tak mu się zdawało. Przeszedł obok Wysokiej Bramy i pozostała mu do
pokonania tylko ostatnia uliczka. Po obu stronach, w sklepach, restauracjach
i kafejkach widać było postacie zajęte swoimi sprawami. Kilka osób go minęło, jednak nikt nie zwracał na niego uwagi. Jakaś pani, zła już na cały świat,
zbierała pieniądze, które wypadły jej z portfela. Widać było, że się śpieszyła.
Po chwili ze złością zostawiła pozostałe monety i pobiegła w kierunku Bramy
i omal na niego nie wpadła. Pośpiesznie przeprosiła i pognała dalej. Ludzi
tak łatwo zdenerwować. Wystarczy jedna mała chwila, jedna mała rzecz, a od
razu pełno w nas złości, gniewu i rozgoryczenia. Poza tym zawsze się gdzieś
śpieszą, nigdy nie przystają nawet na moment. Obrócił się, by przez chwilę
jeszcze na nią popatrzyć. Biegła, starając się nie przewrócić na bruku w tych
swoich butach na wysokim obcasie. W pewnym momencie zachwiała się,
a z jej otwartej torebki wyleciała butelka z wodą mineralną. Kobieta, nie
chcąc się już cofać, machnęła ręką i za chwilę zniknęła mu z oczu, pozostawiając samotną butelkę na ziemi. Ruszył dalej. Minął Rynek Starego Miasta
i znalazł się przy Starym Ratuszu, gdzie dzisiaj mieści się Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Po jego lewej stronie pojawiły się stragany z kwiatami.
Czasami, przechodząc obok, lubił przyglądać się kwiatom i wiązankom.
Starał się doceniać piękno w tym jakże go pozbawionym świecie, a którego
wbrew pozorom nie trzeba szukać daleko. Wystarczyło już tylko zejść z górki
i tuż za zakrętem znajdował się cel jego drogi. Kiedy znalazł się na dole spojrzał na rozciągający się przed nim widok. Na moście nie było nikogo, nawet
w pobliżu nikt nie przechodził. Ciszę zagłuszał tylko szum samochodów jadących po jednej z głównych dróg Olsztyna. Czasami jakieś auto przejechało
po pobliskiej ulicy Grunwaldzkiej. Zauważył nawet tył, rzadko spotykanej w
tym mieście, przyczepy kempingowej. Stanął na moście. Nie był pewien, co
ma teraz robić. Ktoś miał tu przecież na niego czekać. Ktoś miał mu wyjaśnić,
o co tu chodzi, czego od niego chcą i w końcu, gdzie jest ONA. Złość w nim
wzbierała. Najwyraźniej ktoś postanowił sobie z niego zakpić. Nie mógł sobie
pozwolić na taką zniewagę. Wyszedł przecież teraz na kompletnego idiotę.
Ktoś musiał za to zapłacić, a on planował dopilnować, by tak właśnie się stało.
Nagle poczuł wibrację.
– Kolejny SMS? W co oni pogrywają – pomyślał.
Po chwili na wyświetlaczu pojawiły się słowa: „Pod mostem czeka na
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ciebie niespodzianka. Nie chowaj telefonu, może ci być potrzebny”. Bez zastanowienia spojrzał we wskazane miejsce i to, co zobaczył, zaskoczyło go tak
bardzo jak przeraziło. Pod mostem od strony posągu Świętego Jana wisiał powieszony na barierce mężczyzna. Zdawało się, że nie było miejsca, z którego
nie leciałaby krew. Sklejone nią włosy opadały smętnie na jego twarz, a z jego
nogawek i rękawów kropla za kroplą tego życiowego płynu spadały do rzeki.
Momentalnie odsunął się na kilka kroków, zachwiał się. Miał wrażenie, że za
chwile padnie nieprzytomny na ziemię. Nie bardzo świadomy swych ruchów
wystukał coś na telefonie i przyłożył do ucha. Dało się słyszeć tylko ciche:
„Halo? Pod Mostem Jana wisi trup...”
***
Po piętnastu minutach wokół mostu zaroiło się od policji, karetek
i straży pożarnej, jak również od licznych gapiów. Nagle w miejscu, w którym przed chwilą nie było dosłownie nikogo, pojawiło się mnóstwo ludzi. Policja zebrała zeznania od człowieka, który znalazł ciało, a mianowicie Lucjana S. Powiedział, że przechadzał się po mieście i przystanął
na chwilę na moście, by odpocząć. Wychylił się i zobaczył to, co zobczył. Lucjan S. został zaproszony, by następnego dnia stawił się na komendę, aby jego zeznania mogły zostać odpowiednio spisane. Odchodząc stamtąd, usłyszał tylko strzęp rozmowy dwóch policjantów
o porwanej dzisiaj aktorce.
– Najpierw tamto, teraz to. To naprawdę pechowy dzień. Chyba pierwszy taki w Olsztynie – powiedział jeden z nich. Lucjan tylko szczelniej otulił
się płaszczem. Chciał dowiedzieć się w końcu, o co w tym wszystkim chodzi,
a najlepiej wrócić do swojego zwykłego, normalnego życia i o wszystkim zapomnieć, nawet o tej całej zemście. Teraz wolałby też zniknąć, rozpłynąć się
w powietrzu, po prostu nie istnieć.
***
Noc nie sprawiła, że poczuł się lepiej. Było nawet gorzej. Miał tej całej
sytuacji szczerze dosyć. Chęć zemsty wciąż w nim tkwiła, ale słabła z każdą
minutą. Ta niepewność wszystkiego doprowadzała go do szaleństwa.
Wczoraj po całym zajściu poszedł do pubu i siedział tam do dziesiątej.
Do domu wrócił już totalnie zalany (to cud, że w ogóle udało mu się dojść).
Z początku myślał, że alkohol mu pomoże. Uspokoi wszystkie myśli i niepokoje. Sprawi, że te pytania, które krążyły mu po głowie, znikną. Lecz stało się
inaczej. Na żadne nie mógł znaleźć odpowiedzi, a z każdą chwilą przybywało tysiąc następnych. W końcu zrobił najlepsze, co mógł zrobić. Zebrał się,
wyszedł z pubu i poszedł do domu... prosto do łóżka. Dopiero wtedy zaznał
trochę spokoju i zapomniał o wszystkim.
Poranny kac w niczym nie pomógł, a jedynie pogorszył całą sprawę.
Jak tylko wstał i zwlókł się z łóżka, zadzwonił do pracy, opowiedział, co się
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stało (oczywiście nie wspomniał ani o wiadomościach, ani o swoim planie)
i oznajmił, że nie jest w stanie przyjść dziś do pracy, co zresztą nie do końca
mijało się z prawdą. Dyrektor wszystkiego cierpliwie wysłuchał i stwierdził,
że może się nie pojawiać do końca tygodnia.
– Szkoda, że tak dobrych ludzi jest tak mało – pomyślał, odkładając słuchawkę. – Większość z nich to chamy, prostacy i... inni.
Nie zdążył położyć komórki na stole, kiedy odezwał się dzwonek
informujący o nowej wiadomości. Niepewnie spojrzał na ekran i przeczytał: „Jak ci się podobała wczorajsza niespodzianka? Koniecznie musimy się
spotkać. Może o piętnastej na Targu Rybnym. Przed nami przecież decyzja
o przyszłości młodej aktorki”. Potrzebował kilku minut, żeby dokładnie zrozumieć, co tam jest napisane. Stał, wpatrując się w ekran telefonu, kiedy nagle
go olśniło. Z coraz większą pewnością nacisnął najpierw przycisk odpowiedz
nadawcy, a potem kolejne układające się w pytanie: „Kim jesteście?”. Niewiele
myśląc wcisnął klawisz wyślij. Przez chwilę się jeszcze ładowało, a potem wiadomość poszła w świat. Usiadł, uporczywie wpatrując się w telefon. Czekał
na jakikolwiek znak, jakikolwiek sygnał. Po dwóch, pełnych napięć minutach
nadeszła odpowiedź: „Przyjdź, to się dowiesz”. Nienawidził takich odpowiedzi, które jednocześnie mówiły wszystko i nic, a już w szczególności, jeśli dotyczyły one ważnych spraw. Zdenerwował się, ale później przypomniał sobie
wiszące ciało pod mostem i ledwo przełknął kawę. O dwunastej miał się stawić
na policji, czyli pozostały mu już tylko dwie godziny. Niechętnie wstał z krzesła i zaczął się ubierać. Nie mógł ubrany w byle co stawić się na komisariacie,
a już na pewno nie na tajemniczym spotkaniu o piętnastej.
***
Do komisariatu wszedł punktualnie. Z początku chciał iść na piechotę,
ale w końcu tak się zagapił, że nie miał innego wyjścia jak tylko zadzwonić po taksówkę. Co prawda miał prawo jazdy, jednak jego budżet nigdy nie
przewidywał kupna samochodu. Poza tym można zawsze pójść na piechotę
(do pracy nie miał tak daleko), pojechać autobusem czy zamówić taksówkę,
a auto wśród dzisiejszych korków nie zawsze bywa takim szczytem marzeń.
Na komisariacie po krótkim oczekiwaniu został zaprowadzony do pokoiku, w którym czekał już na niego policjant. Przedstawił się jako Aleksander K. i dodał, że to on prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wypytał Lucjana
o wczorajsze zdarzenie, po czym podsunął mu jakąś fotografię i zapytał:
– Czy widział pan go kiedykolwiek wcześniej?
– Nie wiem... może. Wydaje się trochę znajomy, ale... nie jestem pewien.
– Spokojnie – uprzejmie powiedział policjant, widząc zdenerwowanie
Lucjana. –To wczorajsza ofiara. Nazywał się Mikołaj J. Mówi to coś panu?
– Mikołaj? Tak, chyba tak. Zdaje się, że chodziliśmy do jednej szkoły, ale
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on był chyba rocznikowo wyżej.
– Poznaliście się kiedyś bliżej? Rozmawialiście? – dopytywał policjant.
– Nie. Nie sądzę – powiedział. – A teraz już raczej nie porozmawiamy –
dodał z nerwowym chichotem.
– No tak. A tego mężczyznę pan poznaje? – rzeczowo zapytał policjant,
podsuwając mu kolejne zdjęcie.
– Nie. Niestety – odparł po chwili zastanowienia Lucjan.
– Może widział go pan niedaleko mostu.
– Nie. Było tam niewiele osób, a kogoś takiego pewnie bym zapamiętał
– stwierdził.
– To Marian Z. znany wśród znajomych jako „Jubiler”. Mówi to coś
panu? – zapytał policjant.
– Nie – krótko odpowiedział Lucjan.
– To by było chyba na tyle... A nie wie pan może, co to może znaczyć?–
powiedział, podsuwając mu woreczek z czymś w środku. – Znaleziono to
w kieszeni ofiary i wydaje mi się, że ma to kluczowe znaczenie.
Lucjan wziął do ręki woreczek i niepewnie spojrzał na zawartość. To,
co w nim zobaczył sprawiło, że mimowolnie zbladł. W woreczku była tylko
jedna kartka papieru, a właściwie wycinek z gazety sprzed tygodnia. Było to
to samo zdjęcie, które on wyciął i wciąż trzymał w kieszeni spodni. To, które
zamierzał jej pokazać tuż przed tym, jak miał wbić jej nóż w serce. Tylko z tą
różnicą, że na tym czerwonym mazakiem ktoś napisał: „Życie zabija równie
dobrze jak śmierć”.
– Nie wiem, o co może chodzić – z wielkim trudem odpowiedział, oddając wycinek. Naprawdę nie wiedział, ale czuł, że te słowa skierowane są tylko i wyłącznie do niego. Ktoś chciał, by je zobaczył i przeczytał. To wszystko
zaczynało go coraz bardziej przerażać, tym bardziej, że nie miał zielonego
pojęcia, kim są tamci i czego od niego chcą.
– No cóż. W takim razie to tyle. Jeśli będziemy mieli do pana jeszcze
jakieś pytania to zadzwonimy. Do widzenia – powiedział, odprowadzając go
do drzwi policjant.
Lucjan ledwo trzymał się na nogach. W jego głowie wciąż rozbrzmiewały słowa zapisane na zdjęciu. Zdołał wystękać jakieś pożegnanie i wyszedł
z komisariatu. Świeże i chłodne powietrze nieco go otrzeźwiło. Do spotkania
pozostało mu trochę czasu, a on potrzebował się choć odrobinę uspokoić.
Ruszył więc do miejsca, które zawsze pozwalało mu trochę odetchnąć – do
biblioteki. Po drodze zaszedł do sklepu, by kupić sobie dwa batony i sok. Sto-
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jąc w kolejce, rzucił okiem na nagłówki pierwszych stron gazet. Dominowały
dwa: PORWANA POLSKA AKTORKA i ZUCHWAŁE MORDERSTWO W
OLSZTYNIE. Miał ochotę uciec.
***
Do spotkania zostało jeszcze tylko kilka minut. Na szczęście był już
niedaleko i nie musiał się śpieszyć. Miał nadzieję, że tym razem ktoś na niego
czekał i cokolwiek mu wyjaśni, bo jak nie, to nie wiedział, co się z nim stanie.
Przechodził właśnie obok przystanku, na którym czekała jakaś grupa dzieci.
Wesoło krzyczały, śmiały się, zaczepiały się nawzajem. Pani nie mogła nad
nimi zapanować.
– Kiedy dorastamy, tak wiele tracimy – pomyślał. – Gubimy beztroskę,
czystą radość, a świat staje się ponury i przygnębiający. Tak bardzo chciałbym
się teraz niczym nie martwić.
Te wesołe zabawy tak nie pasowały do tego, co zaraz miało się stać. Za
chwilę spotka się z kimś, kto wiedział o planie, zanim zdołał wprowadzić go
w życie. Z kimś, kto wczoraj brutalnie poranił dawnego kolegę ze szkoły i powiesił go na moście. Na samą myśl o tym wszystkim dreszcz przebiegł mu po
plecach i zaschło mu w gardle. Przez chwilę zastanawiał się jeszcze, czy może
nie lepiej by było zawrócić, pobiec do domu i zamknąć się na cztery spusty.
Szybko jednak odrzucił ten pomysł. Nie potrafił się do tego przyznać przed
sobą, ale bał się tego, co mogłoby się stać, gdyby teraz nie przyszedł. Uważał,
że z dwojga złego lepiej się tam pojawić. Z każdym krokiem serce biło mu
coraz szybciej i mocniej, a kiedy dotarł do Wysokiej Bramy miał wrażenie, że
zaraz wyskoczy mu z piersi. Pełen emocji wkroczył na Targ Rybny. Z początku zdawało mu się, że znowu nikt się nie zjawił.
Dopiero po chwili zauważył, że na środku placu coś leży. Powoli podszedł do tego miejsca. Na ziemi leżała kobieta ubrana w wieczorową suknię.
Jej nadgarstki i kostki były związane. Na ciele miała kilka siniaków i wiele
ran, z których wciąż sączyła się krew, także z jej zakneblowanych ust wypływała stróżka. Była nieprzytomna, jednak jej pierś powoli się unosiła i opadała. Jeszcze żyła. Od razu ją poznał. To była Nina. Lucjan włożył rękę do
kieszeni i wyjął telefon. Powoli wciskał guziki wybierając numer alarmowy,
gdy usłyszał czyjś głos za sobą:
– Czy nie tego chciałeś?
Odwrócił się i zobaczył młodego mężczyznę, który bacznie się mu przyglądał. Wyglądał normalnie, ale w jego oczach czaiło się coś niebezpiecznego.
Miało się wrażenie, że w każdej chwili mógł się na niego rzucić i bez wahania
zabić.		
–Czy nie tego chciałeś? – zapytał jeszcze raz. Lucjan milcząco wpatrywał się w swojego towarzysza. – Wybacz. Wiedziałem, że planowałeś zostawić
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ją gdzieś koło Planetarium, ale to miejsce wydał mi się bardziej odpowiednie.
Musisz przyznać. Aaa... Schowaj ten telefon. Nie chcemy chyba, by ktoś nam
przerwał rozmowę – dodał po chwili tamten.
– Kim jesteś? – zdołał wydukać Lucjan, umieszczając komórkę z powrotem w kieszeni.
– Kim jestem? No cóż, możesz mi mówić Wiktor, jeśli chcesz – oznajmił
nieznajomy.
– Dlaczego?
– A dlaczego nie? – stwierdził z wyraźną ironią. – Szczerze powiedziawszy, to sam nie wiem. Musisz wiedzieć, że to wszystko to nie do końca
mój pomysł. Ja jestem właściwie tylko jego wykonawcą. Wiem tyle, ile on mi
powiedział i robię to, co on mi kazał.
– On?
– Taaak. On. Nawet ja nie wiem, jak się naprawdę nazywa ani kim jest.
Kazał się nazywać Judasz. Znam go już od pięciu lat i nie dość, że nigdy go
osobiście nie poznałem, to jeszcze jedyne, co udało mi się o nim znaleźć, to
skromny artykuł o tytule: „Judasz, zbrodniarz wojenny objęty programem
ochrony świadków”. Ponoć brał udział w Masakrze w Sabrze, a sześć lat później w zamian za jakieś zeznania dostał drugie życie. Jakie to wszystko jest
niesprawiedliwe – rzekł sentencjonalnie Wiktor.
– Po co więc to wszystko?
– Musisz przyznać, że było zabawnie – nie zwracając uwagi na grymas,
jaki pojawił się na czole Lucjana, Wiktor mówił dalej. – Tajemnicze wiadomości, porwana aktorka, trup pod mostem, ta wycięta fotografia. Judasz bardzo chciał, żeby właśnie tak to wyglądało – ciągnął z uśmiechem.
– Po co?
– Jesteś bardzo rzeczowy i dokładny. Chciałbyś zaraz wszystko wiedzieć.
A już myślałem, że zdążymy się zaprzyjaźnić. Jak sobie chcesz – stwierdził
wzruszając ramionami. – To wszystko zostało zaplanowane specjalnie dla
ciebie. Potraktuj to jako prezent na rozpoczęcie gry.
– Jakiej gry? – zapytał zaniepokojony Lucjan.
– To w sumie zabawa w życie, która została stworzona specjalnie dla ciebie. Jest ona tylko bardziej niebezpieczna, ciekawsza i pełno w niej tajemnic,
a przynajmniej moja taka jest. Ale warto wziąć w niej udział...
– Twoja? – wyrwało się Lucjanowi.
– Tak, moja – potwierdził Wiktor. – I ty jesteś jednym z jej etapów.
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– To znaczy, że zabiłeś tamtego człowieka, a ją... dla rozrywki – dopytywał Lucjan.
– Tak. Sam się przyzwyczaisz – odparł beznamiętnie Wiktor.
– A co, jeśli nie chcę w to grać? – zapytał po chwili.
– Ona będzie się toczyć, czy tego chcesz, czy nie. Kończy ją tylko śmierć.
Zapadło krótkie milczenie. W głowie Lucjana kłębiło się wiele myśli.
Nie miał pojęcia, co zrobić. Spojrzał na chwilę na Wiktora. Nie miał zamiaru
stać się taki jak on. Nie chciał być zimnym, wyrachowanym mordercą. Ktoś
zadecydował już jednak za niego. A on najwyraźniej miał niewiele do powiedzenia. Wiktor spojrzał na swój zegarek.
– O, już tak późno. Muszę zdążyć na pociąg. Wybacz, że cię zostawię, ale
niedługo ktoś się pewnie do ciebie odezwie i dopowie ci resztę – mówił, patrząc mu już teraz prosto w twarz. – Chcesz się nią zająć? – dodał, wskazując
na Ninę. Lucjan bezwładnie podążył za ręką Wiktora. Nie potrafił wypowiedzieć żadnego słowa.
– Nie? – w końcu odezwał się Wiktor. Spokojnie podszedł do niej.
Złapał ją za włosy i poderżnął jej gardło. Po czym odszedł na kilka kroków, powiedział z uśmiechem „do zobaczenia” i zniknął chwilę później za
budynkami, zostawiając zszokowanego Lucjana samego. On sam chciał jak
najszybciej uciec z tego miejsca. Nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Zaczął biec najszybciej, jak umiał. W głowie miał totalną pustkę. Pod Ratuszem
przypomniały mu się słowa Wiktora, że grę kończy tylko śmierć, a on chciał
definitywnie to wszystko zakończyć. Wszedł głównymi drzwiami Ratusza
i zaczął się wspinać schodami na górę. Po drodze minął kilku urzędników
i petentów. Strażnik uprzejmie poinformował go, że niedługo zamykają i że
musi się pośpieszyć. A Lucjan grzecznie mu podziękował i odparł, że nie
zajmie mu to dużo czasu. Wspiął się na wieżę, wyszedł na balkon, stanął na
barierce. Ostatni raz spojrzał na Olsztyn w świetle zachodzącego słońca, po
czym skoczył. Jedyne, co później usłyszał, to czyjś krzyk. Potem była już tylko
cisza.
***
W centrum zaroiło się od różnych służb. Miasto rozświetlały czerwono-niebieskie sygnały. Ludzie rozmawiali tylko o znalezionym na Targu Rybnym trupie aktorki i o mężczyźnie, którego widziano jak spadał z wieży ratuszowej. Aleksander K. przyjechał na miejsce jako jeden z pierwszych. Rzucił
okiem na zabezpieczony teren i ciała, a następnie, stojąc już pod Ratuszem,
rozejrzał się uważnie. Dookoła było mnóstwo ludzi, jednak dostrzegł stojącego samotnie pod drzewem mężczyznę i podszedł do niego. Tamten miał
około pięćdziesiąt lat. Ubrany był schludnie i zadbanie, a wśród jego włosów
widać było już kilka szarych włosów. Aleksander stanął obok niego. Przez
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chwilę patrzyli w stronę Ratusza na krzątających się tam ludzi, po czym Aleksander zwrócił się do niego:
– Zawiódł cię.
– Nie tak bardzo. Miał potencjał. Szkoda, że go nie wykorzystał. Ale no
cóż nie ten, będzie następny – odpowiedział tamten.
– Sporo zachodu, jak na jednego człowieka.
– Każdego trzeba traktować inaczej, w wyjątkowy sposób. Nie sądzisz?
– Nie wiem. Może. – odrzekł Aleksander. – Zdradzisz mi, co jutro napiszą w gazetach? – poprosił.
– Zarówno Mikołaja J. jak i Ninę W. zamordował Lucjan S. z powodu
urazy, jaką żywił w stosunku do nich od czasów szkolnych. Przepełniony wyrzutami sumienia popełnił samobójstwo, skacząc z wieży ratuszowej – wyrecytował nieznajomy.
– A co z Wiktorem? – zapytał po chwili policjant.
– Mam przeczucie, że wkrótce przegra swoją grę. Słyszałem, że jakiś pociąg ma się wykoleić.
– Starzejesz się, Judaszu – stwierdził Aleksander.
– Jak my wszyscy – odpowiedział. – Aaa... I nie martw się tym zamieszaniem, teraz jest tu pełno ludzi, ale jutro nikt nie będzie o tym pamiętać
– stwierdził, po czym bez słowa pożegnania odszedł i wkrótce zniknął Aleksandrowi z oczu.
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Słowa:

1. rękawiczka
2. Targ Rybny
3. dziecko
4. następnego dnia
5. policjantka
6. posterunek

Pożar
Urszula Skorodziłło

Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy. Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą.
Dochodził już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie. Wiele lat temu jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia - Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno
pokochał. Minęło tyle lat, złych lat…
W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem wrzuci kobietę. Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt
w taką pogodę nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował,
że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację do Villa Pallas. Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz
tam nie dotrą. Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż… Jutro policja odnajdzie ciało atrakcyjnej kobiety w średnim wieku, którą ktoś napadł,
okradł, a potem zamordował. Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina
W., która przyjechała na kilka dni do Olsztyna by zaprezentować w Teatrze
Jaracza błyskotliwy monodram. Niestety, ostatnią rolę w życiu…
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Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
– Wiedzą, co chcę zrobić? Mają ją? – pomyślał. – Ciekawe, przecież
nikomu o tym nie mówiłem. Nawet nie wspomniałem. Ktoś chyba chce mi
pokrzyżować szyki, ale to mu się nie uda, już ja się o to postaram.
Schował komórkę do kieszeni. Rozejrzał się szybko po okolicy, po czym
ruszył w kierunku Starego Miasta. Do Mostu Jana nie było tak daleko, jednak
za wszelką cenę nie chcąc się spóźnić, przyśpieszył więc. Po drodze minął wiele osób, które zaprzątnięte swoimi sprawami podążały w różnych kierunkach.
Miasto żyło swoim życiem, a właściwie każdy człowiek swoim własnym. On
nie zważał na to, co się wokół niego działo. Szedł automatycznie, pochłonięty rozmyślaniem nad tą jedyną przeszkodą, jaka stanęła mu na drodze do
zemsty. Nie do końca przytomny mijał kolejne budynki i ulice. Szybko znalazł się przy Wysokiej Bramie. W pewnym momencie zaczął zastanawiać się,
gdzie jest. Ustaliwszy to, zwolnił. Od celu dzieliła go już tylko jedna uliczka.
Do spotkania miał jeszcze trochę czasu, więc nie musiał się śpieszyć.
Rozejrzał się. Tutaj ludzi było mniej. Starówka nie była tak często odwiedzanym miejscem przez olsztynian, w przeciwieństwie do Centrum Handlowego. Tam chodziło się dużo częściej. Minął kilka kawiarenek i pubów,
do których lubił czasami chodzić. Teraz było tam niewiele osób, a barmani leniwie szukali sobie jakiegoś zajęcia. Poszedł dalej. Minął główny rynek
i Stary Ratusz, w którym teraz mieści się Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
Nadal się nie zatrzymując, przełożył parasol z jednej ręki do drugiej. Nie było
jeszcze tak zimno, ale ręka zdążyła mu już zmarznąć. „Może to przez deszcz”
– pomyślał i ruszył dalej.
Dochodził właśnie do zakrętu. Zza niego będzie już widział Most Jana.
Był bardzo ciekawy, co tam zobaczy. Podszedł bliżej i zatrzymał się przy budynku po lewej stronie. Spojrzał na most. Koło posągu św. Jana o barierkę
opierał się mężczyzna. Miał około trzydziestu lat. Wydawał się zwyczajny. Ot,
taki sobie mężczyzna. Zdał sobie sprawę, że on musi czekać właśnie na niego.
Tamten co chwila spoglądał na zegarek i rozglądał się po okolicy. „Niepokoi
się – pomyślał. – Czeka na mnie. A mnie wydaje się, że jeszcze tu pomoknie”.
Następnie odwrócił się na pięcie i odszedł. Pozostawił samotnego mężczyznę
na moście za sobą. Zaszedł do kawiarni. Zamówił kawę i szarlotkę. Usiadł
przy stoliku niedaleko okna i patrzył przez szybę. Deszcz zaczął padać silniej.
Niedługo po tym zobaczył przemoczonego już mężczyznę odchodzącego z
mostu. Był wściekły. A on spokojnie podniósł filiżankę do ust i uśmiechnął
się po cichu.
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Kiedy wracał do domu było już ciemno. Przechadzał się powoli ulicami
Olsztyna w świetle latarni. Był już blisko, gdy nagle zobaczył policję, straż pożarną i karetki przed blokiem, w którym mieszkał. Szybko podbiegł do taśmy,
którą odgrodzono teren wokół budynku i zaczął dopytywać policjantów, co
się stało.
– Pan tu mieszka? – zadał pytanie jeden z nich.
– Tak, pod szóstką – odpowiedział automatycznie.
– W pańskim mieszkaniu wybuchł pożar. Na szczęście sąsiedzi szybko
zadzwonili po straż i ogień nie zdążył się rozprzestrzenić dalej. Pana mieszkanie jednak doszczętnie spłonęło. Śledczy już próbują znaleźć przyczynę –
wyjaśniał policjant. – Pan pozwoli z nami – dodał po chwili. Lekko zszokowany przekroczył taśmę i poszedł za mężczyzną w mundurze.
Spojrzał na tłum. Jakaś pani starała się uspokoić swoje dziecko w wózku. Mu też chciało się płakać. Najwyraźniej stracił praktycznie wszystko, co
miał. A w dodatku ci wszyscy ludzie przyszli tu specjalnie po to, by patrzeć
na jego nieszczęście. „Mamy coś w sobie, że lubimy patrzeć na cierpienie innych. I wszystko jest dobrze, póki nie dotyczy ono nas” – pomyślał. Policjant
kazał mu zaczekać i podszedł do młodej kobiety. Była całkiem ładna i pewnie
zwróciłby na to uwagę, gdyby jego myśli nie były gdzieś zupełnie indziej. Po
chwili rozmowy podeszła do niego tamta kobieta.
– Jest pan właścicielem mieszkania numer sześć? – zapytała.
– Tak. Najwyraźniej – odpowiedział.
– Witam. Nazywam się Monika K. i prowadzę tę sprawę – oznajmiła
policjantka podając mu rękę.
– Juliusz A. i mam nieszczęście posiadać spalone mieszkanie – odrzekł.
Policjantka cicho się roześmiała, jednak szybko się opamiętała i powiedziała:
– Rozumie pan, że musimy zadać parę pytań – zobaczyła, że porozumiewawczo kiwa głową, więc ciągnęła dalej. – Po pierwsze, czy ktoś poza
panem miał dostęp do mieszkania?
– Nie. Mieszkam sam i nikt oprócz mnie nie ma kluczy.
– Było ubezpieczone?
– Nie. Nawet nigdy o tym nie pomyślałem – odpowiedział ze smutkiem.
– Dobrze. Ma pan kłopoty? Jakieś zatargi z ludźmi? Ktoś panu groził? –
zadawała pytanie za pytaniem. Od razu pomyślał o wiadomości, którą dostał
po południu. Jeszcze przez chwilę zastanawiał, czy jej o tym nie powiedzieć,
ale ostatecznie odrzucił tę opcję i rzekł:
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– Nie. Nie sądzę, żeby był ktoś taki, ale kto wie, rożne rzeczy się teraz
dzieją. Na przykład wczoraj miałem jeszcze gdzie mieszkać, a dzisiaj już nie
– powiedział wskazując na budynek, po czym zapytał: – A właściwie, po co
te wszystkie pytania?
– Wygląda na to, że ktoś podłożył ogień pod pańskie mieszkanie.
– Ktoś podpalił moje mieszkanie?! To niedorzeczność – Juliusz wydawał
się bardzo oburzony.
– Proszę się uspokoić. Dowiemy się, kto to zrobił – mówiła policjantka,
patrząc jak on zaczyna nerwowo chodzić w kółko. – Proszę powiedzieć, poznaje ich pan?
Pokazała mu trzy rysunki prezentujące mężczyzn. Dwa z nich nic mu
nie mówiły, ale trzeci portret ukazywał człowieka, z którym miał się spotkać
na moście.
– Tych trzech ludzi widziano, jak wychodzili z pańskiego mieszkania tuż
przed zauważeniem ognia. Poznaje ich pan? – dodała policjantka.
– Nie. Niestety – powiedział oddając portrety. – Nic mi nie mówią.
– Próbujemy ustalić ich tożsamość, ale to może potrwać. Co pan teraz
zrobi? – zapytała.
– Miałem wrócić do domu i pójść spać, ale teraz muszę chyba znaleźć
jakiś hotel.
– Nie ma pan rodziny, albo znajomych?
– Nie. Jestem raczej samotnikiem.
– Czym się pan zajmuje?
– Jestem informatykiem.
– Aaa... No cóż. Proszę jutro przyjść na posterunek i powiedzieć, gdzie
pan się zatrzymał. Oczywiście złoży pan też odpowiednie zeznania – powiedziała policjantka. Następnie pożegnali się, a Juliusz skierował się w stronę
najbliższego hotelu, jaki znał. Stracił wszystko, co prawda nie miał tam nic
szczególnie cennego, ale liczył się sam fakt. Nie był zrozpaczony, czy smutny.
Był wściekły, a winowajcy surowo zapłacą mu za psucie jego życia. Nie wiedzą, z kim zadarli. On już dopilnuje, żeby to był największy i ostatni błąd,
jaki popełnili. Czarę goryczy przepełnił SMS, który od nich dostał. Sprawił
tylko, że jeszcze bardziej chciał ich dopaść. Wiadomość brzmiała: „Nas się
nie ignoruje”.
Następnego dnia obudził się, zjadł śniadanie i poszedł zrobić małe zakupy, by nabyć najpotrzebniejsze rzeczy. Cały jego dobytek przecież spłonął. Po
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obejściu kilku sklepów zaszedł na komisariat, gdzie powiadomił Monikę K.
o miejscu swojego pobytu i złożył oficjalne zeznania. Wychodząc z posterunku zapalił papierosa. Starał się rzucić, ale nie zawsze mu to wychodziło.
Spokojnie przechadzał się uliczkami. Czuł się obserwowany, ale nie był pewien przez kogo. Starał się nie okazywać zaniepokojenia, jednak rozglądał
się, szukając osoby, która go śledzi. W końcu dostrzegł. Młody mężczyzna
chodził za nim krok w krok i uważnie, a nawet zbyt uważnie, się mu przyglądał. Przeszedł jeszcze kawałek i niespodziewanie skręcił. Tamten szybko
za nim pobiegł i po chwili był już przy zaułku, w którym zniknął Juliusz.
Szybko się rozejrzał. Nie dostrzegł go nigdzie. Zdenerwowany rzucił kilka
przekleństw, wyjął telefon i zaczął gdzieś dzwonić. Chwilę rozmawiał krążąc
nerwowo w kółko. Nie widząc, jak Juliusz przeszedł tuż przy nim i rozpłynął
się za pobliskim budynkiem.
***
Siedział na ławce na Targu Rybnym. Rozmyślał. Kilka godzin temu spotkał się ze swoim dobrym znajomym - „Listonoszem”. On był zawsze dobrze
poinformowany o wszystkim. Cokolwiek działo się w mieście, on o tym wiedział. Tak było też i w jego sprawie. Z uwagi na dawne dzieje powiedział mu
kto jest za to wszystko odpowiedzialny. Kiedy usłyszał nazwisko, nie był zaskoczony. Właściwie mógł się tego spodziewać. Antoni F. Razem studiowali. Kiedyś byli przyjaciółmi, byli nierozłączni. Pewnego dnia wybrali się na
wycieczkę do Gdańska. Mieli się zabawić i wrócić. On, Antoni i jego dziewczyna. Po drodze zdarzył się wypadek. Juliusz prowadził. Samochód zderzył
się z ciężarówką. Wypadek jakich wielu. Przyjaciele przeżyli mimo drobnych
urazów, jednak dziewczyna zginęła. Policja ustaliła, że wina leżała po stronie
kierowcy tira. To nie przeszkadzało Antoniemu całą winę złożyć na Juliusza.
Na jej pogrzebie obiecał, że mu za to zapłaci. Potem zniknął. Nikt nie mógł go
znaleźć, aż w końcu przestano szukać. Od tej pory, co jakiś czas pojawiał się,
próbując pokrzyżować mu plany, kilka razy nawet zabić. Juliusz myślał, że po
ostatnim razie przestanie. Jak widać się mylił.
- Co za historia - pomyślał. - Życie pisze banalne scenariusze. Gorsze niż
najtańsze powieści.
Zastanawiał się, co teraz. Był pewien, że pójdzie pod adres, który dostał
od „Listonosza”, ale co ma tam zrobić. Zabić wszystkich, w tym też dawnego
przyjaciela? Wiedział przecież, że tamten nigdy nie odpuści. Mimo wszystko
było mu go żal, tego, co z nim się stało. Było mu żal tego, co stało się z nim
samym po tym wszystkim. Ale kolejny raz darować mu życie. Wielokrotnie
już stał nad nim z bronią w ręku. Zawsze jednak odchodził nie robiąc mu
krzywdy. Nie potrafił. Antoni był jedyną osobą, której nie mógł zabić. Zbyt
wiele razem przeszli. Coś jednak zrobić trzeba. Wstał i pewnym krokiem ruszył w stronę ulicy Grunwaldzkiej. Nie wiedział, jak to się skończy. Nie był
pewien, czy chce stamtąd wrócić. Może lepiej umrzeć. Mieć w końcu święty spokój. Szedł tą samą drogą, co wczoraj. Tym razem jednak przekroczył
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most, po czym skręcił w prawo. Wspinał się właśnie pod strome wzniesienie,
kiedy usłyszał eksplozję. Ostatnie metry pokonał biegiem. Ludzie zaczęli się
już gromadzić wokół budynku.
- Nie mają żadnego instynktu samozachowawczego - pomyślał. - Słysząc
coś takiego powinno się biec w przeciwnym kierunku. Zaspokojenie ciekawości jest chyba ważniejsze dla nich niż możliwa śmierć.
Przeciskał się przez tłum. Budynek płonął. Ogień rozświetlał ciemne już
niebo nad Olsztynem. Wśród płomieni dostrzegł jeszcze tabliczkę z numerem domu. To właśnie tu miał przyjść. Tu ukrywał się Antoni. Wpatrywał się
w ogień. Przynosił mu dziwne ukojenie. Stawał się coraz bardziej spokojny,
jakby oczyszczony ze wszystkiego. Nagle ludzie się ożywili. Zaczęli przekrzykiwać jeden drugiego, wskazując w miejsce niedaleko budynku. Niechętnie
odwrócił wzrok od płomieni i spojrzał w tamtym kierunku. Zobaczył młodą
kobietę wychodzącą bocznymi drzwiami. Poznał ją. To była Nina. Jej widok
zdziwił go. Powinna zginąć w tej eksplozji. Ktoś już do niej podbiegał i proponował pomoc. Szybko ruszył w jej kierunku. Mężczyzna, który już był przy
niej, usadowił ją i pytał właśnie, czy czegoś nie potrzebuje. Odpowiedział za
nią. Poprosił, by przyniósł butelkę wody i jakiś koc. Tamten bez pytania podniósł się i gdzieś zniknął. Pozostał z nią sam. Była w szoku. Jej twarz odzwierciedlała wiele emocji. Przykucnął przy niej. Wziął jej twarz i odwrócił w
swoją stronę. Spojrzała na niego pustym wzrokiem. Dopiero po chwili go poznała. Rzuciła mu się na szyję i zaczęła szlochać na jego ramieniu. Nawet nie
zauważyła, kiedy stalowe ostrze przecięło jej skórę. Powoli zaczęła opadać.
– Wybacz – mówił jej szeptem do ucha. – Nie dałaś mi wyboru. Chciałaś
powiedzieć coś, co nigdy nie może się wydać. Zbyt dużo bym stracił. Po co ci
to było? To zdjęcie, które zobaczyłem w gazecie i tak mówiło wiele.
Podczas gdy mówił, coraz bardziej słabła. W końcu przestała się ruszać.
Delikatnie położył ją na ziemi i odszedł. Nie miał już po co tu być. Wkrótce
ktoś zauważy ranę i zaczną szukać sprawcy. Zdjął zarówno jedną jak i drugą
rękawiczkę. Wrzucił je razem z nożem do wciąż płonącego budynku. Niewzruszony ruszył przed siebie. Nie obejrzał się nawet wtedy, gdy na miejsce
dojeżdżały kolejne służby.
***
Była już noc. W jednym z pubów na Starym Mieście spotkało się dwóch
mężczyzn. Zamówili piwo i siedli przy jednym ze stolików. Długo milczeli,
w końcu jeden z nich zapytał:
– Wszystko poszło zgodnie z planem?
– Tak – odpowiedział ten drugi. – Policja sądzi, że to był wybuch gazu.
Uznano, że ta aktorka była w tym czasie u swojego kochanka, z którym często
ją widziano i którego znaleziono w środku.
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– A rana?
– Odłamki. Pełno ich tam było. Musiała go wyciągnąć. Była w dużym
szoku.
– Wszystko potrafisz wyjaśnić? – zapytał z uśmiechem jeden z nich.
– Możesz sprawdzić, jeśli chcesz – odpowiedział, przykładając szklankę
do ust. – Co z nim zrobisz?
– Chyba w końcu przyszedł czas, bym go poznał osobiście.
– Myślisz, że będzie chciał?
– Nie daję mu żadnego wyboru. Poza tym znam odpowiedzi na pytania,
które go dręczą od dawna. Myślę więc, że zechce się spotkać.
– Uważaj! Jest bardziej niebezpieczny, niż się wydaje.
– Ja też. Ja też... – powiedział, podnosząc się z krzesła i kierując się
w stronę drzwi. Tamten siedział jeszcze chwilę, po czym wstał, zostawiając za
sobą dwa niedopite piwa.
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1. laptop
2. dach
3. agent Kwiatkowski
4. za czasów świetności tamtego miejsca
5. była partnerka
6. przyczepa kempingowa

Wyzwanie
Sabina Kowalczyk

Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcia. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy.
Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą. Dochodził
już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie.
Wiele lat temu jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia-Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno pokochał. Minęło
tyle lat, złych lat. W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał
pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer
zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej
kieszeni płaszcza miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole,
złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do
którego potem wrzuci kobietę.
Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt w taką pogodę
będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował, że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację
do Willa Pallas. Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz tam nie dotrą. Po
drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż… Jutro policja odnajdzie ciało
atrakcyjnej kobiety w średnim wieku, którą ktoś napadł, okradł, a potem zamordował. Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina W., która przyjecha-
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ła na kilka dni do Olsztyna, by zaprezentować w Teatrze Jaracza błyskotliwy
monodram. Niestety, ostatnią rolę w życiu…
Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi.
Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa,
które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan: „Wiemy,
co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić, bądź za
kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!” – przeczytała fragment
mojej powieści Wyrocznia. Zmrużyła na moment swe krótkowzroczne oczy,
zamaszyście odgarnęła długą, ciemną grzywkę opadającą na czoło, po czym
wyjęła z torebki krwistoczerwoną szminkę, by zaraz pomalować nią swe szydercze wargi. Nastała chwila ciszy. Nie wytrzymałam.
– I jak? – pytanie zawisło nieśmiało w powietrzu i zatrzepotało bojaźliwie skrzydłami jak spłoszony motyl.
– Nudne, pretensjonalne, zabójczo niewiarygodne. Ogólnie beznadzieja, jak zwykle – strzeliła w to moje nieśmiałe pytanie słowami-kulami – Nasze wydawnictwo i w zasadzie czytelnicy również nie potrzebujemy takiego
gniota.
– Mam jeszcze inne – szepnęłam zrozpaczona.
– Pewnie taki sam chłam jak poprzednie – przerwała mi bezczelnie. Po
czym spojrzała na mnie jakby z litością i wycedziła przesadnie słodkim tonem, moja niby-Wyrocznia, niby-Autorytet, niby-Przyszłość:
– Kochanie… Dam ci pewną radę. Przychodzisz do nas już od kilku dobrych lat. A, wybacz, że to powiem, nie jesteś już pierwszej młodości. Zajmij
się wreszcie czymś innym, bo bycie pisarką na pewno nie jest ci przeznaczone.
Te zdania do dziś dźwięczą w mojej głowie. Teraz wywołują smutek,
ale wtedy poczułam, jakby coś rozsadzało mnie od środka. Przez wiele lat
tłamsiłam w sobie wszelkie rozczarowania. Teraz czara się przepełniła. I stało
się. Wykrzyczałam jej w twarz straszne rzeczy. Wśród ociekających jadem
wyzwisk i przekleństw, kilkakrotnie pojawiła się tam moja niby-pogróżka:
,,Nie zdziwiłabym się, gdyby ktoś spróbował cię zabić. Sama bym mu zapłaciła. Zasługujesz na to!”. Właśnie tak to powiedziałam. Dzięki temu wybuchowi trzymają mnie teraz w areszcie. Ponoć moją Wyrocznię znaleźli dwa dni
temu w Łynie. Ktoś pozbawił jej życia, dźgając nożem jej ciało dziesięć razy.
Tym kimś mam być właśnie ja.
,,Ma pani motyw, wszyscy w wydawnictwie słyszeli, że groziła pani denatce” – oświadczył mi spokojnie policjant.
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Na szczęście nie mieli dowodów, więc patrzyłam na świat przez kraty
tylko (dla mnie „aż”) czterdzieści osiem godzin.
Człowiek w trakcie przeżywania swojej tragedii zastanawia się, jak to
możliwe, że inni ludzie nie czują tego ciężaru, co on. Spieszą się zwyczajnie
do swych zwyczajnych spraw, żyją zwyczajnym życiem i są tak przeraźliwie
obojętni.
Ja również tego doświadczyłam. Widziałam przez okno rozgadane
dziewczyny spieszące do Aury i wybiegające z niej z torbami zakupów. Widziałam samochody przejeżdżające leniwie na zielonym świetle. Widziałam
babcię pocierającą zmarznięte ręce na przystanku. I chłopaka z wielkim bernardynem, z którym zapewne wyszedł na nic nieznaczący spacer. I zakochane pary szepczące sobie do ucha czułe słówka. Wszystkim im szalenie zazdrościłam spokojnego kroku, uśmiechów, dotyków, jasnych myśli.
A siedziałam w areszcie tylko dwa dni. Stwierdziłam, że to nie dla mnie,
nie dam się tak łatwo zagonić na dłużej do pierdla. Niektórych ptaków nie
zamyka się w klatce.
Po wyjściu na wolność przyszedł mi do głowy szalony, niemożliwy wręcz
pomysł. Powoli dojrzewał we mnie jak zatruty owoc, wypełniając moje dni
obsesyjnym myśleniem tylko o jednym.
Policja powiedziała mi, że, jeśli nie znajdą winnego, to ja będę główną
podejrzaną. A gdybym tak sama odnalazła mordercę i oczyściła się z zarzutów? Popytała ludzi, poszukała dowodów na własną rękę?
Wtedy jeszcze nie wątpiłam w geniusz tego pomysłu.
***
Szłam podekscytowana poprzez listopadowe półmrok i mżawkę. Minęłam Liceum Plastyczne i niebawem zagłębiłam się w tunel blokowisk. Na ulicy Partyzantów miała mieszkać Cyganka, będąca prawdziwym medium. Mój
mąż stwierdził, że mi kompletnie odbiło.
– Jakiś chłystek z tego zakichanego wydawnictwa radzi ci udać się do
wiedźmy, a ty od razu mu wierzysz! Kto teraz w ogóle chodzi do wróżek!
Już nie chciało mi się kłócić o definicję wróżki czy medium. Chciałam
tylko sprawdzić wszelkie możliwe poszlaki. Nie było ich zbyt wiele, nie miałam więc za bardzo w czym wybierać.
Rzeczywiście, jako pierwsze odwiedziłam owo fatalne wydawnictwo.
Jednak nikt nie chciał tam ze mną rozmawiać. Wszyscy nadal byli przekonani, że to ja jestem morderczynią. Okropne uczucie – wchodzisz do pomieszczenia, w którym każdy taksuje cię wzrokiem mówiącym „i tak wiemy swoje”
i traktuje cię jak obrzydliwego robaka.
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Ponieważ nie zanosiło się na to, bym miała się w tym miejscu czegokolwiek dowiedzieć, szybko ruszyłam do wyjścia. Wtedy zaczepił mnie jakiś
niepozornie wyglądający mężczyzna. Powiedział, że kojarzy mnie z powodu
moich częstych wizyt i potrafi sobie wyobrazić, jak ja się teraz czuję. To on
właśnie poradził mi tę Cygankę jako pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi:
– Mi pomogła już wiele razy. Proponuję pani to rozwiązanie, bo wygląda pani na kobietę z otwartym umysłem – po czym wręczył mi wizytówkę.
Długi czas biłam się z myślami, czy skorzystać z takiego wyjścia. Pewnego dnia włączyłam laptop, trochę poszperałam w Internecie i, rzeczywiście,
znalazłam rzekomą Pytię. Wówczas zdecydowałam. Pójdę, choćby nie wiem
co.
I teraz właśnie stałam pod drzwiami z numerem 30, oczekując na otwarcie drzwi. Te po chwili delikatnie się uchyliły. Zobaczyłam wielkie zielone
oczy spoglądające na mnie… no właśnie, ze strachem?
– To ty! – szepnęła dramatycznie kobieta – Obróć się wkoło, klaśnij trzy
razy i krzyknij „wchodzę”!
„No nie, jednak wariatka” – przemknęło mi przez głowę. Ciekawość
wzięła jednak górę. Zrobiłam, co kazała i weszłam do środka. Wciąż nie mogłam przezwyciężyć uczucia, że ta kobieta wyraźnie się czegoś boi. Nie chciała spojrzeć mi w oczy, trzęsły jej się ręce, potykała się wciąż o rozrzucone po
podłodze poduszki, jakby nie znała własnego mieszkania.
– Przyszłam tu, bo…
– Wiem, wiem, miejmy to już z głowy – żachnęła się. Jak na medium,
była bardzo młoda (nie wiem, dlaczego, ale zawsze wydawało mi się, że kobiety parające się taką działalnością mają więcej lat) i zestresowana. Wciąż
odwracała głowę w kierunku drzwi, wiodących, jak podejrzewałam, do drugiego pokoju.
Morgana (tak kazała siebie nazywać) szybko zabrała się „do roboty”.
Okna z widokiem na ociekające wodą dachy zasłoniła roletą. Zapaliła kilka
świec, kazała mi usiąść naprzeciwko siebie na jednej z walających się wszędzie
poduszek, chwyciła moje ręce, zaczęła coś mruczeć i po chwili recytowała
swą wskazówkę. Mówię „recytowała”, bo, rzeczywiście, brzmiało to tak, jakby
wyrazy wyrzucała w wilgotną ciemność pokoju z pamięci. Robiła to jednak
tak poważnie, że mimowolnie uwierzyłam we wszystkie jej słowa. Brzmiały
one mniej więcej tak:
– Duchy, dobre duchy. Te, co przychodzicie na wieczorny spoczynek
i te, co rano otwieracie oczy uśpionym. Dajcie mi wgląd w sprawy tej oto córki
Ewy, która przyszła prosić o pooomoc – po tym przeciągniętym dziwacznie
wyrazie jej ton głosu stał się chrapliwy i jakby przyduszony. Kobieta spojrzała
mi głęboko w oczy i rzekła – O, córko Ewy, to przeklęte miasto niedługo sta-
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nie się twoim grobem. Uciekaj stąd, uciekaj, bo pochłoną cię odmęty zimnej
miłości. Jeśli chcesz poznać przeznaczenie, szukaj tam, gdzie obecnie królują nauki, a wcześniej królowała śmierć. I tam, gdzie nowa powłoka skrywa
w sobie ludzkie maski. Oraz tam, gdzie spożywa się czarny napój, a nazwa
bawi się czasem…
„Zdecydowanie wariatka” – stwierdziłam. Zerwałam się z poduszki
i ruszyłam ku drzwiom. Morgana poderwała się na nogi i ze łzami w oczach
błagała mnie, żebym została.
– To ma sens! – krzyczała jak opętana – Zrozum, to ma sens! Ja wiem, co
mówiły duchy! Pomyśl, jaka straszna historia wiąże się z wojną? Gdzie trzymano trupy psychicznie chorych? Jezioro, które pochłonęło ofiary! Przecież
Kortowo! Wydział Humanistyczny! A maski, a nowa powłoka? Przecież to
nasz olsztyński teatr! A...
– Dość! – przerwałam jej zdumiona i wściekła – Masz mnie za jakąś
idiotkę?! Nie wiem, po co tu w ogóle przyszłam!
Wybiegłam rozgoryczona z mieszkania domniemanego medium. Chciałam jak najszybciej zapomnieć o całej sprawie. Ale, jak się okazało, „sprawa”
nie zapomniała o mnie.
Zaczęło się dziwnie. W skrzynce pocztowej znajdowałam listy, w których były urywki artykułów o pisarzach i poetach niedocenianych za życia.
Byłam pewna, że ktoś bardzo chce mi dokuczyć.
Potem pod drzwiami zobaczyłam gazetę uniwersytecką. Przejrzałam
ją pobieżnie – „Za czasów świetności tamtego miejsca…”, „Czy studenci korzystają z przyczep kempingowych?” , „Jak się uczyć, żeby sesja nie była tak
straszna”, itp. Nagle rzucił mi się w oczy artykuł o konferencji na Humanie,
który był zakreślony czerwonym długopisem. Tematem przewodnim konferencji było hasło „Czy każdy może pisać?”. Miałam coraz większe przeświadczenie, że ktoś robi mi na złość. Przyznałam w duchu, że doskonale mu się to
udaje. Tego samego dnia mąż zaproponował mi wyjście do teatru.
– Ostatnio jesteś jakaś nieswoja. Chodź, odprężysz się. Akurat grają
„Demoludy”. Przecież już jakiś czas myślałaś, żeby na to pójść.
Stwierdziłam, że takie wyjście do teatru dobrze mi zrobi. Nie chciałam
martwić męża moimi, być może, wydumanymi lękami. Zgodziłam się.
***
Siedząc na widowni, poczułam na sobie czyjś wzrok. Rozejrzałam się.
Rzeczywiście, przyglądał mi się jakiś facet. Miał charakterystyczne okulary
z ciemnymi, grubymi oprawkami i gładko zaczesane blond włosy. Starałam
się nie zwracać na to uwagi, ale o spokojnym obejrzeniu spektaklu nie mogło
być mowy.
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Po przedstawieniu mąż udał się do łazienki. Wtedy nieoczekiwanie pojawił się przede mną ów „okularnik”.
– Czego pan ode mnie chce? – zdenerwowałam się.
– Agent Kwiatkowski – pokazał mi legitymację – Czy moglibyśmy porozmawiać?
– Teraz? Tutaj? I o czym pan chce ze mną rozmawiać? Czyżby policja
znalazła jednak jakieś dowody przeciwko mnie? Ja nic nie zrobiłam…
– Nie jest już pani podejrzaną. Sytuacja zmieniła się diametralnie. Wolałbym porozmawiać na osobności. To bardzo ważne. Jestem z Jarot. Jest tam
taka przyjemna kawiarnia „Na Rogu Czasu”. Może spotkalibyśmy się tam jutro o 17:00? Proszę o poważne potraktowanie sprawy. Zgadza się pani?
– Ja…
– Jutro, o 17:00. „Na Rogu Czasu”. Będę na panią czekał – po tych słowach zniknął w tłumie ludzi opuszczających teatr.
– Co to za facet?
Za plecami stał mój mąż.
– Jakiś agent – mruknęłam bez przekonania.
– Kurwa! Czy oni nie mogą ci dać spokoju?! Czego on chciał?
– Żebym z nim porozmawiała o sprawie. Mówił, że już mnie nie podejrzewają.
– Więc dlaczego?...
– Nie wiem. Przekonam się jutro.
Dowiedziałam się. Wysłuchałam przy Earl Grey’u i ciasteczkach opowieści Kwiatkowskiego. Opowieści, która zmieniła moje życie i wszystko wywróciła do góry nogami.
– Było więcej zabójstw – opowiadał mi bez emocji – znacznie brutalniejszych. Ofiarami są kobiety. Przyczyną śmierci było zasztyletowanie. Każde
z ciał znaleziono w Łynie. Pani nie mogła ich wszystkich zabić. Podejrzewamy, że w Olsztynie jest seryjny morderca.
– Ale… w „Olsztyńskiej” nic o tym nie pisali…
– Nie powiadomiliśmy mediów. Wszczęłaby się w Olsztynie panika, ludzie baliby się wychodzić na ulice.
– Mają prawo wiedzieć!
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– Prawo to rzecz umowna. Chcemy załatwić sprawę po cichu. Obawiamy się, że grozi pani niebezpieczeństwo. Zginęła moja partnerka… była partnerka. Zamordowano też pewną Cygankę. Osierociła dziecko. Znaleźliśmy
również ciało starszej kobiety. Obawiamy się, że pani może być następna.
– Ja? Dlaczego?
– Sprawca zostawia w jamie ustnej ofiar karteczki z fragmentami pewnej
powieści. Poznaje to pani?
Spojrzałam na zdjęcia zakrwawionych karteczek z wydrukowanymi kolejno zdaniami: Wiele lat temu, jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam
kawiarnia – Andromeda; To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno
pokochał; Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż.
– To… to moje! – wykrztusiłam z trudem – Ja to napisałam! Jak do tego
doszliście? Nigdy nie opublikowałam moich tekstów.
– Mamy swoje sposoby. Obawiamy się, że sprawca chce pani zaimponować tymi zbrodniami, zwrócić na siebie pani uwagę. Zapewne będzie dążył
do spotkania.
W tym samym czasie usłyszałam wypowiadane przez kelnerkę zdanie:
– Owszem, „Na Rogu Czasu” to zarówno restauracja, jak i kawiarnia.
Zechcą państwo…
NA ROGU CZASU! Pobladłam.
– Źle się pani czuje – przyjrzał mi się badawczo Kwiatkowski.
– Ja… Muszę iść. Trochę mi słabo.
Bez oglądania się za siebie wybiegłam stamtąd prosto na omiataną silnym wiatrem ulicę. W głowie kłębiła mi się masa myśli. Jak to możliwe? Dlaczego wcześniej tego nie połączyłam? Teatr Jaracza, Human, „Na Rogu Czasu”… Jak?! I ta prawda…
Zrobiło mi się niedobrze.
***
Po powrocie do domu nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Noc minęła mi
praktycznie bezsennie. Rano przypomniałam sobie o Kwiatkowskim. Zrobiło
mi się głupio. Niezbyt dobrze go potraktowałam. Postanowiłam, że postaram się z nim jak najszybciej skontaktować. Machinalnie zaczęłam sprzątać
mieszkanie. Zawsze to robię, gdy mam głowę pełną nieuporządkowanych
myśli. Ta czynność tak cudownie nie wymaga głębszego zastanowienia i pozwala na chwilę oderwać się od problemów poważniejszych niż uparty kłąb
kurzu. W moją krzątaninę wdarł się dźwięk dzwonka sfatygowanej Nokii.
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– Tak, słucham?
To był Kwiatkowski. Pytał, czy moglibyśmy kontynuować naszą rozmowę na Moście Jana o 20:00.
– Mam do pani jeszcze kilka pytań. Musimy porozmawiać też o pani
bezpieczeństwie. Myślę, że świeże powietrze nam przy tym nie zaszkodzi.
Byłam zdziwiona miejscem i czasem tego „spotkania”, ale zgodziłam się,
mając w pamięci moje dziecinne zachowanie w kawiarni.
***
Następnego wieczoru przyszłam w wyznaczone miejsce. Kwiatkowski
już tam był. Wpatrywał się zamyślony w płynącą leniwie wodę. Nie zdążyłam
się nawet przywitać, gdy ten odezwał się dziwnie pustym, melancholijnym
tonem:
– Myślałem, że w końcu zrozumiesz. Starałem się, żebyś zrozumiała.
Byłem przekonany, że czujesz to samo.
Zbaraniałam.
– Słucham? – wyjąkałam zdezorientowana.
– Przejdźmy się. Mamy sobie dużo do powiedzenia.
Zbliżył się do mnie i wyciągnął nóż. Szybko przyłożył mi go do boku.
Nogi się pode mną ugięły. Chciałam uciekać, krzyczeć, odepchnąć go, ale
przerażenie przybiło mnie swymi szponami do tego nieszczęsnego mostu.
Nic nie rozumiałam. Nie mieściło mi się to w głowie - agent mordercą?
– Nalegam – szepnął przynaglająco. Po czym objął mnie ramieniem i,
wciąż trzymając ostrze przy moim ciele, pociągnął mnie za sobą w ten straszliwy, przepełniony grozą spacer.
Niebawem rozpoczął swą opowieść. Wraz z kolejnymi słowami miałam
wrażenie, jakby zewnętrzne chłód i ciemność listopadowego wieczoru przenikały do mojej krwi, rozpuszczając w niej mieszankę strachu i ociężałej bezradności. Szliśmy wzdłuż Łyny objęci jak zakochani. On lekko i spokojnie
szeptał mi do ucha, niby miłosne wyznanie, swą straszliwą spowiedź, a ja,
ociężała i zrozpaczona, mająca nigdy nie dać mu rozgrzeszenia, bałam się
najgorszego.
– Pamiętam, jak spotkaliśmy się pierwszy raz. Siedziałem za biurkiem w
tym cholernym wydawnictwie, a ty tak nieśmiało weszłaś do gabinetu tej suki
Stolarskiej. Ona nigdy nie umiała cię właściwie ocenić. Tylko ja poznałem się
na prawdziwym talencie. Ostatnim razem, jeszcze przed tym, gdy wyraziłaś
swe życzenie dotyczące jej śmierci, spojrzałaś na mnie. Wtedy się w tobie
zakochałem. Zrozumiałem, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Spełniłem twoje
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życzenie. Zabiłem ją. Dziesięć ran za te dziesięć lat bezowocnego starania się
o wydanie któregoś z twoich utworów. Dałem ci taki dowód miłości, a ty tego
nawet nie zauważyłaś! Stolarska często nie czytała twoich dzieł. Za to ja znam
wszystkie. Mogę je zacytować o każdej porze dnia i nocy. Ten fragment lubię najbardziej: Stary taksówkarz otrzymał wezwanie pod kamienicę numer
trzynaście na ulicy Grunwaldzkiej. Niedaleko, bo pod numerem dziewiątym,
była niewielka hala sportowa „Budowlanych”. Z jej okien przebijało mdłe
światło. Jak każdego dnia ćwiczyli w niej zapaśnicy. Kiedy po kwadransie nikt
nie wyszedł przed dom, taksówkarz ruszył do drzwi.
Postanowił zrobić awanturę dowcipnisiowi. Nacisnął dzwonek pod numerem trzecim. Nikt nie odpowiadał. Wówczas kierowca chwycił za klamkę,
ta lekko opadła, drzwi ustąpiły. Była godzina osiemnasta, kiedy taksówkarz
poczuł mocne uderzenie w tył głowy. Osunął się na podłogę…
Wiktor, znany w środowisku jako Czytelnik, odczekał dłuższą chwilę na
przejściu dla pieszych, chociaż gdyby przyśpieszył, zdążyłby przebiec przed
nadjeżdżającym zza zakrętu białym fiatem. Ale Wiktor wcale się nie spieszył. Przeszedł most, pod którym płynęła Łyna. Wcześniej wysłał wiadomość
mężczyźnie, który chciał spotkać się z Niną W. Widział jak tamten zdyszany
dobiega do Mostu Jana. Rozgląda się nerwowo, w dłoni zaciskając rondo kapelusza. Przez chwilę patrzy na niego… Potem Wiktor ruszył w górę Grunwaldzkiej. Pod drodze minął duży, pęknięty kamienny obelisk, do którego
przytwierdzono mosiężną tablicę z napisem: „3 lutego 1807 roku Napoleon
przebywał tu z zamiarem stoczenia bitwy z wojskami rosyjskimi”. Wszedł do
kamienicy numer 13. Nieprzytomny taksówkarz leżał ciągle na podłodze.
Ciężko dyszał, we włosach miał zastygłą krew. Obok niego, ze związanymi
taśmą rękoma, leżała Nina W. Jej usta zakrywała identyczna taśma. Wiktor
wszedł do salonu. Przy okrągłym stole, w kłębach papierosowego dymu, siedzieli kobieta i mężczyzna. Oboje byli młodzi, ich sylwetki zdradzały dużą
sprawność fizyczną. Widząc go, przerwali rozmowę i z uwagą czekali na słowa przybyłego. Wiktor uśmiechnął się tajemniczo i powiedział: - Frajer czeka
na moście, nie ruszy się stamtąd. Dam sobie rękę uciąć. Chociaż, zdaje się, że
komu innemu ją utniecie. Plan jest dobry. Nie sknoćcie go! Nie wybaczę tego!
Ostatni raz spojrzał na ludzi leżących na podłodze. Opuścił dom i ruszył
w dół, w kierunku postoju taksówek przy Moście Jana. Pod nim leniwie płynęła surowa, ciemna i ponura Łyna. Była zupełnie jak on. Wiktor dyskretnie
spojrzał na mężczyznę nerwowo spacerującego po moście. W świetle lamp
widział jego zaciśnięte usta, szalone, rozbiegane oczy. Krople potu na czole.
Minął go z ironicznym uśmiechem na ustach. Ruszył w górę, między kamieniczki.
Wiktor kierował się do budynku biblioteki. Miał czas. Nie zamierzał
tracić go w towarzystwie pary porywaczy w zadymionym pomieszczeniu.
Wiktor nie bez powodu nosił ksywę Czytelnik. Kochał spędzać każdą chwilę
z książką w ręku.
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Wyobrażałem sobie, że ja jestem Czytelnikiem, a ty książką, którą pieszczę dotykiem spragnionych palców i noszę ją zawsze przy sobie.
Wiedziałem, że będziesz chciała poznać prawdę. Czułem, że tak naprawdę chcesz poznać mnie. Dałem ci wskazówkę. Pomyślałem, że to spotkanie z medium będzie taką naszą tajemną, romantyczną schadzką. I nie
zawiodłaś mnie. Poszłaś do mojego mieszkania, by spotkać się z Morganą.
Nawet nie wiesz, ile musiałem się przy niej napracować! Nie chciała odegrać
swojej roli. Dopiero, gdy zabrałem do sąsiedniego pokoju jej bachora, wykuła
na pamięć przygotowaną przeze mnie formułkę, ale i tak cię nie przekonała. Była za słaba. Ukarałem ją za to. Sam musiałem wszystko zorganizować,
wysyłałem ci listy, które miały cię pocieszyć. W końcu stałem się agentem
Kwiatkowskim. Byłem zdziwiony, że te okulary wystarczyły, byś mnie nie poznała. Ale wybaczyłem ci to. Widzisz, jak wiele ci wybaczyłem? Jak bardzo
jestem wspaniałomyślny?
Teraz jesteś tutaj, ze mną. Zginiemy razem tak, jak ci to przepowiedziano – ,,pochłoną cię odmęty zimnej miłości”. Najpierw wbiję ci nóż w serce, potem sam się nim przebiję i zakończymy życie w Łynie. Wszystko zaplanowałem. Będzie tak, jak w Twoich ,,Zbrodniczych wyznaniach”.
Adrenalina rozsadzała moje żyły. Nigdy nie czułam w sobie woli walki
tak, jak w tej chwili. Nie chciałam umrzeć. Nie teraz. Nie w taki sposób. Moja
naiwność i głupota dotarły do mnie z całą wyrazistością. Dałam się tak łatwo
podejść!
Spróbowałam się wyrwać z tych śmiercionośnych objęć, ale on trzymał
mnie zbyt mocno. Już otwierałam usta do krzyku, ale wtedy usłyszałam wycharczane w moją stronę słowo ,,zdrajczyni!” i poczułam nagły ból w boku,
gorąco rozchodzące się po całym ciele i napierającą na oczy ciemność. Jak
przez mgłę widziałam biegnącą ku nam postać. Potem straciłam przytomność.
***
Obudziłam się w szpitalu. Uchyliłam nieznacznie ciążące mi jak ołów
powieki.
– Już dobrze… Nic nie mów – mąż spoglądał na mnie z troską.
Okazało się, że to on mnie uratował. A dokładnie jego zazdrość. Przez
pewien czas myślał, że go zdradzam (czego teraz potwornie się wstydzi), dlatego też postanowił mnie śledzić, za co też później mnie przepraszał. Gdy się
dowiedziałam, byłam zszokowana, ale w zasadzie nie mogę mieć do niego
pretensji. Ta sytuacja rzeczywiście musiała dwuznacznie wyglądać. I dzięki
jego podejrzeniom wciąż żyję.
Sławek rzucił się na domniemanego agenta i pobił go prawie na śmierć.
Przechodzący przypadkowo przechodzień zadzwonił na policję i pogotowie.
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Później przy moim prześladowcy znaleziono pamiętnik, w którym ten
skrupulatnie opisywał wszystkie swoje zbrodnie. Okazało się, ze oprócz tych
trzech znanych mi kobiet, ofiar było znacznie więcej.
Jutro jest rozprawa. Będę zeznawać i już się boję powrotu do tego
wszystkiego. Psycholog powiedział mi, że wcześniejsze opisanie zdarzeń na
papierze pomoże mi zdystansować się do tego wszystkiego. Ale nie pomogło. Ledwo trzymam w ręce długopis. Dodatkowo Sławek odpowiada teraz za
ciężkie pobicie…
Moje życie legło w gruzach.
Jedno jest pewne – to moja ostatnia historia. Nie chcę więcej pisać. Nie
chcę publikować. Teraz czekam tylko na to, żeby moje koszmary senne i te na
jawie rozpłynęły się w mroku zapomnienia.
A jutro… Co będzie jutro?
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1. pogrzebacz
2. Awangarda Bis
3. pisarka
4. 10 minut później
5. taksówkarz
6. mieszkanie na
3 piętrze

Skarb Kopernika
Bartosz Ławrynkowicz

Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy. Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą.
Dochodził już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie. Wiele lat temu jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia - Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno
pokochał. Minęło tyle lat, złych lat…
W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem wrzuci kobietę. Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt
w taką pogodę nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował,
że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację do Villa Pallas. Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz
tam nie dotrą. Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż… Jutro policja odnajdzie ciało atrakcyjnej kobiety w średnim wieku, którą ktoś napadł,
okradł, a potem zamordował. Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina
W., która przyjechała na kilka dni do Olsztyna by zaprezentować w Teatrze
Jaracza błyskotliwy monodram. Niestety, ostatnią rolę w życiu…
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Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
Nina była głupia, że wróciła. Nie mógł uwierzyć, że się w ogóle tu pokazała. Nie wspominając już nawet o pojawieniu się na łamach gazety. Dziewczyna praktycznie popełniła samobójstwo. Przez wzgląd na dawne lata, Wiktor chciał osobiście wykonać wyrok. Przynajmniej Nina umrze bezboleśnie.
Dotarcie na miejsce w 15 minut nie było problemem, mimo tego postanowił skorzystać z komunikacji miejskiej. Przeszedł na drugą stronę i wsiadł
do autobusu numer 28. Największą zaletą tych małych pojazdów była częstotliwość ich kursowania. Najgorszą wadą był tłok, jaki w nich panował. Wiktor złapał się barierki i odruchowo skierował swój wzrok za okno. Cały czas
rozmyślał o Ninie. O tym jak z nim zerwała i zdradziła ich wszystkich. Opuściła rodzinne strony, zgarniając cały łup. O ile jej powrót na pewno dawało
się jeszcze jakoś wytłumaczyć, to fakt, że został on ogłoszony w prasie, był
strasznie nie w stylu Niny. Zawsze była bardzo ostrożna i potrafiła o siebie
zadbać.
- Yhh… Albo my ją zabijemy, albo oni. Moja droga Nino, czas już spać.Pomyślał Wiktor. To drugie zdanie przywołało wiele wspomnień. Często je
wypowiadał, gdy zostawała u niego na noc. Na jego twarzy pojawił się cień
uśmiechu. Ta robota zapowiadała się trudniejsza niż myślał. Już nawet bez
ingerencji Innych, zabicie Niny wydawało się trudne. Gdy tylko zdał sobie
sprawę z tego, że emocje zaczynają brać nad nim górę, otrząsnął się z zamyślenia. Był już pod Wysoką Bramą. Wysiadł i ruszył starówką. Szybkim
krokiem mijał restauracje i sklepy. Krople deszczu spadały mu na głowę
i już po kilku metrach Wiktor był zupełnie przemoczony. Nie zwracał na to
uwagi. Brzydka pogoda miała tę zaletę, że odstraszała przypadkowych przechodniów. Ten fakt go cieszył, bo konfrontacja z Innymi mogła przyciągnąć
ciekawskie spojrzenia, a on nie chciał świadków. Gdy znalazł się na moście,
podszedł do niego zakapturzony mężczyzna ubrany w czarny płaszcz.
- Jak zwykle punktualny. Widzę, że Pisarka dobrze wytresowała swojego
pieska. Mamy pewien problem z Twoją dawną przyjaciółką i potrzebujemy
Cię do pomocy. Obawiamy się, że aby zdobyć Skarb Kopernika, nasze organizacje będą musiały działać razem. – Podczas całej wypowiedzi, ironiczny
uśmiech nawet na sekundę nie zniknął z jego twarzy. Ten fakt nie umknął
uwadze Wiktora. Mimika jego rozmówcy zapowiadała kłopoty.
- Skarb Kopernika?! Przecież Nina zabrała go dawno temu, na pewno
nie ma już po nim śladu!
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- Pisarka nie nauczyła was, że nie można się poddawać? Gdy ktoś ucieka
ze skarbem, warto sprawdzać, czy nie zostawił go gdzieś po drodze. Niech to
będzie gest dobrej woli. Mój szef chciałby podzielić się z wami kilkoma informacjami. Gdy Nina zdradziła nasze organizacje, musiała opuścić Olsztyn
w wielkim pośpiechu. Nie miała czasu zadbać o skarb i zostawiła go gdzieś
w tym mieście. Teraz Cię zwiążemy i zamkniemy z Niną. Pomagając jej
w ucieczce zdobędziesz jej zaufanie. W ten sposób dowiesz się, gdzie ukryła
skarb. Przez cały czas będziecie śledzeni przez obydwie organizacje, w ten
sposób doprowadzicie nas do skarbu. Jesteśmy skłonni oddać wam połowę
zysków.
- Chcesz bym dał się wam uwięzić?! Nie ma mowy! Skąd mam mieć pewność, że nie zastrzelicie mnie chwile po złapaniu?!- Oburzył się Czytelnik.
- Nie możesz mieć pewności. - Mężczyzna uśmiechnął się i wyjął pistolet spod płaszcza.
Wiktor rozejrzał się i nogi pod nim zmiękły. Inni zaproponowali spotkanie w miejscu publicznym, ale w taką pogodę nie było tam nawet jednej żywej duszy. Jeśli nawet jakieś kamery skierowane były na most św. Jana, to nie
można w nich było niczego rozpoznać. Czytelnik nie miał wyboru, musiał się
poddać. Posłusznie ruszył za mężczyzną, który przez całą drogę, dyskretnie
przyciskał mu broń do pleców. Kierowali się pod górę, wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Zdążyło się już ściemnić, co niwelowało szanse nadejścia przypadkowego ratunku. Wiktor rozglądał się, szukając jakiejś okazji do ucieczki. To
mogła być pułapka. Pisarka nie informowała go, że poszła z Innymi na taki
układ. Nie chciał być więziony bez wiedzy swojej szefowej. Niestety, pozostało mu tylko być posłusznym i liczyć, że wyjdzie z tego żywy. Mężczyzna
w płaszczu kazał Wiktorowi zatrzymać się przed czarnym samochodem, po
czym dał znak swoim współpracownikom. Z wozu wysiadło dwóch Innych.
Byli to rośli mężczyźni ubrani na czarno, na plecach mieli skórzane kurtki.
Jeden związał Czytelnikowi ręce na plecach. Drugi popchnął go delikatnie w
stronę samochodu, nakazując by wsiadł.
W momencie, gdy Wiktor wykonywał polecenie, mężczyzna wsunął mu
coś do tylnej kieszeni jeansów. Wyglądało na to, że oferta współpracy była jak
najbardziej realna. Miał szanse przeżyć. Mimo tego, nie był zbyt zadowolony
z postawionego przed nim zadania. Najgorsze, że nie wiedział, co myśli o tym
wszystkim jego szefowa.
Samochód jechał dość wolno, przestępcy nie chcieli zwrócić na siebie uwagi żadnego z przypadkowych patroli, które tak często przemierzają
Olsztyn. Mijali skąpane w ciemnościach ulice, a deszcz bębnił w dach i okna
samochodu. Wiktor siedział w dość niewygodnej pozycji. Czuł mrowienie
w skrępowanych dłoniach. Jego myśli uciekały w przypadkowych kierunkach. Bywał już często w większych opresjach, ale jeszcze nigdy uczucia nie
wpływały na jego ocenę sytuacji. Podczas drogi nikt się nie odzywał. Męż-
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czyźni siedzieli cicho, w pełni skupieni. Wiedzieli, z kim mają do czynienia.
Czytelnik w każdej chwili mógł wykręcić jakiś numer. Był niebezpiecznym
człowiekiem i trzeba było na niego uważać.
Dziesięć minut później, czarny samochód zatrzymał się przed domkiem
jednorodzinnym. Porywacze wyciągnęli Wiktora z auta i poprowadzili go
w stronę budynku. Mężczyzna wykorzystał tę chwilę, by przyjrzeć się okolicy.
Domek był mały i jednopiętrowy. Obok niego znajdował się garaż. Wszystko ogrodzone było drewnianym płotem, którego wewnętrzną stronę porastał gęsty żywopłot. Na bramie wisiała tabliczka „Uwaga, groźny pies”. Już
na pierwszy rzut oka widać było, że właściciel posesji ceni sobie prywatność.
Mężczyźni przeprowadzili go przez bramę. Żaden nie wyciągnął pistoletu.
Czytelnik był związany, więc nie było powodu, by afiszować się z posiadaniem nielegalnej broni. Poza tym, ich ofiara nie stawiała żadnego oporu.
W tej sytuacji, próba ucieczki byłaby najgorszym, co mógłby zrobić. Nie
chciał narażać siebie, ani Niny. Wiktor szedł spokojnie. Uznał, że warto zaryzykować, jeśli gra toczyła się o Skarb Kopernika.
Wokół domu było czysto, Wiktor nie zauważył nawet jednej rzeczy, która mogłaby mu się przydać podczas ucieczki. Liczył na to, że ciemność rozświetlona przez jedną lampkę zawieszoną nad drzwiami frontowymi, skrywa
w sobie jakieś niespodzianki. Ulżyło mu jednak, gdy zauważył, że „groźny
pies”, jest w praktyce jakimś średnich rozmiarów kundelkiem zamkniętym
w zagrodzie za domem. Miał tylko nadzieję, że przestępcy nie mają zamiaru
go wypuścić. Nienawidził przemocy wobec zwierząt i nie chciał być do niej
zmuszony. Drzwi wejściowe nie były zamknięte na klucz. Mężczyźni uchylili
je, po czym bezceremonialnie wrzucili Wiktora do środka. Odeszli zamykając dom na klucz. Mężczyzna upadł na podłogę. Związane ręce uniemożliwiły mu jakiekolwiek podparcie, więc uderzył twarzą o wyłożoną kafelkami
podłogę. Poczuł otępiający ból twarzy, a już po chwili, z jego nosa zaczęły
cieknąć stróżki krwi. Leżał tak przez chwilę, po czym z wysiłkiem uniósł się
z podłogi. Najpierw dźwignął się na kolana, po czym wstał, z trudem łapiąc
równowagę. Rozejrzał się po domu. Wszystko wskazywało na to, że poza nim
i związaną postacią leżącą w pokoju, nie było tam nikogo. W tym momencie,
Wiktor nie wątpił już w szczerość słów porywacza. Jego oferta była jak najbardziej prawdziwa. Wyciągnął ze spodni przedmiot, który jeden z mężczyzn
włożył mu do tylnej kieszeni. Był to scyzoryk. Czytelnik szybko rozłożył go
i sprawnie przeciął więzy. Już wcześniej zdarzyło mu się być w takiej sytuacji,
więc miał doświadczenie w przecinaniu krępujących go więzów. Był wolny
i spokojnie mógł przejść do swego zadania. Ruszył w stronę ciemnego pokoju, w którym leżała porwana. Zauważył, że chociaż w pomieszczeniu stały
meble, nie było tam żadnych drobiazgów. W całym domu nie było drobiazgów, jakie przecież walają się w każdym zamieszkanym budynku. Dowodziło to faktu, że ten dom był skrytką. Nieruchomości tego rodzaju, używa
każda podobna organizacja. Sam dobrze wiedział, że Pisarka także posiada
kilka takich miejsc.
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Niewielka ilość przedmiotów pod ręką była problemem. Jeśli chciał się
stąd wydostać, musiał w jakiś sposób sforsować drzwi, tak by Nina nie domyśliła się, że ucieczka jest ustawiona. Podszedł do kobiety i rozciął więzy
na jej nadgarstkach. Była zdezorientowana. Musiała leżeć tu od kilku godzin, bo wyglądała na wycieńczoną. Jej twarz zdradzała cierpienie. Mozolnie
podniosła się i zdrętwiałymi rękoma, niezdarnie zerwała taśmę klejącą z ust.
W pierwszej chwili go nie poznała. Jednak w następnej sekundzie, w jej
oczach zapłonął płomyczek radości.
- Wiktor! Skąd się tu wziąłeś?!
- Ciszej moja droga. Inni jeszcze mogą czaić się w pobliżu.
- Czemu mnie ratujesz?!
- To czysty przypadek. Byłem dzisiaj na akcji. Inni osaczyli mnie, musiałem się poddać. Zabrali mnie i przywieźli tutaj. Pewnie będą chcieli wyłudzić
okup od Pisarki. Całe szczęście mnie nie przeszukali. Miałem nóż i zdołałem
się uwolnić. Lepsze pytanie – jak Ty się tu znalazłaś? Czemu wróciłaś?
- Miałam grać w teatrze. Mój menager zaproponował mi tournee po
całej Polsce. Postawił mi ultimatum – albo występ w Olsztynie, albo koniec
mojej kariery. Musiałam zaryzykować. Pewnie mnie teraz zabiją, a jeśli nie
oni, to Ty lub ktoś inny od Pisarki.
- Nie chce Cię zabić. Pisarka nawet nie wie, że wróciłaś. Uciekniemy
stąd i może nawet wyjdziesz z tego żywa.
- Pomożesz mi? Po tym wszystkim, co Ci zrobiłam? - Spytała patrząc
na niego, swymi pięknymi niebieskimi oczami. Jej usta wyrażały delikatne
zmartwienie. Przyjęła pozę biednej, bezbronnej kobiety, potrzebującej pomocy silnego mężczyzny. Właśnie w tej manipulantce się wtedy zakochał.
Doskonale zdawali sobie sprawę, że oboje kłamią. Jednak ich rozmowa wydawała się taka normalna. Wspomnienia powróciły i oboje stracili kontrolę
nad swoim rozsądkiem. Zwyczajnie chcieli wierzyć w swoje kłamstwa. Nina
była taka jak kiedyś, Wiktor prawie zapomniał o swoim zadaniu. Była taka
piękna.
Chwilowe zamroczenie nie trwało długo. Gra toczyła się o wysoką stawkę i Wiktor musiał działać. Choćby, dlatego by przeżyć.
- Pomogę Ci, ale jesteś mi winna wyjaśnienie. Oszukałaś nas wszystkich.
Doprowadziłaś do rozłamu w naszej organizacji. Ściągnęłaś śmierć na wielu
ludzi. Naraziłaś mnie na niebezpieczeństwo. Dlaczego? Co zrobiłaś ze skarbem? – Wykrzyczał jednym tchem Wiktor.
- To bardzo skomplikowane mój drogi, musiałam to zrobić. Musiałam
zabrać skarb.
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- Przestań! Dobrze wiem, że kłamiesz. Powiedz mi szczerze. Przekonaj
mnie, że warto Ci pomóc. Wykup swoje życie!
- Dobra, powiem Ci wszystko. Zabrałam skarb, żeby nie wpadł w ręce
Pisarki. Nie chciałam, by zgarnęła fortunę za robotę, którą wykonaliśmy
praktycznie tylko we dwoje. Wiedziałam, że nie zgodzisz się uciec ze mną.
Nie spieniężyłam skarbu, jest ukryty w Olsztynie. Dlatego wróciłam. Ukryłam skarb w teatrze Jaracza pod trzecią od lewej deską sceny. Po którymś z
występów chciałam go zabrać i uciec. Niestety, jakaś przeklęta dziennikarka
zapowiedziała mój występ i cały plan runął. Inni zareagowali szybciej niż Pisarka, porwali mnie i zostawili tutaj. Nie chciałam im nic powiedzieć, więc
grozili mi torturami. Aby spieniężyć skarb, potrzebują mnie w jednym kawałku, dlatego nie posunęli się jeszcze do przemocy.
- Rozumiem. Zbierajmy się stąd. Ci, którzy mnie tu przywieźli, pewnie
już są daleko.
Słowa Wiktora brutalnie przerwał trzask otwieranych drzwi. Rzeczywistość wtrąciła się w jego plany, by ponownie rozdzielić dawnych kochanków.
Do ciemnego pomieszczenia weszło trzech mężczyzn, którzy przywieźli tu
Wiktora. Mężczyzna czuł się jak głupek. Nie potrzebnie już teraz wyłudził od
Niny informacje. Pomieszanie musiało być podsłuchiwane. Teraz Czytelnik
stał się już Innym zbędny.
Tylko jeden z mężczyzn miał pistolet. Pozostali dzierżyli w dłoniach
broń improwizowaną. Jeden trzymał pręt przypominający Wiktorowi pogrzebacz, drugi miał kij bejsbolowy. Ten z pistoletem podniósł Ninę z podłogi i przyłożył jej broń do skroni. Dziewczyna trzęsła się, a jej oczy poczerwieniały od łez. Widać było, że odzwyczaiła się już od dawnego stylu życia. Od
lat nie musiała się o siebie bać.
- Sprawdziłeś się lepiej niż myśleliśmy. Całe szczęście oboje jesteście niewiarygodnie głupi. – Zaśmiał się z Wiktora, po czym spojrzał na swych towarzyszy. – Wyeliminujcie go i niech na razie leży. Później się go pozbędziemy.
Na twarzy mężczyzny trzymającego pogrzebacz, pojawił się paskudny
uśmiech. Rzucił się w stronę Czytelnika, złapał go za koszulę na piersi i rzucił
na podłogę. Nim mężczyzna zdążył się podnieść, poczuł przeszywający ból w
plecach. Kolejne uderzenie pozbawiło go resztek siły woli. Już nie próbował
się podnosić. Okropny ból przeszył go jeszcze dwa razy. Później stracił przytomność. Całe szczęście, jego oprawcy nie zadali sobie zbyt wiele trudu, by
się nim zająć.
Wiktor obudził się jakieś 10 minut później. Plecy i głowa potwornie go
bolały. Całe szczęście obyło się bez żadnych złamań. Wyciągnął telefon i omal
nie popełnił drugi raz tego samego błędu. Pomieszczenie nadal mogło być
podsłuchiwane. Musiał się stąd wydostać nim zadzwoni do Pisarki.
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Najpierw postanowił sprawdzić, czy napastnicy zamknęli za sobą drzwi
na klucz. Szedł najciszej jak potrafił i chociaż skradanie się nie było jego specjalnością, to kafelki, którymi wyłożona była podłoga tłumiły odgłosy jego
kroków. Przejście przez korytarz zajęło mu kilka sekund. Pogrążony w ciemności budynek był pusty, więc nie musiał być ostrożny.
Nawet, jeśli ktoś jeszcze czuwał nad podsłuchem, nie powinien się zorientować, że Wiktor żyje. Każda mijająca sekunda odbijała się na nim coraz
większym zdenerwowaniem.
Z każdą chwilą porywacze zbliżali się do pokrzyżowania planów Pisarki. Nie chciał być po raz drugi odpowiedzialny za niepowodzenie tej misji.
To mogło się dla niego źle skończyć. Złapał za klamkę i nacisnął. Zimna stal
w dłoni przesunęła się w dół i napotkała na opór. Wiktor pociągnął drzwi.
Ledwie drgnęły. Były zamknięte. Wtedy Wiktora ogarnęła furia. Dyskrecja
przestała się dla niego liczyć. Poczuł się jak zwierzę w pułapce. Musiał się stąd
wydostać. Nic innego się już nie liczyło. Rzucił się biegiem w stronę pokoju.
Odgłosy jego kroków z pewnością mogły być wykryte przez podsłuch. To
nie było już ważne. Wkroczył do pomieszczenia i porwał w dłonie krzesło.
Z całą wściekłością cisnął nim w okno. Dźwięk rozbijanego szkła wydawał
mu się nieznośnie głośny. Wręcz ogłuszający. Nie tylko podsłuchy, ale i sąsiedzi musieli słyszeć ten okropny hałas. Wiktor nie tracił czasu, rozpędził się
i skoczył przez okno. Gdy tylko wylądował na ziemi, usłyszał nadbiegającego
psa. Zwierzę biegło w jego kierunku warcząc. Czytelnik wymierzył psu solidnego kopniaka, starając się go nie zranić, a jedynie wystraszyć. Uderzone
zwierzę w ciągu zaledwie chwili wyzbyło się całych pokładów odwagi i uciekło do budy. Wiktor ruszył biegiem w stronę bramy. Ignorował ból, chociaż
czuł go już w całym ciele. Musiał wytrzymać jeszcze chwilę. Otworzył furtkę
i pobiegł wzdłuż ulicy. Ból i zmęczenie nie miały teraz najmniejszego znaczenia.
Ciało Wiktora napędzane adrenaliną, nie odczuwało chwilowo tego
typu bodźców. Bał się, że ktoś go zobaczy. Cały czas czuł czyjś wzrok na plecach. Miał wrażenie, że lada moment usłyszy wystrzał i padnie na ziemię. Był
pewien, że nie uda mu się wypełnić tego zadania. Gdy żegnał się już z życiem,
kątem oka zauważył przejście między dwoma budynkami porośnięte krzakami. Szybko ruszył w tamtą stronę. Usiadł schowany w zaroślach i zaczekał, aż
jego oddech powróci do normalnego rytmu, a serce przestanie bić jak oszalałe. Następnie wyciągnął telefon i wybrał numer Pisarki.
- Słucham. - Usłyszał w słuchawce.
- Inni mają Ninę. Wiozą ją gdzieś, by odzyskać Skarb Kopernika.
- Wszystko już wiem. Nie myśl, że tylko oni mają wszędzie szpiegów. Kolega z pogrzebaczem Cię pozdrawia. Gdyby nie on, byś już nie żył. Wszystko
jest już ustalone, spotkaj się ze mną w kawiarni Awangarda Bis. Tam otrzymasz dalsze instrukcje.
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Auto jechało dość szybko. Nina siedziała na tylnym siedzeniu między
dwoma porywaczami. Wiedziała, że musi coś zrobić, inaczej niedługo pożegna się z życiem. Zaczęła się rozglądać. Zauważyła, że mężczyzna po jej
prawej stronie zagapił się w okno i nie zauważył, że z jego kieszeni wystaje
pistolet. Nina bez trudu mogła odebrać mu broń. Tylko, co by jej to dało?
Miała przeciw sobie dwóch rosłych mężczyzn i znajdowała się w samym centrum Olsztyna. Wystrzał z pistoletu sprowadziłby na nią tylko dodatkowe
kłopoty. Postanowiła jednak zaryzykować. Jej porywacze byli już zmęczeni
i nieostrożni. Delikatnie odchyliła się w prawo i wyciągnęła broń z kieszeni
mężczyzny. Następnie z całym impetem rzuciła się na drugiego porywacza.
Przycisnęła go do szyby i złapała za klamkę. Drzwi się otworzyły a mężczyzna
wypadł z pędzącego samochodu. Korzystając z zaskoczenia, jakie wywołała,
szybko skierowała broń w pierś mężczyzny po prawej i wystrzeliła. Jęknął
z bólu, łapiąc się za miejsce, z którego leciała krew. Nie pozostało mu już
wiele życia. Następnie Nina przystawiła pistolet do skroni kierowcy, który ze
strachu zaczął hamować.
- Jedź na Grunwaldzką! Szybko! Wysadzisz mnie na parkingu!- Krzyknęła.
Mężczyzna wykonał polecenie i skierował samochód we wskazanym
kierunku. Broń przystawiona do skroni sprawiała, że kierowca trząsł się ze
strachu, a na jego czole pojawiły się kropelki potu. Był całkiem blady. Ledwie
zwracał uwagę na to, co się dzieje na drodze. Lada chwila mógł w coś uderzyć
i wpędzić Ninę w jeszcze większe kłopoty. Dziewczyna opuściła broń i wygodniej rozsiadła się w fotelu. Nie chciała pogarszać swojej sytuacji. W końcu
udało im się dojechać do celu. Wysiadła, starając się nie patrzeć na pozostawione w samochodzie zwłoki. Zwróciła się do kierowcy.
- Jedź! Jeśli Ci życie miłe, to wynoś się stąd. - Mężczyzna ruszył, poinformować o wszystkim swoich prawdziwych przełożonych. Na siedzeniu
obok niego nadal leżał pogrzebacz, którym wcześniej pobił Wiktora. Nina
ruszyła w kierunku kamienicy numer 13, gdzie zatrzymała się na te kilka dni.
Gdy tylko weszła do mieszkania, wzięła telefon i zadzwoniła po taksówkę.
Musiała uciekać z Olsztyna. Nie uda jej się odzyskać Skarbu, ale przynajmniej
wyjdzie z tego cała.
***
Stary taksówkarz siedział właśnie w swoim mieszkaniu na trzecim piętrze. Mieściło się ono w bloku na Zatorzu. Oglądał swój ulubiony serial, gdy
zadzwonił telefon.
- Dzień dobry. Chciałabym zamówić taksówkę pod kamienicę numer
13 przy ulicy Grunwaldzkiej.
- Oczywiście. Zaraz tam będę.
- Zaraz ta… - Jego odpowiedź zagłuszył jakiś dziwny trzask w pomiesz-
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czeniu, z którego dzwoniła jego rozmówczyni. Mężczyzna się tym nie przejął.
W swojej pracy widział i słyszał już naprawdę wiele. Jakieś trzaski w mieszkaniu klienta nie robiły na nim najmniejszego wrażenia. Zabrał kluczyki
i dokumenty, założył buty i wyszedł z domu. Nie spodziewał się, że będzie
dziś jeszcze pracował, ale trzeba było być dyspozycyjnym, jeśli chce się pracować w tej branży.
***
Stary taksówkarz otrzymał wezwanie pod kamienicę numer trzynaście na ulicy Grunwaldzkiej. Niedaleko, bo pod numerem dziewiątym, była
niewielka hala sportowa „Budowlanych”. Z jej okien przebijało mdłe światło.
Jak każdego dnia ćwiczyli w niej zapaśnicy. Kiedy po kwadransie nikt nie
wyszedł przed dom, taksówkarz ruszył do drzwi. Postanowił zrobić awanturę
dowcipnisiowi. Nacisnął dzwonek pod numerem trzecim. Nikt nie odpowiadał. Wówczas kierowca chwycił za klamkę, ta lekko opadła, drzwi ustąpiły.
Była godzina osiemnasta, kiedy taksówkarz poczuł mocne uderzenie w tył
głowy. Osunął się na podłogę…
Wiktor, znany w środowisku jako Czytelnik, odczekał dłuższą chwilę na przejściu dla pieszych, chociaż gdyby przyśpieszył, zdążyłby przebiec
przed nadjeżdżającym zza zakrętu białym fiatem. Ale Wiktor wcale się nie
spieszył. Przeszedł most, pod którym płynęła Łyna. Wcześniej wysłał wiadomość mężczyźnie, który chciał spotkać się z Niną W. Widział jak tamten
zdyszany dobiega do Mostu Jana. Rozgląda się nerwowo, w dłoni zaciskając
rondo kapelusza. Przez chwilę patrzy na niego… Potem Wiktor ruszył w górę
Grunwaldzkiej. Po drodze minął duży, pęknięty kamienny obelisk, do którego przytwierdzono mosiężną tablicę z napisem: „3 lutego 1807 roku Napoleon przebywał tu z zamiarem stoczenia bitwy z wojskami rosyjskimi”. Wszedł
do kamienicy numer 13. Nieprzytomny taksówkarz leżał ciągle na podłodze.
Ciężko dyszał, we włosach miał zastygłą krew. Obok niego, ze związanymi
taśmą rękoma, leżała Nina W. Jej usta zakrywała identyczna taśma. Wiktor
wszedł do salonu. Przy okrągłym stole, w kłębach papierosowego dymu, siedzieli kobieta i mężczyzna. Oboje byli młodzi, ich sylwetki zdradzały dużą
sprawność fizyczną. Widząc go, przerwali rozmowę i z uwagą czekali na słowa przybyłego. Wiktor uśmiechnął się tajemniczo i powiedział:
- Frajer czeka na moście, nie ruszy się stamtąd. Dam sobie rękę uciąć.
Chociaż, zdaje się, że komu innemu ją utniecie. Plan jest dobry. Nie sknoćcie
go! Nie wybaczę tego!
Ostatni raz spojrzał na ludzi leżących na podłodze. Opuścił dom i ruszył
w dół, w kierunku postoju taksówek przy Moście Jana. Pod nim leniwie płynęła surowa, ciemna i ponura Łyna. Była zupełnie jak on. Wiktor dyskretnie
spojrzał na mężczyznę nerwowo spacerującego po moście. W świetle lamp
widział jego zaciśnięte usta, szalone, rozbiegane oczy. Krople potu na czole.
Minął go z ironicznym uśmiechem na ustach. Ruszył w górę, między kamie-
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niczki. Wiktor kierował się do budynku biblioteki. Miał czas. Nie zamierzał
tracić go w towarzystwie pary porywaczy w zadymionym pomieszczeniu.
Wiktor nie bez powodu nosił ksywę Czytelnik. Kochał spędzać każdą chwilę
z książką w ręku.
Wiktor usłyszał za sobą strzały. Obejrzał się i w jednej chwili opuściła go
cała pewność siebie. Mężczyzna, którego minął na moście leżał zastrzelony.
Wokół ciała znajdowała się zgraja ludzi w czarnych ubraniach. „Inni” pomyślał Czytelnik i wyjął z kieszeni pistolet. Przykucnął w cieniu i obserwował
rozwój wydarzeń. Mężczyźni stali w bezruchu obserwując starówkę.
- Czemu stoją nad martwym ciałem? Zaraz może tu się pojawić policja!Myślał gorączkowo Wiktor.
Chwilę później, z jednej z bocznych uliczek wyszła Pisarka otoczona
swymi ludźmi. Czytelnik wstał i ruszył biegiem w ich kierunku. Cała grupa
szła wprost na Innych. Byli zdenerwowani i gotowi na wszystko, co może się
wydarzyć. Zatrzymali się metr od przeciwników. Pisarka wyszła przed szereg.
Światło lamp ulicznych podkreślało godność jej wyprostowanej, poważnej
sylwetki. Cienie padające na jej twarz dodawały jej lat, choć i tak nie była już
najmłodsza.
- Widzę was wszystkich po raz pierwszy, odkąd dziesięć lat temu zdradziliście nas i zaczęliście działać na własną rękę. - Zaczęła poważnie. - Los
sprawił, że musieliśmy znów połączyć siły. Jednak wy zabiliście naszego klienta. Nina wykonała za nas całą pracę, znajdując kupca na nasz skarb. Jednak
mimo tego, wam udało się zrujnować tak łatwy plan. Wasza nieporadność
i brak jakiegokolwiek myślenia wprawia mnie w obrzydzenie. Mogliśmy
wyjść z tego bogaci, a teraz mamy jedynie zwłoki, których trzeba się pozbyć.
- Skarb Kopernika nie istnieje! Nie widzisz tego głupia starucho?! Przywódca Innych szybko pożałował tych słów. Ludzie Pisarki sięgnęli po
broń i w niego wycelowali. Inni także wyjęli pistolety. Mimo tego mężczyzna
kontynuował swoją przemowę. - Dwaj twoi ludzie byli z nami w teatrze. Ten
cały skarb okazał się stertą starych papierów. Twoje zbiry już gryzą piach.
Ty będziesz następna.
- Głupcze! Te stare papiery to notatki sporządzone przez Kopernika,
podczas pracy w Olsztynie. Są bezcenne!
Wtedy rozległy się strzały. Na starówce rozpętało się piekło. Kule latały we wszystkie strony, a martwe ciała co chwile padały na ziemię. Wiktor
szybko złapał pistolet i wycelował w jednego z przeciwników. Nacisnął spust
i jego dłonią szarpnęła siła odrzutu kuli. Trafiony mężczyzna upadł na ziemię i przestał oddychać. Chwilę później Wiktor poczuł ukłucie bólu i sam
upadł na ziemię. Gdy nadjechały radiowozy, policjanci znaleźli na moście
ogrom ludzkich ciał. Martwych było ponad dwudziestu przestępców. Wśród
nich było ciało Wiktora. Mężczyzna został postrzelony prosto w serce. Umarł
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szybko. Zagadka nocnych porachunków nigdy nie została wyjaśniona. Przywódca Innych był martwy. Kobieta stojąca na czele drugiej grupy, zniknęła
razem z tajemniczym pakunkiem, który był powodem strzelaniny. Znana była
w światku przestępczym, jako „Pisarka”. Wsławiła się tym, że nim zaczęła
łamać prawo, pisała książki kryminalne.
Porywacze przebywający w kamienicy nr 13, szybko zorientowali się,
że nie otrzymają zapłaty za przetrzymywanych ludzi. Zarówno stary taksówkarz, jak i Nina zostali wypuszczeni.
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1. koperta
2. dziewczyna
3. podczas nocnych
wypadów na miasto
4. pucybut z rogu
Staromiejskiej
5. centrum handlowe
6. sklep

Oświadczyny
Marcin Wójcik
Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy. Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą.
Dochodził już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie. Wiele lat temu jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia - Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno
pokochał. Minęło tyle lat, złych lat…
W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem wrzuci kobietę. Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt
w taką pogodę nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował,
że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację do Villa Pallas.
Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz tam nie dotrą. Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż… Jutro policja odnajdzie ciało atrakcyjnej
kobiety w średnim wieku, którą ktoś napadł, okradł, a potem zamordował.
Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina W., która przyjechała na kilka
dni do Olsztyna by zaprezentować w Teatrze Jaracza błyskotliwy monodram.
Niestety, ostatnią rolę w życiu…
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Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
Mężczyzna skrupulatnie zaplanował ten wieczór. Nie lubił, gdy ktoś
mu groził i stwiał go pod ścianą. Wyjął z kieszeni płaszcza kopertę, w której
trzymał wszystkie ważne dokumenty. Nowy plan, który zaczął opracowywać,
wzbudził w nim satysfakcję i poczucie triumfu. “Zobaczą, na co mnie stać!”
Przypominał też sobie, jaki jest prawdziwy cel jego misji. Dziewczyna cały
czas budziła w nim emocje. Nie mógł pozwolić, żeby ktoś mu przeszkodził.
Zajrzał jeszcze raz do koperty i wiedział już, co ma teraz zrobić. Zawrócił
spod Planetarium. Usiadł na ławce i wyjął ostatniego papierosa z paczki. Wyciągnął też swoją ulubioną książkę i przeczytał pamiętny cytat, który usłyszał
ostatniej nocy spędzonej z Niną. Od niego wszystko się zaczęło. Zemsta.
Złapał za telefon i zamówił taksówkę. Często korzystali z taksówek.
Podczas nocnych wypadów na miasto jeździli starymi uliczkami Olsztyna.
Poznał je dokładnie. Poprosił taksówkarza o zawiezienie go na Grunwaldzką
pod stary antykwariat. Jego ulubione miejsce, drugi dom. Gdy dojechał na
miejsce rozejrzał się po okolicy. Kolejne klocki z nowego planu zdawały się
na swoim miejscu.
Po zatrzymaniu się pod antykwariatem, stary taksówkarz dostał kolejne
wezwanie. Według telefonicznego zgłoszenia miał przyjechać pod bibliotekę przy Smętka. Odebrał stamtąd młodego mężczyznę ubranego w ciemny
płaszcz. Był łudząco podobny do poprzedniego pasażera, ale nie przejął się
tym, bo w jesienne, zimne wieczory każdy pasażer wygląda tak samo. Kolejny
kurs znowu w kierunku Grunwaldzkiej.
Mężczyzna usiadł w cieniu. Spostrzegł niskiego chłopaka, który w starym Olsztynie mógłby spokojnie pracować jako pucybut z rogu Staromiejskiej. Miał małe, szorstkie dłonie. Chłopak śpieszył się na randkę. Wiedział
to. Też tak się zachowywał przed randką. Postanowił to wykorzystać. Podszedł do chłopaka i powiedział mu kilka słów. Potem się odwrócił i schował w
cień. Chłopak zatrzymał się przy skrzyżowaniu. Po chwili ruszył w kierunku
Mostu Jana. Mężczyzna spojrzał na zegarek. Zostało jeszcze pięć minut. Teraz nie ma odwrotu. Jeszcze raz wyjął zdjęcie. Zrobiono je na nieszczęsnym
moście. Wyglądali jak zakochani. Dzień później Nina zerwała oświadczyny.
Chwile po odebraniu przez mężczyzne widomości z centrum handlowego wyszła para. Od razu udali się do swojego mieszkania przy Grunwaldzkiej. Mieli ze sobą ciężką książkę. Stamtąd mieli najlepszy widok na Most
Jana. Potem sięgnęli po książkę i zaczęli czytać...
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“Stary taksówkarz otrzymał wezwanie pod kamienicę numer trzynaście
na ulicy Grunwaldzkiej. Niedaleko, bo pod numerem dziewiątym, była niewielka hala sportowa „Budowlanych”. Z jej okien przebijało mdłe światło. Jak
każdego dnia ćwiczyli w niej zapaśnicy. Kiedy po kwadransie nikt nie wyszedł przed dom, taksówkarz ruszył do drzwi. Postanowił zrobić awanturę
dowcipnisiowi. Nacisnął dzwonek pod numerem trzecim. Nikt nie odpowiadał. Wówczas kierowca chwycił za klamkę, ta lekko opadła, drzwi ustąpiły.
Była godzina osiemnasta, kiedy taksówkarz poczuł mocne uderzenie w tył
głowy. Osunął się na podłogę…
Wiktor, znany w środowisku jako Czytelnik, odczekał dłuższą chwilę na przejściu dla pieszych, chociaż gdyby przyśpieszył, zdążyłby przebiec
przed nadjeżdżającym zza zakrętu białym fiatem. Ale Wiktor wcale się nie
spieszył. Przeszedł most, pod którym płynęła Łyna. Wcześniej wysłał wiadomość mężczyźnie, który chciał spotkać się z Niną W. Widział jak tamten
zdyszany dobiega do Mostu Jana. Rozgląda się nerwowo, w dłoni zaciskając
rondo kapelusza. Przez chwilę patrzy na niego… Potem Wiktor ruszył w górę
Grunwaldzkiej. Po drodze minął duży, pęknięty kamienny obelisk, do którego przytwierdzono mosiężną tablicę z napisem: „3 lutego 1807 roku Napoleon przebywał tu z zamiarem stoczenia bitwy z wojskami rosyjskimi”. Wszedł
do kamienicy numer 13. Nieprzytomny taksówkarz leżał ciągle na podłodze.
Ciężko dyszał, we włosach miał zastygłą krew. Obok niego, ze związanymi
taśmą rękoma, leżała Nina W. Jej usta zakrywała identyczna taśma. Wiktor
wszedł do salonu. Przy okrągłym stole, w kłębach papierosowego dymu, siedzieli kobieta i mężczyzna. Oboje byli młodzi, ich sylwetki zdradzały dużą
sprawność fizyczną. Widząc go, przerwali rozmowę i z uwagą czekali na słowa przybyłego. Wiktor uśmiechnął się tajemniczo i powiedział:
- Frajer czeka na moście, nie ruszy się stamtąd. Dam sobie rękę uciąć.
Chociaż, zdaje się, że komu innemu ją utniecie. Plan jest dobry. Nie sknoćcie
go! Nie wybaczę tego!
Ostatni raz spojrzał na ludzi leżących na podłodze. Opuścił dom i ruszył
w dół, w kierunku postoju taksówek przy Moście Jana. Pod nim leniwie płynęła surowa, ciemna i ponura Łyna. Była zupełnie jak on. Wiktor dyskretnie
spojrzał na mężczyznę nerwowo spacerującego po moście. W świetle lamp
widział jego zaciśnięte usta, szalone, rozbiegane oczy. Krople potu na czole.
Minął go z ironicznym uśmiechem na ustach. Ruszył w górę, między kamieniczki. Wiktor kierował się do budynku biblioteki. Miał czas. Nie zamierzał
tracić go w towarzystwie pary porywaczy w zadymionym pomieszczeniu.
Wiktor nie bez powodu nosił ksywę Czytelnik. Kochał spędzać każdą chwilę
z książką w ręku.”
Lubili czytać, bo byli Czytelnikami.
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1. perfumy
2. w 1984
3. biblioteka
4. sklep meblowy
5. Izabela, kolekcjonerka dziadków do
orzechów
6. stara jędza z parteru budynku

Zemsta
Oliwia Chojnacka

Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy. Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą.
Dochodził już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie. Wiele lat temu jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia - Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno
pokochał. Minęło tyle lat, złych lat…
W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem wrzuci kobietę. Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt
w taką pogodę nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował,
że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację do Villa Pallas. Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz
tam nie dotrą. Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż…
Jutro policja odnajdzie ciało atrakcyjnej kobiety w średnim wieku, którą
ktoś napadł, okradł, a potem zamordował. Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina W., która przyjechała na kilka dni do Olsztyna by zapre-
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zentować w Teatrze Jaracza błyskotliwy monodram. Niestety, ostatnią rolę
w życiu…
Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
Kwadrans. Jeżeli się pośpieszy, bez większego problemu powinien zdążyć. Idąc, wrócił myślami do tego pamiętnego roku 1984. To wtedy Nina
upokorzyła go. Próbował to jakoś zatuszować, wyjaśnić, ale Nina uciekła
i dopiero teraz, po prawie trzydziestu latach zdecydowała się tu wrócić. Przez
te wszystkie lata starał się o niej zapomnieć, ale każda wzmianka o sławnej
Ninie W. tylko rozdrapywała stare rany, za które w końcu mógł odpłacić.
Poznali się na początku lat 80-tych. Ona była córką ważnego partyjniaka. Miała wszystko: urodę, pieniądze, wpływowych przyjaciół. Do tej pory
pamiętał zapach jej perfum: “Pani Walewska” - zapach zarezerwowany tylko
dla wybranych. On był młodym milicjantem w pełni przekonanym o słuszności tego, co robi. Już od dziecka był pewnien, że zostanie milicjantem, tak
samo jak jego ojciec.
Pierwszy raz zobaczył ją w Andromedzie. Spotkali się tam jeszcze kilka
razy. Byli młodzi, zakochani, szczęśliwi. Ich rodzice to pochwalali. Planowali
ślub. Mieli dostać mieszkanie, oczywiście bez czekania w kolejce. Nawet odwiedzali Pewex, szukając najpotrzebniejszych rzeczy. U starego Antoniego
zamówili część mebli. To był ich taki mały, prywatny, luksusowy sklep meblowy. Aż przyszedł ten tragiczny wrzesień 1984, w którym wszystko runęło
jak domek z kart.
Izabelę znał od wielu lat. Mieszkali w tym samym bloku. Była filigranową blondynką z bardzo nietypowym hobby: kolekcjonowała dziadki do orzechów. Nigdy nie potrafił zrozumieć skąd takie zainteresowania. Gdy do niego
przyszła, spodziewał się, że jak zwykle chce się pochwalić nowym nabytkiem.
Tym razem było jednak inaczej. Zamiast zwyczajowego dziadka do orzechów
Izabela przyniosła mu zdjęcia. Podała mu je drżącą dłonią, przeprosiła i od
razu wyszła. Na początku nie wiedział, o co chodzi. Przyjrzał się dokładnie.
Na zdjęciu była Nina i Wiktor - poczatkujący literat, którego poglądy zdecydowanie nie pasowały do realiów. To nie było zwykłe zdjęcie. To zdjęcie wyglądało na ślubne... W pierwszym momencie pomyślał, że to zdecydowanie
mało śmieszny żart.
Postanowił wyjaśnić to z Niną. Poszedł do niej, ale ta stara jędza z parteru budynku nie chciała go wpuścić i nawet ranga milicjanta mu w niczym
nie pomogła. Następnie udał się do Wiktora, a ten tylko go wyśmiał. Zre-

Rozmyślając, nie zorientował się, że już prawie dotarł do Mostu Jana.
Postanowił przyczaić się gdzieś w okolicy i zobaczyć, kto na niego czeka.
Smętny wieczór tego nie ułatwiał, ale po drugiej stronie ulicy dostrzegł mężczyznę uważnie obserwującego okolice mostu. Stwierdził, że to na pewno
osoba, która wysłała mu SMSa. Spostrzegł, że mężczyzna ruszył w górę ulicy
Grunwaldzkiej. Postanowił iść za nim. Krążyli ciemnymi uliczkami, aż dotarli do pobliskiej biblioteki. Postanowił, że teraz to on zaczeka. Jakie było jego
zdziwienie gdy mężczyzną, którego śledził okazał się Wiktor. Wtedy zaświtała mu w głowie myśl, że może Nina oszukała ich obu. Ruszył dalej za Wiktorem, aż dotarł do jednej z kamienic przy ulicy Grunwaldzkiej. Wiktor wszedł
do mieszkania pod numerem trzecim. Usłyszał kłótnię. Postanowił wejść do
mieszkania. Jednak nie spodziewał się tego, co tam zastał. Nina leżała w dość
dużej kałuży krwi. Nie ruszała się. Nieopodal leżała jej ręka. Ten widok zaskoczył go na tyle, że zapomniał o ostrożności. Nie usłyszał, że ktoś skrada się
za jego plecami. Poczuł silne uderzenie w tył głowy. Jego ostatnią myślą było:
Wiktor miał taki plan jak ja, ale był szybszy.
A potem była już tylko ciemność.
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zygnowany wrócił do domu. Następnego dnia znów próbował spotkać się
z Niną, żeby powiedziała mu, że to tylko pomyłka, ale jej już nie było. Uciekła
i już nigdy miała nie wrócić. Jej ojciec wszystko zatuszował i tak naprawdę
jedynym poszkodowanym był on.
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1. koperta
2. sala pod kopułą
planetarium
3. chłopak
4. przed świtem
5. Maciej, student
wydziału fotografii
6. wieś podolsztyńska

Śpij, Kochanie...
Małgorzata Bielewicz

Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy.
Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą. Dochodził
już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie.
Wiele lat temu jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia - Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno pokochał. Minęło
tyle lat, złych lat…
W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem
wrzuci kobietę.
Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt w taką pogodę nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował, że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi
ją na kolację do Villa Pallas. Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz tam
nie dotrą. Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż… Jutro poli-
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cja odnajdzie ciało atrakcyjnej kobiety w średnim wieku, którą ktoś napadł, okradł, a potem zamordował. Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina W., która przyjechała na kilka dni do Olsztyna by zaprezentować
w Teatrze Jaracza błyskotliwy monodram. Niestety, tak się składa, ostatnią
rolę w życiu…
Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
Była zadowolona z dzisiejszej próby. Otrzymawszy propozycję występu
w Olsztynie nie zastanawiała sie długo. Już studiując w Gdańsku tęskniła za
miastem, w którym się urodziła. Ponadto umówiła się na spotkanie z kilkoma koleżankami ze szkoły i nim. Zastanawiał ją tylko sposób, w jaki Adam
zdobył numer jej prywatnego telefonu. Zaskoczona zgodziła się na kolację
dziś wieczorem. Żałowała, jednak niegrzecznie byłoby to odwołać. Poza tym,
ciekawiło ją, jak ten chłopczyk się zmienił. Przemęczy się godzinę i spławi go.
Jutro przecież premiera.
Rozmyślania Niny przerwało pukanie do drzwi. Spodziewając się kogoś
z obsługi, powiedziała “proszę” i powróciła do lektury artykułu o remoncie
Teatru Muzycznego w Gdyni. W ostatniej chwili ujrzała złowrogi cień. Chwilę później poczuła, że ktoś przyciska jej do ust i nosa wilgotny materiał, próbowała krzyczeć, bezskutecznie.
Maciej i Iza wynieśli ją tylnymi drzwiami do samochodu, zabierając także torebkę kobiety, by jej zniknięcie wyglądało tak, jakby po prostu wyszła.
Stary taksówkarz otrzymał wezwanie pod kamienicę numer trzynaście
na ulicy Grunwaldzkiej. Niedaleko, bo pod numerem dziewiątym, była niewielka hala sportowa „Budowlanych”. Z jej okien przebijało mdłe światło. Jak
każdego dnia ćwiczyli w niej zapaśnicy. Kiedy po kwadransie nikt nie wyszedł przed dom, taksówkarz ruszył do drzwi.
Postanowił zrobić awanturę dowcipnisiowi. Nacisnął dzwonek pod numerem trzecim. Nikt nie odpowiadał. Wówczas kierowca chwycił za klamkę,
ta lekko opadła. Drzwi ustąpiły. Była godzina osiemnasta, kiedy taksówkarz
poczuł mocne uderzenie w tył głowy. Osunął się na podłogę…
Wiktor, znany w środowisku jako Czytelnik, odczekał dłuższą chwilę na
przejściu dla pieszych, chociaż gdyby przyśpieszył, zdążyłby przebiec przed
nadjeżdżającym zza zakrętu białym fiatem. Ale Wiktor wcale się nie spieszył. Przeszedł most, pod którym płynęła Łyna. Wcześniej wysłał wiadomość
mężczyźnie, który chciał spotkać się z Niną W. Widział, jak tamten zdysza-

Ostatni raz spojrzał na ludzi leżących na podłodze. Opuścił dom i ruszył
w dół, w kierunku postoju taksówek przy Moście Jana. Pod nim leniwie płynęła surowa, ciemna i ponura Łyna. Była zupełnie jak on. Wiktor dyskretnie
spojrzał na mężczyznę nerwowo spacerującego po moście. W świetle lamp
widział jego zaciśnięte usta, szalone, rozbiegane oczy. Krople potu na czole.
Minął go z ironicznym uśmiechem na ustach. Ruszył w górę, między kamieniczki.
Wiktor kierował się do budynku biblioteki. Miał czas. Nie zamierzał tracić go w towarzystwie pary porywaczy w zadymionym pomieszczeniu. Wiktor nie bez powodu nosił ksywę Czytelnik. Kochał spędzać każdą chwilę z
książką w ręku.
Po otrzymaniu wiadomości Adam natychmiast udał się na Most Jana.
Czuł, że pocą mu się ręce. Niecierpliwie rozglądał się naokoło. Ludzie wydawali się go niezauważać. Sięgnął do kieszeni i wyjął z niej ich starą fotografię. Pamiętał, że dzień, w którym została zrobiona, spędzili na kocu nad stawem. Dziś miały się w nim znaleźć jej zwłoki. Zdezorientowany przerzucał
w głowie tysiące myśli. Kto go zdradził? Przecież nie mówił nikomu oprócz...
Kasi! Ona była jedyną osobą, której potrafił zaufać po tym wszystkim. Prawie podskoczył, czując w kieszeni wibracje. Kolejna wiadomość. Tym razem:
„Za chwilę podjedzie po ciebie taksówka. Wsiądziesz do niej.” Rozejrzał się.
W dalszym ciągu nikt z przechodniów nie zwracał na niego uwagi. Chwilę później od strony ulicy Grunwaldzkiej podjechała czarna taksówka. Zatrzymała
się, otworzyły się tylne drzwi. Przestraszony Adam opanowując drżenie nóg
wsiadł do samochodu. W środku było ciemno. Zobaczył tylko niewyraźne zarysy postaci w kapturach. Czuł obok siebie leżące ciało.
Jechali przez miasto. Minęli Teatr im. Stefana Jaracza, most nad torami.
Ulicą Wojska Polskiego dojechali aż do Lasu Miejskiego. Zatrzymali się na
jego końcu, na parkingu po prawej. Zaczynała się tu wieś podolsztyńska, Dywity, pełna bogatych byłych olsztynian.
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ny dobiega do Mostu Jana. Rozglądał się nerwowo, w dłoni zaciskając rondo kapelusza. Przez chwilę patrzył na niego… Potem Wiktor ruszył w górę
Grunwaldzkiej. Po drodze minął duży, pęknięty kamienny obelisk, do którego przytwierdzono mosiężną tablicę z napisem: „3 lutego 1807 roku Napoleon przebywał tu z zamiarem stoczenia bitwy z wojskami rosyjskimi”. Wszedł
do kamienicy numer 13. Nieprzytomny taksówkarz leżał ciągle na podłodze.
Ciężko dyszał, we włosach miał zastygłą krew. Obok niego, ze związanymi
taśmą rękoma, leżała Nina W. Jej usta zakrywała identyczna taśma. Wiktor
wszedł do salonu. Przy okrągłym stole, w kłębach papierosowego dymu, siedzieli kobieta i mężczyzna. Oboje byli młodzi, ich sylwetki zdradzały dużą
sprawność fizyczną. Widząc go, przerwali rozmowę i z uwagą czekali na słowa przybyłego. Wiktor uśmiechnął się tajemniczo i powiedział: - Frajer czeka
na moście, nie ruszy się stamtąd. Dam sobie rękę uciąć. Chociaż, zdaje się, że
komu innemu ją utniecie. Plan jest dobry. Nie sknoćcie go! Nie wybaczę tego!
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Dwie osoby z przodu wysiadły i okrążyły samochód. Adam usłyszał
otwierany bagażnik, uderzenie. Sparaliżowany strachem nie potrafił zmusić
się do jakiegokolwiek ruchu, reakcji umożliwiającej mu ucieczkę. Porywacze
już wrócili na swoje miejsce. W mieście skręcili w ulicę Sybiraków, przejechali Limanowskiego i, ignorując czerwone światła, minęli rondo Bema oraz
przejechali kilka kolejnych skrzyżowań. Zatrzymali się na parkingu przy nieczynnej o tej porze Planecie 11. W tą deszczową noc Olsztyn spał, nieświadomy tego, co działo się w ciemności.
Mężczyzna, który czekał na nich, otworzył drzwi Adama i wyciągnął
go z samochodu, spokojnie mówiąc: „Tylko nie próbuj żadnych numerów,
znajdę cię wszędzie” i prowadząc go w stronę planetarium. Dwoje pomocników Czytelnika ciągnęło po ziemi bezwładne ciało aktorki. Weszli do sali pod
kopułą planetarium. W oświetlonym pojedyńczą zwisającą na kablu żarówką
pomieszczeniu stały dwa, wcześniej przygotowane krzesła. Niedoszłego mordercę posadzono na jednym, drugie zajęła odzyskująca przytomnośc Nina W.
Adam dopiero teraz ją rozpoznał. Wspomnienia powróciły z niespodziewana mocą.
Tego lipcowego popołudnia postanowił zjeść ciasto i wypić kawę
w Andromedzie. Czekając na posiłek, wyjął “Panią Bovary” Gustawa Flauberta. Usłyszał kasjerkę dopiero, gdy po raz drugi powtórzyła “siódemka”.
Wciąż częściowo znajdując się w fikcyjnym świecie odebrał zamówienie.
Odwracając się od kasy nie zauważył Niny i wylał na nią kawę. Przywrócony do rzeczywistości, czerwieniąc się, raz po raz powtarzał “przepraszam”.
W ramach zadośćuczynienia kupił jej herbatę i zaprosił do swojego stolika.
Niespodziewanie, dziewczyna zgodziła się. Adam kojarzył ją ze szkoły. Była
jedną z tych popularnych, uznawanych za idealne i nieomylne, istot. Pewnie
nie wiedziała, że chłopak jest młodszy. Był wysoki, jak na szesnastolatka, miał
już nawet pierwsze ślady zarostu. Rozmawiali wtedy przez prawie dwie godziny. Pokochał ją całym sercem. Do tej pory uważał ludzi z licelanej śmietanki
za pustych i głupich. Nina taka nie była. Miała pasję i chęć do zrealizowania
postawionych sobie celów.
Przez całe wakacje spotykali się jak normalna para. Aż pierwszego dnia
szkoły próbował przywitać ją w otoczeniu znajomych. Nie zauważyła go, po
chwili wyśmiała. Do dziś nie rozumiał jej zachowania.
Opętany szaleńczą miłością przez lata śledził każdą wiadomość o karierze aktorki. Gromadził artykuły na jej temat. Był pewnien, że to ona zniszczyła jego życie. Chciał zemsty. Jednak patrząc na jej śliczną twarz uświadomił
sobie, że nie potrafiłby jej skrzywdzić.
Jeden z wynajętych porywaczy, Maciek, trzymając się planu opuścił budynek i odjechał w stronę Kortowa, by podpalić niepotrzebny już samochód
w lesie.
Iza, także wynajęta, obserwowała Czytelnika, który kopał leżącego na

Przed świtem Czytelnik wrócił do domu. Zmęczony rozebrał się i położył obok żony.
- Coś się stało? - zapytała go zaspana.
- Śpij, kochanie, jutro czeka cię cieżki dzień – powiedział, odwracając
się plecami.
Katarzyna zasnęła, uznając słowa męża za znak pojednania po małżeńskim kryzysie.
Rano zadowolona tym, co usłyszała w nocy, ubrała się i nie budząc Wiktora wyszła do pracy. W redakcji zrobiła sobię kawę, nie zdążyła jej jednak
wypić, bo szef kazał Kasi natychmiast jechać pod planetarium. Podobno znaleziono tam zwłoki. Podniecona pierwszą od dłuższego czasu sensacją wykonała polecenie przełożonego. Miała wiele przydatnych znajomości, udało
jej się wejść za policyjne taśmy, aż do sali pod kopułą w planetarium. Zobaczyła leżące na podłodze zmasakrowane ciało mężczyzny. Zakrwawione,
odcięte dłonie były zatopione w kałużach krwi, otaczających zwłoki. Na prawym policzku dostrzegła podłużną bliznę, której tyle razy dotykała! Rozpoznała Adama. Odwróciła się i wybiegła z budynku. Dopiero teraz zrozumiała
prawdziwy sens słów męża. Ona była winna śmierci Adama. Nie pamiętała
jak znalazła się w pustym mieszkaniu. Wiktor pewnie otwierał prowadzoną
przez siebię filię biblioteki. Otworzyła lodówkę i wyjęła z niej zapas insuliny
chorego na cukrzycę męża. Nie wahała się. Zrobiła sobie zastrzyk i osunęła
się na podłogę.
*
Mieszkanie wskazane przez poszkodowanego było puste. Jedynym meblem był okrągły stół. Ekipa szukała jakichkolwiek śladów.
- Było tu włamanie, panie komisarzu – powiedział do Marcina Maciej,
student wydziału fotografii dorabiający w policji.
Starszy mężczyzna jeszcze raz przeanalizował sytuację. Odnaleziony
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podłodze Adama w brzuch, pytając o romans z Katarzyną. Nie otrzymał żadnej odpowiedzi poza pojedyńczymi jękami. Zawiedziony podszedł do Niny,
wyjął z kieszeni nóż. Chciał szybko z nią skończyć. Miała być tylko przynętą, w tym momencie zupełnie już bezużyteczną. Przykładał właśnie ostrze
do gardła zdziwionej kobiety, gdy poczuł uderzenie w głowę. Adam znalazł
siły do walki. Odciągając porywaczy od Niny krzyczał, by uciekała. Upadł
dopiero pod ciężarem Wiktora i Izy. Widział jeszcze opuszczającą budynek szkolną miłość, ale czuł już ostry ból w brzuchu. Czekał na śmierć. Gdy
stracił przytomność, Czytelnik odciął mu dłonie. Wiktor dał Izie kopertę
z pieniędzmi, nakazał zatrzeć ślady i jakby nic się nie stało odszedł do domu,
gładząc bolącą głowę. Zapomniał o ucieczce Niny. Liczyło się dla niego tylko
to, że po powrocie z pracy zobaczy minę Katarzyny na wieść o tym, co zrobił.
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nad rzeką Wadąg taksówkarz zeznał, że został zaatakowany w tym mieszkaniu. Rano znaleziono także zwłoki w planetarium. Nie widział związku. Ot,
kolejny zbieg okoliczności.
- Żadnych śladów, Marcin – usłyszał głos swojej współpracownicy.
- Taksówkarz chociaż przeżył. Co z tego, że więcej nie stanie na nogi.
Chociaż przeżył – odpowiedział znudzony – Nie wszyscy mieli tej nocy tyle
szczęścia.
- Jesteś okrutny! - wykrzyknęła zdenerwowana.
- Okrutna to jest wojna. I jeszcze się o tym przekonasz.
*
Pociąg wjechał do Gdyni. Obserwowała porośnięte drzewami wzgórza
Redłowa. Dzwoniła już do męża, by poinformować go, że jeszcze dziś wyjeżdżają do Hiszpanii na urlop. Nie potrafiła przestać myśleć o tym, że Adam ją
uratował. Nina W. potrzebowała dużo odpoczynku.

1. rękawiczka
2. taksówkarz
3. akademik
4. pole namiotowe
5. tak dawno, że już
nie pamięta
6. sprzedawca kapeluszy z rogu Staszica
i Prostej

Kolejna rysa
Aleksandra Dobies

Stary taksówkarz otrzymał wezwanie pod kamienicę numer trzynaście
na ulicy Grunwaldzkiej. Niedaleko, bo pod numerem dziewiątym, była niewielka hala sportowa „Budowlanych”. Z jej okien przebijało mdłe światło. Jak
każdego dnia ćwiczyli w niej zapaśnicy. Kiedy po kwadransie nikt nie wyszedł przed dom, taksówkarz ruszył do drzwi. Postanowił zrobić awanturę
dowcipnisiowi. Nacisnął dzwonek pod numerem trzecim. Nikt nie odpowiadał. Wówczas kierowca chwycił za klamkę, ta lekko opadła, drzwi ustąpiły.
Była godzina osiemnasta, kiedy taksówkarz poczuł mocne uderzenie w tył
głowy. Osunął się na podłogę…
Wiktor, znany w środowisku jako Czytelnik, odczekał dłuższą chwilę na
przejściu dla pieszych, chociaż gdyby przyśpieszył, zdążyłby przebiec przed
nadjeżdżającym zza zakrętu białym fiatem. Ale Wiktor wcale się nie spieszył. Przeszedł most, pod którym płynęła Łyna. Wcześniej wysłał wiadomość
mężczyźnie, który chciał spotkać się z Niną W. Widział jak tamten zdyszany
dobiega do Mostu Jana. Rozgląda się nerwowo, w dłoni zaciskając rondo kapelusza. Przez chwilę patrzy na niego… Potem Wiktor ruszył w górę Grunwaldzkiej. Po drodze minął duży, pęknięty kamienny obelisk, do którego
przytwierdzono mosiężną tablicę z napisem: „3 lutego 1807 roku Napoleon
przebywał tu z zamiarem stoczenia bitwy z wojskami rosyjskimi”.
Wszedł do kamienicy numer 13. Nieprzytomny taksówkarz leżał ciągle na podłodze. Ciężko dyszał, we włosach miał zastygłą krew. Obok niego, ze związanymi taśmą rękoma, leżała Nina W. Jej usta zakrywała identyczna taśma. Wiktor wszedł do salonu. Przy okrągłym stole, w kłębach
papierosowego dymu, siedzieli kobieta i mężczyzna. Oboje byli młodzi, ich
sylwetki zdradzały dużą sprawność fizyczną. Widząc go, przerwali rozmo-
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wę i z uwagą czekali na słowa przybyłego. Wiktor uśmiechnął się tajemniczo
i powiedział:
Frajer czeka na moście, nie ruszy się stamtąd. Dam sobie rękę uciąć.
Chociaż, zdaje się, że komu innemu ją utniecie. Plan jest dobry. Nie sknoćcie
go! Nie wybaczę tego!
Ostatni raz spojrzał na ludzi leżących na podłodze. Opuścił dom i ruszył
w dół, w kierunku postoju taksówek przy Moście Jana. Pod nim leniwie płynęła surowa, ciemna i ponura Łyna. Była zupełnie jak on. Wiktor dyskretnie
spojrzał na mężczyznę nerwowo spacerującego po moście. W świetle lamp
widział jego zaciśnięte usta, szalone, rozbiegane oczy. Krople potu na czole.
Minął go z ironicznym uśmiechem na ustach. Ruszył w górę, między kamieniczki. Wiktor kierował się do budynku biblioteki. Miał czas. Nie zamierzał
tracić go w towarzystwie pary porywaczy w zadymionym pomieszczeniu.
Wiktor nie bez powodu nosił ksywę Czytelnik. Kochał spędzać każdą chwilę
z książką w ręku.
*
Jednak nie zawsze tak było. Jako mały chłopiec nie przepadał za czytaniem. Książki go nużyły. Dopiero na studiach odkrył swą miłość do nich.
W akademiku, w którym mieszkał, był uważany za dziwaka. Nie miał przyjaciół, a o sławnych imprezach studenckich nie było mowy. Dlatego każdą
wolną chwilę spędzał w bibliotece. Codziennie wieczorem po zajęciach przemierzał tę samą trasę: mijał sprzedawcę kapeluszy z rogu Staszica i Prostej,
dawne pole namiotowe, aby w końcu znaleźć się w dusznym, ciasnym wnętrzu biblioteki. Tu cisza wypełniała każdy milimetr jego duszy. To tu odpoczywał, tu tłumił gniew na świat, tu obmyślał cudowny plan zemsty, który
dziś miał mieć swój finał.
Ninę poznał właśnie w bibliotece. Wychodząc, upuściła rękawiczkę,
którą on znalazł. Wystarczyło jedno jej spojrzenie, aby jego parszywe, szare
życie wreszcie nabrało barw. To był początek wszystkiego. Tak mu się wtedy
wydawało. W rzeczywistości to był koniec. Nie mógł przestać o niej myśleć,
wszędzie widział jej miodowe oczy, uśmiech. Niestety ona nie podzielała jego
entuzjazmu. Co więcej, on dla niej po prostu nie istniał. Mijała go jak powietrze. Nie mógł tego pojąć, dlatego zaczął za nią chodzić, ot tak, po prostu. To
właśnie wtedy pojawił się on. Wiktor nie mógł znieść widoku Niny w ramionach tamtego. Jednak jak się później okazało, nikt nie był dla niej wystarczająco dobry. Porzuciła go, tak, jak zostawiła Wiktora i wyjechała. W jego
czarnym sercu pojawiła się kolejna rysa.
Teraz miał ją na wyciągnięcie ręki. Wiedział, że zapłaci mu za wszystko: upokorzenie, żal, tęsknotę. I jeszcze te jej przerażone oczy, wykrzywione
w grymasie bólu usta. Tak, to było tak dawno, że już nie pamiętała. Wiktor jej
przypomni, każdą przeklętą minutę bez niej.

W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał zdjęcie. Chciał pokazać tę fotografię kobiecie, z którą się umówił telefonicznie. Jej numer zdobył od pewnej dziennikarki, z którą od czasu do czasu sypiał. W innej kieszeni płaszcza
miał ukryty nóż. Obok olsztyńskiego Planetarium, w dole, złowrogo błyskały dwie tafle lodowatych stawów. Jeszcze nie zdecydował, do którego potem
wrzuci kobietę. Pogoda mu sprzyjała. Deszcz padał coraz mocniej, nikt w
taką pogodę nie będzie spacerował w tym miejscu. Mężczyzna zaplanował,
że zaczeka na kobietę ukryty przy schodach prowadzących do budynku. Zaprosi ją na kolację do Villa Pallas. Droga obok stawów jest najkrótszą. Lecz
tam nie dotrą. Po drodze pokaże jej zdjęcie, potem wyjmie nóż… Jutro policja odnajdzie ciało atrakcyjnej kobiety w średnim wieku, którą ktoś napadł,
okradł, a potem zamordował. Wkrótce okaże się, że to sławna aktorka Nina
W., która przyjechała na kilka dni do Olsztyna by zaprezentować w Teatrze
Jaracza błyskotliwy monodram. Niestety, ostatnią rolę w życiu…
Poczuł w kieszeni spodni wibrację telefonu komórkowego. Chwilę mocował się z połami płaszcza, które utrudniały dotarcie do kieszeni nogawki.
Wreszcie wyjął aparat. Na wyświetlaczu dostrzegł wiadomość. Przeczytał ją
raz, potem drugi. Kiedy to robił, jego twarz wykrzywiał nieprzyjemny grymas. Słowa, które odczytał, sprawiły, że musiał na nowo przemyśleć cały plan:
„Wiemy, co chcesz jej zrobić. Ale teraz my ją mamy. Jeśli chcesz się zemścić,
bądź za kwadrans na Moście Jana. Radzimy się pospieszyć!”
Zwolnił, z trudem łapiąc oddech. Wspomnienia gnały naprzód. Nadszedł
czas, aby rozliczyć się z przeszłością, raz na zawsze. Czas ruszyć z miejsca.
Miasto powoli otulało się wieczorną mgłą, gotowe na przyjście nocy.
Kamienne uliczki Olsztyna w ciszy znosiły taniec nieposłusznych jesiennych liści. Wydawałoby się, że nic nie przeszkodzi nadchodzącej ciemności.
A jednak poczatkowo nieśmiałe kroki Wiktora coraz głośniej odbijały się od
dopiero co opustoszałych ulic. Potrzebował ciszy, musiał się zastanowić, co
zrobić z niepasującymi elementami tej cholernej układanki. Jedną z nich był
taksówkarz...

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do pobrania darmowego ebooka z Antologią „Kryminalny Olsztyn” ze strony www.mbp.olsztyn.pl oraz ze stron przyjaciół projektu.

Tego popołudnia w Olsztynie zacinał deszcz. Mężczyzna mógł wezwać
taksówkę, lecz zrezygnował z tej możliwości. Chciał jeszcze raz przemyśleć
plan, który zrodził się w jego głowie, w chwili kiedy dowiedział się z gazet,
że ona właśnie przyjechała do miasta. Przeglądał wtedy, jak każdego dnia,
prasę w Planecie 11 i zobaczył jej zdjęcie. Pobladł. Od tamtego dnia minął już
tydzień, a teraz otwierał właśnie elegancki parasol i sunął śliskim od zgniłych
liści chodnikiem w górę czarnej ulicy, którą tylko gdzieniegdzie rozjaśniały
długie lampy. Chciał się zemścić. Chciał wymierzyć karę. Jedyną możliwą.
Dochodził już do Planetarium, mijał bibliotekę, w której oknach migały jakieś postacie. Wiele lat temu jeszcze nim powstała Planeta 11, była tam kawiarnia - Andromeda. To właśnie wtedy poznał dziewczynę, którą mocno
pokochał. Minęło tyle lat, złych lat…
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