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          Marzenna Lewandowska 

 

                  Z J E D N O C Z E N I E   

 

 

W nocy znowu śnił mu się ten cholerny sen. Mała, słodka blondyneczka, cała w 

falbankach i kokardkach, wchodzi z wysokim facetem do jakiegoś parku, czy lasku. Zajada 

watę cukrową; szczebioce przy tym bez przerwy i stara się nie pobrudzić  sukienki. W tle 

słychać skoczną muzykę i odgłosy rozbawionego tłumu. Tymczasem pojedyncze zarośla 

gęstnieją, robi się głucho i coraz bardziej ponuro. W dodatku wata kończy się i dziewczynka 

zaczyna się bać. Jantar czuje dokładnie ten jej strach. Jak wykluwa się w dole brzucha, jak 

wędruje z wolna do góry,  rozlewa po wszystkich tkankach. Jak ścina je nagłym chłodem, 

obezwładnia i dławi, by na koniec wyrwać się z gardła przerażonym, dziecięcym krzykiem. 

Przechodzącym – już na jawie – w chrapliwy skowyt dorosłego. W jego skowyt. Od lat 

wyrywa go ze snu, zawsze w tym samym momencie.  I za każdym razem Jantar wie już, że 

czas na kolejną dziewczynkę. 

 

***  

 

Króciutka uliczka na obrzeżach wrocławskiej Leśnicy aż wrze: zaginęła mała Luiza od 

Kobierskich. Rodzina odchodzi od zmysłów, policja przesłuchuje sąsiadów. Mieszkańcy 

pobliskiej Smolnej, Dolnobrzeskiej, a nawet Grzybowej, ustawiają się śpiesznie w tyralierę, 

nie czekając na oddział tropiący. Tuż za Podleśną rozciąga się porośnięta chaszczami połać; 

za nią, w oddali, majaczą rozległe maślaczyska. Ludzie chcą jak najszybciej zacząć 

przeczesywać teren, choć na myśl o tym, co mogą znaleźć, miękną im kolana. W ciągu 

ostatnich trzech lat zaginęło w mieście pięć dziewczynek. Rozeszły się pogłoski, że dwa czy 

trzy razy natrafiono na fragmenty ich szczątków, zapakowane w czarne worki na śmieci. A 

teraz Luiza! Zupełne maleństwo, zaledwie przed tygodniem skończyła cztery lata. Jej rodzice 

starali się o nią długo, toteż chuchali na nią i dmuchali, jak na najcenniejszy skarb. Mała 

nigdy nie zostawała sama, nigdy; jakim cudem mogła się nagle oddalić? I to tak, że nikt 

niczego nie zauważył?  Sześć domostw i tylko jedno puste – profesora Bursztynowicza, tego 

od niskich temperatur. Mieszka sam i całymi dniami przesiaduje w Instytucie.  Na 

pozostałych posesjach zawsze ktoś się kręci: a to gosposia, a to ochroniarz, a to opiekunka do 

dziecka. Albo ogrodnik. Podleśna to ulica ludzi dobrze ustawionych; wszystkim żyje się tu 
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zasobnie i na wysokim poziomie. Znają się, przyjaźnią. Chadzają do siebie na imieniny, 

organizują wspólne grille i wypady na narty. I wszyscy wiedzą, jak bardzo Kobierskim odbiło 

na punkcie małej.  

Tyraliera ruszyła w stronę sośniaków.  

Mój Boże, żeby tylko znaleźć ją żywą!  

 

*** 

 

Nasunął na małe ciałko mnóstwo gałęzi, po czym postanowił przysypać je – dla 

pewności – kilkoma naręczami mchu. Najpierw jednak rozchylił brzozowe liście i raz jeszcze 

zerknął na buzię małej. Śliczna była. Złotawe rzęski kładły się długim cieniem na policzkach; 

odgarnięta na bok grzywka odsłaniała nieskalane czoło. Tak. Zdecydowanie była 

najładniejsza ze wszystkich. Zachował ją niemal w całości. Szkoda mu było niszczyć tak 

doskonały twór boży; otworzył tylko nieznacznie kremoworóżowy brzuszek…  

Z wielką pieczołowitością ułożył na niej teraz ostatnią garść mchu, sprawdził czy nic 

nie wystaje, uprzątnął, co było do uprzątnięcia i wycofał się ostrożnie . Sporo czasu minie, 

zanim ją tu znajdą.  

           Właściwie – szkoda.  

Zawsze w takich chwilach dopadał go żal. Zawsze.  

Nie pojmował i nadal nie pojmuje, dlaczego dzieje się z nim to, co się dzieje. 

Wieczorami przemierza swoje życie wzdłuż i wszerz, przetrząsa wszystkie zakamarki i – nic. 

Nic! Najbłahszego bodaj powodu, dla którego co jakiś czas nawiedza go ów absurdalny sen i 

budzi w jego trzewiach bestię.  

Cholera jasna! To już jedenasty raz! Co robi policja w tym kraju?! Dlaczego nikt tego 

nie przerwie wreszcie…? 

 

***  

  

To było bardzo długie sobotnie południe. Południe i popołudnie. Długie i  męczące. 

Upał nie odpuszczał ani na jotę, a do tego wieść o zniknięciu kolejnej dziewczynki rozeszła 

się lotem błyskawicy i postawiła na nogi nie tylko całą policję, ale i całe miasto. Wrocław 

oszalał. Media huczały, ciocie i opiekunki bały się odwrócić wzrok od swoich podopiecznych,  

rodzice wracali w popłochu do domów, porzucając stanowiska pracy. Istne pandemonium. 
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Komenda Wojewódzka też trzęsła się  w posadach; drzwi się nie zamykały, telefony bez 

przerwy dzwoniły, na wszystkie głowy sypały się gromy i pomstowania.  

A uprowadzenie po raz kolejny odbyło się sprawnie, cicho i bez świadków.  

Cholera jaśnista mać! 

Komisarz Gawlik wszedł do swojego mieszkania w pięknej, zabytkowej kamienicy na 

Podwalu, westchnął i oparł się ciężko o drzwi. Trwał tak przez dłuższą chwilę,  po czym 

otworzył oczy, westchnął raz jeszcze, zdjął mundur i powędrował do łazienki. Po kwadransie, 

przyjemnie orzeźwiony, wydobył z lodówki dzban naparzonej rankiem herbaty i zaszył się z 

nim w pokoju za sypialnią. Niewiele tu było sprzętów. Wysokie, oszklone regały z książkami, 

duże, dębowe biurko, wygodny fotel. Na głębokim parapecie kilka gatunków storczyków. 

Nad biurkiem portret pięknej żony komisarza. Zginęła w wypadku trzynaście miesięcy temu. 

Na lśniącym, dębowym blacie laptop i schludnie posegregowane stosy dokumentów. Stare i 

nowsze akta, tabele, protokoły, wycinki z prasy. Fotografie. Na podłodze, po prawej stronie 

fotela, olbrzymi  segregator z napisem: „kopalnia MARCEL”, obok drugi, z kopalnią ANNA 

z Pszowa. Ernest Gawlik co wieczór przeglądał to wszystko metodycznie, popijając herbatę, 

trąc do czerwoności czoło,  posiłkując się Internetem, opasłymi Indeksami i lupą. Robiąc 

notatki. Kto wie, czy wypadek Maryjki nie był zaaranżowany. Tuż przed ślubem nadepnął 

wszak na odcisk ówczesnej Spółce Węglowej; zrobiło się groźnie i musiał ewakuować się z 

rodzinnego Rybnika. Zjechał zatem z żoną do Wrocławia, do mieszkania po jej rodzicach i 

przeżyli tu dwanaście najszczęśliwszych lat. No tak. Ale dzisiaj sprawę jej zabójców musi 

odsunąć na drugi plan. Świr cholerny porwał szóstą dziewczynkę! Ernest czuł, a nigdy się nie 

mylił, że to sprawka jednego zwyrodnialca. Cwany był, perfekcyjnie zacierał ślady, nie mieli 

żadnych tropów, nic, o co można by zahaczyć. Ciał dziewczynek też długo nie mogli 

odnaleźć, choć szukali niestrudzenie, zataczając coraz szersze kręgi. Wreszcie przed dwoma 

miesiącami ktoś natknął się pod Świdnicą na niekompletny tułów sześcioletniej Marysi z 

Krzyków, zapakowany w czarny worek na śmieci. W tym samym mniej więcej czasie w 

zagajnikach za Kluczborkiem psy spacerowicza wywlokły z identycznego worka dziecięce 

stopy i dłonie. Należały do niewiele starszej Dorotki, uprowadzonej z Oławskiego 

Przedmieścia.   

Komisarz podniósł głowę i wpatrzył się w portret tuż przed sobą. 

– Zawsze w takich razach dziękuję Bogu, że nie mieliśmy dzieci – szepnął do swojej 

Maryjki. Zanim udało mu się do niej uśmiechnąć, ktoś gwałtownie załomotał do drzwi. 
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Aspirant Stanisław Szafranek. Dwumetrowy chudy olbrzym z Radlina, ojciec 

rezolutnych bliźniaczek, od czterech lat pracujący w zespole Gawlika. Radosny zazwyczaj    

ekstrawertyk, wyglądał w tej chwili jakby ktoś zgasił w nim światło.  

– Ratuj, Ernest – wymamrotał, ledwie trzymając się na nogach. – Ratuj… On … 

porwał moją Zuzię…! 

– Co takiego…? – Zachłysnął się Gawlik i w ostatniej chwili przytrzymał opadający z 

bioder ręcznik. – To przecież niemożliwe! 

Ale kolana się pod nim ugięły. Wiedział, że na tym zdziczałym świecie wszystko jest 

możliwe. Zwłaszcza zło. Śledczy z tyloletnim stażem nie miewa złudzeń. 

Córeczki Szafranka na Wielkanoc skończyły pięć lat. 

 

*** 

  Chłopcy Gawlika, poruszeni jak rzadko, w kwadrans stawili się w komplecie. 

Wszyscy znali ruchliwe bliźniaczki Stanika, wygadane, pulchniutkie, podobne jak dwie 

krople wody do matki. Wszędobylskie chichotki zaskarbiły sobie sympatię nie tylko zespołu 

komisarza, ale i całej komendy, nawet panie sprzątaczki nigdy na nie nie utyskiwały.  

Ich ojciec, dziwnie szary i zapadnięty w sobie, nie nadawał się w tej chwili do 

niczego; żal było patrzeć. Ernestowi ścisnęło się serce. Wciąż pamiętał, jak przed czterema 

laty Stanisław Szafranek zjechał tu z Radlina wraz z żoną i rocznymi dziewczynkami i 

zapowiedział że nie odpuści, dopóki Ernest Gawlik nie przygarnie go pod swoje skrzydła.. Że 

on, Stanik, marzył o tym odkąd skończył gimnazjum i kształcił się wyłącznie pod tym kątem. 

I że są jak bracia: Radlin dzieli od Rybnika tylko dziewięć kilometrów, więc Ernest musi. 

Wszak wychowali się pod tym samym niebem. Na takie dictum cóż było robić; przygarnął 

buńczucznego krajana do zespołu i nigdy tego nie żałował.   

Ustalono, że mała Zuzia Szafranek opuściła mieszkanie rodziców zaraz po obiedzie, 

punktualnie o trzynastej trzydzieści. Miała zejść piętro niżej, do zaprzyjaźnionych z 

Szafrankami sąsiadów, z których córeczką bliźniaczki bawiły się każdego niemal popołudnia  

raz w jednym, raz w drugim mieszkaniu. Tym razem Zuzia nie dotarła, co wyszło na jaw 

równiutko po dwóch godzinach, kiedy zniecierpliwiona marudzeniem jedynaczki sąsiadka 

zapukała do Szafranków, upominając się o obiecaną wizytę dziewczynek. Zdumiona 

Stazyjka, żona Stanika odrzekła, że Joankę, owszem, zostawiła w domu, bo okrutnie się 

gdzieś naziębiła, ale Zuzia … Zuzia przecież poszła!  

Natychmiast wszczął się ruch. Zapukano do każdego mieszkania, przeszukano każdy 

kącik w bloku, łącznie ze strychem, piwnicami i podwórzem. Stazyjka, coraz bardziej 
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rozdygotana, wciąż nie mogła dodzwonić się do męża; radio ryczało, że na drugim końcu 

miasta też zaginęło dziecko. Ludzie  nieba by przychylili biednej, spłakanej matce, pomagali 

jej szukać, wspierali. Ale w zatroskane sąsiedzkie dusze z wolna zakradała się pewność, że 

mała nie odnajdzie się żywa. Mój Boże! Mój Boże, takie nieszczęście! Wszyscy zdążyli tu 

polubić wesołą śląską rodzinę. Gdzie ten jej ojciec? Wezwał ktoś policję? 

 

      *** 

 

 – Ale przecież obiecałeś… Przyjedź… Krewetki się już marynują, a na deser będzie  

twoja ulubiona ognista czekolada. Przyjedź,  kochany,  proszę…– Kobiecy głos w słuchawce 

na przemian kusił i skamłał pieszczotliwie. 

– Nie, nie – Jantar wił się jak piskorz, pilnując jednak, by w odmowie nie było słychać  

zniecierpliwienia. Lubił Annę i nie chciał sprawiać jej przykrości, ale ze szczętem zapomniał 

o tej kolacji. A teraz z całą pewnością nie miał już na nią ochoty.  – Nie dzisiaj, kochanie. 

Przełóżmy to na następną sobotę, dzisiaj naprawdę nie czuję się na siłach. Jestem kompletnie 

wyczerpany.  

To akurat była szczera prawda, tyle że Anna nie miała o niej pojęcia. Na szczęście 

dała w końcu za wygraną i oświadczyła, że zamrozi krewetki. Właśnie – à propos  krewetek – 

musiał  wszak jeszcze pomyśleć o  jutrzejszym niedzielnym posiłku, a po tych emocjach i po 

owych czterystu kilometrach za kółkiem, rzeczywiście na nic nie miał sił. 

Wykąpał się jednak i poszedł do kuchni. 

Czyszcząc, krojąc, zalewając zimnym mlekiem, starał się myśleć wyłącznie o Annie. 

Poznali się w pracy. Ona, co prawda, była zatrudniona w laboratorium przy Gajowickiej, ale 

często załatwiała różne sprawy na Okólnej, gdzie z kolei Jantar przeprowadzał badania. 

Nieduża, poręczna, ładnie zaokrąglona. Bezkonfliktowa. Byli ze sobą już dwa lata, a on wciąż 

nie mógł się zdecydować  na wspólne zamieszkanie. I raczej się nie zdecyduje. Wystarczały 

mu sobotnie kolacyjki i seks kilka razy w miesiącu. Zawsze potem z lubością wracał do siebie 

do domu. Z biegiem czasu utarło się, że spotykają się u niej; czasem gdzieś wychodzili, ale 

nie za  często. Na szczęście nigdy nie wpadło jej do głowy odwiedzić go na Podleśnej. I niech 

tak zostanie. A. I nie chciał zastanawiać się co będzie, kiedy Annie znudzi się czekanie na 

jakiś krok z jego strony, jakąś deklarację, czy coś w tym stylu. Nie zamierzał się deklarować, 

choć wolałby się z nią nie rozstawać. Przywykł do jej nienatrętnej obecności, rozsmakował 

się w jej pięknym ciele. Było zwinne, cieplutkie i miękkie; i potrafiło rozpalić go do białości. 

Ale nie dzisiaj.  
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Nie po jego słodkiej dziewczynce, nie po jego maleńkiej Luizie. Najpierw musi się z 

nią zjednoczyć – na wieki i bez reszty. 

 

***    

 

Była prawie północ.  

Zgnębiony Ernest Gawlik zasypiał w swoim łóżku, nazbyt teraz obszernym dla jednej 

osoby, kiedy okazało się, że owa  koszmarna sobota jeszcze się  nie skończyła. Na nocnej 

szafce, tuż przy jego poduszce, rozterkotał się służbowy Samsung.  

Stanik. 

– Szefie, niech no szef łodewrze tyn ajnfart, byda lozł na góra! 

Głos aspiranta, radosny i pełen werwy, był głosem dawnego Szafranka. 

Ernest pośpieszył nacisnąć przycisk domofonu, zachodząc przy tym w głowę , co się 

stało. Zaledwie przed trzema kwadransami odwiózł nieboraka do domu i przekazał Stazyjce, 

równie bladej i otępiałej z bólu jak mąż, a tu taka odmiana! Czyżby Zuzia…?  

Faktycznie! Odnalazła się! Sama wróciła do domu! 

Jakieś pół godziny temu, no, może niecałe, kiedy w bloku Szafranków wszystko już  

ucichło i pogasły światła, kiedy spłakana Joanka zasnęła wreszcie, a wyczerpani rodzice 

przycupnęli bez czucia na drugim, pustym tapczaniku, drzwi od klatki trzasnęły 

niespodziewanie i ktoś wbiegał prędziutko po schodach. Na ułamek chwili zamarli oboje, a 

potem bez tchu runęli w stronę drzwi. Stazyjka, której nagła nadzieja w mgnieniu oka 

przywróciła życie i siły, dopadła ich pierwsza i otworzyła na całą szerokość akurat w chwili, 

kiedy córeczka podnosiła rączkę, żeby zapukać. 

– Cała, szefie, caluchna! I zdrowiusieńka! Tyla co w cudzym mantelku! – Stanik, 

szczęśliwy i rozpromieniony, śmiał się głośno, machał rękami, tryskał niespożytą energią. – 

Stazyjka uwarzila jej zymfciok słodkiego mleka, nafutrowała zistą i kołoczkiem i zawiozłem 

je na Kamieńskiego, niech ją tam w szpitalu obejrzą.  I Stazyjkę też, bo fest hercklekotów 

dostała po tym wszystkim bidulka. Joanka z nimi, a ja tu sam! 

Wciąż pełen radosnej euforii, zasalutował i  wyściskał przełożonego. 

– Terozki, widze,  oblikł szef jakie galoty – zażartował, zerkając na piżamę Ernesta.  

– No, no, uważajcie aspirant, przeginacie. 

Ale aspirant ani myślał uważać. Śmiał się i ślązaczył bez umiaru. Zawsze kiedy coś 

mocno nim szarpnęło, wracał do gwary. A że był impulsywny, posługiwał się nią nader 

często. I to wbrew niepisanej umowie, rezerwującej tę ich niewykorzenioną śląskość 
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wyłącznie na potajemne kibicowanie Ruchowi Chorzów i na  spotkania w cztery oczy. Albo 

w pięć par owych oczu – od śmierci żony komisarza, Stazyjka nauczyła się bowiem zapraszać 

go na coniedzielne, rodzinne obiady. Prawdziwie i nieodmiennie śląskie. Ernest długo się 

opierał, aż wreszcie któregoś razu przyjął zaproszenie i teraz nie wyobrażał sobie niedzieli 

bez wizyty w rozświergotanym domu przyjaciela. 

– Gdzie ona była tyle godzin; co robiła? – wrócił do rzeczywistości. 

– No właśnie, szefie – twarz Stanika zmierzchła odrobinę, ale powtórzył 

zwierzchnikowi, co opowiedziała córeczka.  

Kiedy schodziła do sąsiadów, podszedł do niej na półpiętrze jakiś pan i poprosił, żeby 

pomogła mu szukać kotka, który wymknął się z samochodu.  Kotek był chory, malutki i pan 

bardzo się o niego martwił. Szukali niedługo, bo pan zauważył, że kotek wrócił już do auta. 

Zuzia chciała go pogłaskać, pan wpuścił ją więc do środka, a potem pojechali do jego 

wnuczki Kasi, która była bardzo miła. Pan też był miły, powiedział, że Zuzia może nazywać 

go dziadkiem, i poszedł do kuchni zadzwonić do mamusi i zapytać, czy Zuzia może zostać u 

Kasi aż do wieczora. Mamusia się zgodziła, więc zabrał je na lody i do ZOO. A potem czytał 

im bajki. A kiedy zrobiło się już całkiem późno i Zuzia zaczęła tęsknić za mamusią, kazał jej 

ubrać kurtkę Kasi, żeby nie zmarzła i przywiózł pod dom. I czekał, aż wejdzie do klatki. Ale  

przedtem jeszcze dał  list. 

– I przykazoł, coby żadną miarą nie wyciepała go do hasioka, ino oddała fatrowi – 

zakończył Stanisław Szafranek i podał zdumionemu szefowi pogniecioną, białą kopertę. 

– To jo żech ją tak… 

 – No co ty, nie przekazałeś tego technikom? 

– Po co? Ja przecie znam tego chachra. Szef czyta.   

„…Wsadziłeś moją córkę za kratki. A ona tylko nie mogła ścierpieć dłużej tego piekła,  

co to jej zgotował ten sukinsyn mąż. Oby się nie był narodził! A ty ją jak zwykłego bandziora, 

bez żadnego wyrozumienia! Widzisz teraz jak to jest, kiedy nie ma się dzieciaka przy sobie?  

Nie bój się, nic jej nie zrobiłem. Bo i po co? Nic do niej nie mam, to ty miałeś pocierpieć. 

I udało się, co?  

Na drugi raz uważaj i nie pchaj swojej psiej łapy w środek cudzego nieszczęścia.  

Wisisz mi za bilet do ZOO, chipsy i lody truskawkowe. I za colę. Kurtka jest w 

prezencie, może ją sobie twoja mała zatrzymać, moja wnuczka ma jeszcze jedną. 

– Dobra! – Ernest złożył energicznie świstek i oddał podwładnemu. – Ale najpierw 

Leśnica – zdecydował. – Stary Kolasa nie ucieknie. A podobno znaleźli coś w lasach pod 

Gołaszynem.  
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– Gdzie? – Wybałuszył oczy Szafranek. 

– To pod Obornikami. Tymi za Poznaniem – uprzedził kolejne pytanie jego 

zwierzchnik.– Tamtejsi chłopcy przekazali, że mają jakiegoś świadka, czy samochód, nie 

wiedzieli jeszcze dokładnie co, ale na coś tam trafili. Będą dzwonić. 

 Jak się okazało, powiedział to w złą godzinę.  

Nie przespał tej nocy ani minuty.  

Zanim zdążył ponownie przyłożyć głowę do poduszki, w jego przestronnej, sterylnie 

czystej sypialni znowu rozterkotał się telefon. To Bernat, policyjny kierowca. Czekał na dole. 

Komisarz ubrał się pośpiesznie, przesunął palcami po policzku żony, uśmiechającej się z 

dużej fotografii na nocnej szafce, strącił przy okazji szklankę z wodą i zaczytany „Szklany 

klucz” Hammetta, uprzątnął to odruchowo (jego pedantyczna natura nie znosiła najmniejszego 

nieładu), po czym pognał na łeb na szyję, zeskakując po kilka stopni naraz ze swojego 

secesyjnego trzeciego piętra.  

 

***  

 

Rozpadało się niespodziewanie, ale za to obficie.  

Jak gdyby wczesna, niedzielna godzina postanowiła wziąć solidny  prysznic i spłukać 

zewsząd cały ten czerwcowy kurz.   

Jantar też  poczłapał do łazienki. 

O. Na prawym policzku, tuż przy uchu, podłużne zadrapanie. Głębokie. Nie zauważył 

go wczoraj. Pewnie któraś gałąź. Mała przecież się nie broniła… Kończył z nimi szybko i w 

zasadzie bezboleśnie, nie był przecież potworem; nie łaknął ich bólu, czy wrzasków, 

wystarczała mu  sama śmierć. To uczucie, kiedy wiotczały w jego rękach. Jeszcze cieplutkie i 

zaróżowione , a już mięciutkie takie, bezwolne, zdane tylko na niego. Na to, co im zrobi…  

Nie, nie, tego nie robił; ich drobniutkie ciałka nie budziły w nim żadnej żądzy. Jest zdrowym 

facetem, do miłości potrzebuje dorodnej, ukształtowanej kobiety. Ale uwielbia smak i zapach 

świeżutkiej, idealnie niewinnej krwi  i dotyk delikatnej, wypieszczonej przez matki skóry. 

Nigdy nie dotknąłby dziecka niekochanego, czy zaniedbanego. Nawet czubkiem palca! Jego 

wybranki są zawsze wychuchane, wypielęgnowane, uwielbiane przez całe otoczenie. Tylko z 

takimi warto się jednoczyć, tylko taki ogrom pozytywnej energii nadaje  wszystkiemu sens i 

smak. Jest estetą, swoje dziewczynki dobiera bardzo starannie.  I delektuje się nimi już od 

pierwszego namierzenia. Ma to jednak też mankamenty, niestety.  Za każdym razem odczuwa 

dojmujący, nieledwie fizyczny ból, kiedy przychodzi mu je, już po wszystkim, porozdzielać 
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na worki.  Ale tak trzeba, to zdaje egzamin. Od lat! Kraj jest duży, a paliwo, bez przesady, 

majątku nie kosztuje.  

 

*** 

 

– Dobra, jedziemy! Zbierz ludzi i zawiadom brygadę. Wygarniemy go z zaskoczenia.– 

Gawlik zawsze działał logiczne i zdecydowanie. Miał przy tym znakomite wyczucie; nie 

zdarzyło się jeszcze by chybił, namierzając cel. Ta sprawa jednak od dwóch lat spędzała mu 

sen z powiek i nie pozwalała zasypiać spokojnie.   

Ale wiedział już wszystko. O kiepskim wżywaniu się w grupę, o trzeciej w ciągu 

dekady zmianie adresu – i to po raz kolejny na przeciwległy aż kraniec kraju. O tamtych 

pięciu identycznych zaginięciach, pokrywających się terytorialnie z poprzednimi 

meldunkami. I o zwłokach małej Luizy, zidentyfikowanych przez ojca.  

– Jest brygada, szefie! 

– Jedziemy! 

 

***  

 

Około południa przestało padać i znowu wyjrzało słońce.. 

Jantar skończył obierać jabłka. Cebulka na niedużej patelni zeszkliła się tymczasem 

apetycznie, dorzucił więc do niej równiutkie ósemki antonówek, posypał obficie majerankiem 

i świeżo zmielonym pieprzem. I  czekał. Zwiększył płomień. Zamieszał. Za chwilę wrzuci to 

wszystko do obsmażonej na maśle wątróbki i podleje lampką czerwonego wina. O, właśnie. 

Pięknie sobie zaczyna pykać. Niech się tak poddusi parę minut, czas przygotować stół.  

I pomyśleć, że kiedyś nie cierpiał wątróbki. Jako dziecko nie był w stanie przełknąć 

nawet kęsa. Ale potem się do niej przekonał. Chociaż nie bez komplikacji. Za pierwszym 

razem strasznie się pochorował. Później torsje męczyły go jeszcze kilka tygodni  na samo 

wspomnienie jej smaku. Przemógł się jednak. Trochę przez rozum, a trochę, żeby siebie 

ukarać. W życiu powinno się odpowiadać za swoje czyny, choćby odrobinę, choćby w 

najbłahszy sposób. No i była to jedyna możliwość, żeby … Cholera, kogo tam niesie…? 

Powinien odłączyć ten dzwonek, wszystko wystygnie! 

 Policja. 

 Kilku otoczyło dom, kilku wtargnęło do wnętrza i zaczęło przeszukiwać 

pomieszczenia, dwóch weszło za gospodarzem do kuchni. 
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– Panie Bursztynowicz… – zaczął ten wyższy rangą. 

– Panie profesorze Bursztynowicz – poprawił go z naciskiem Jantar, rozwiązując 

jednocześnie zasupłany na plecach pasek fartuszka. – Lubię nazywać rzeczy i zjawiska ich 

właściwym mianem. Ludzi też – wyjaśnił z ujmującym uśmiechem i przewiesił filuterną 

koronkę przez drzwiczki piecyka.  

– To jak w takim razie nazwie pan to, co pan zrobił? – Czarnowłosy oficer w randze 

komisarza wbił w niego wąskie, jaskrawoniebieskie oczy. – Jak, panie Bursztynowicz…  Tak, 

wiem – poprawił ironicznie sam siebie – panie profesorze Bursztynowicz. 

 

     *** 

 

Ernest przyjrzał się zwyrodnialcowi. Niewysoki, ale i nie niski, raczej szczupły i 

odrobinę pochylony, wyglądał najzupełniej zwyczajnie. I niegroźnie. Pachnąca świeżością 

koszula, krawat. Piękne zęby, szpakowate skronie. Musiał chyba podobać się kobietom. Aż 

nie do wiary, że mógł być tym, którego szukali. A był nim. 

Chciał coś powiedzieć, ale przerwało mu pukanie do drzwi. 

Matka Luizy. 

– Widziałam, jak panowie podjechali. Wiecie już coś?  

Boże, jak ona wygląda! A nie ma jeszcze pojęcia o śmierci córki. Ze względu na jej 

chore serce mąż zwlekał z wyjawieniem prawdy, czekając na jej siostrę, która już tu leci ze 

Stanów. 

Zapadła cisza. Matka Luizy rozejrzała się po schludnej kuchni, pociągnęła nosem i 

pomasowała się żałośnie po żołądku. 

– Właściwie … teraz dopiero uprzytomniłam sobie, że już przeszło dobę nie miałam 

nic w ustach. A tu u pana tak apetycznie pachnie, panie profesorze… Nie poczęstowałby mnie 

pan odrobiną? 

– Ale…– Bursztynowicz zatchnął się i rzucił na nią pełne zgrozy  spojrzenie. – Chyba 

nie powinna pani…  

Potem jednak spojrzał na nią ponownie, zmrużył oczy i uśmiechnął się jeszcze milej. 

– A może właśnie powinna pani. Może właśnie pani powinna skosztować tej 

wątróbki…   

I nałożył jej szczodrą porcję, zapraszając gestem do stołu. 

Coś tu było nie tak. 

Ernest Gawlik z natężoną uwagą obserwował rozgrywającą się przed nim scenę. 
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Owo żachnięcie się, a potem nagła usłużność Bursztynowicza, jego dziwny wyraz 

twarzy, z którym przyglądał się jak matka Luizy siada przy stole, jak nabiera wątróbkę na 

widelec… 

Wątróbka! 

Wątróbka…? 

Cholera jaśnista mać!!! 

Doktor Kofer powiedział przed godziną, że ciało małej było w dobrym stanie, ale 

miało wyciętą wątrobę… 

– Niech pani tego nie je! – Rzucił się i wyrwał widelec jej matce. – Niech pani to 

wypluje!!! 

 

 


