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Nie ma złych, s tylko uwikłani.
Bert Hellinger

Dla Moniki po tysi ckroć

Rozdział pierwszy

niedziela, 5 czerwca 2005
Wielki sukces reaktywowanego Jarocina, dziesi ć tysi cy
ludzi słuchało D emu, Armii i TSA. Pokolenie JP2 uczestniczyło w corocznym spotkaniu modlitewnym na Lednicy.
Zbigniew Religa ogłosił, e b dzie kandydował na prezydenta
i e chce być kandydatem zgody narodowej”. Na jubileuszowym dziesi tym pikniku lotniczym w Góraszce pojawiły
si dwa my liwce F-16, wzbudzaj c entuzjazm zgromadzonych. W Baku polska reprezentacja rozgromiła w kiepskim
stylu Azerbejd an 3:0, a trener Azerów pobił s dziego.
W Warszawie policjanci wr czali kierowcom makabryczne zdj cia ofiar wypadków ku przestrodze, na Mokotowie
zapalił si autobus linii 122, a na Kinowej wywróciła si
karetka wioz ca w trob do przeszczepu. Kierowca, piel gniarka i lekarz trafili z potłuczeniami do szpitala, w troba ocalała i tego samego dnia została przeszczepiona
pacjentowi kliniki na Banacha. Maksymalna temperatura
w stolicy 20 stopni, przelotne opady.
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– Pozwólcie, e opowiem wam bajk . Dawno, dawno
temu w niewielkim prowincjonalnym mie cie ył sobie ciela. Ludzie w miasteczku byli biedni, nie stać ich było na
nowe stoły i krzesła, wi c i cie la był ubogi. Z trudem wi zał koniec z ko cem, a im był starszy, tym mniej wierzył,
e los mo e si odmienić, chocia pragn ł tego jak nikt
inny na wiecie, miał bowiem pi kn córk i chciał, aby
w yciu wiodło jej si lepiej ni jemu. Pewnego letniego
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dnia do domu stolarza zawitał mo ny pan. Cie lo – powiedział – przyje d a do mnie mój z dawna niewidziany brat.
Pragn podarować mu ol niewaj cy prezent, a poniewa
przybywa on z kraju obfituj cego w złoto, srebro i drogie
kamienie, postanowiłem, e b dzie to nadzwyczajnej pi kno ci drewniana szkatuła. Je li uda ci si zrobić j do niedzieli po najbli szej pełni, nigdy ju nie b dziesz narzekał
na bied ”. Cie la oczywi cie si zgodził i natychmiast przyst pił do pracy. Była to robota wyj tkowo mudna i trudna,
chciał poł czyć wiele gatunków drewna i ozdobić szkatuł
miniaturowymi rze bami ba niowych stworów. Mało jadł,
nie spał prawie wcale, tylko pracował. Tymczasem wie ć
o wizycie mo nego pana i niecodziennym zleceniu szybko
rozniosła si po miasteczku. Jego mieszka cy bardzo lubili
skromnego cie l , codziennie kto przychodził z dobrym
słowem i próbował pomóc mu w snycerce. Piekarz, kupiec, rybak, nawet szynkarz – ka dy z nich łapał za dłuta,
młoteczki i pilniki, chc c, aby cie la sko czył prac w terminie. Niestety, aden z nich nie potrafił wykonać jego roboty i córka cie li ze smutkiem patrzyła, jak ojciec, zamiast
rze bić w skupieniu szkatuł , poprawia to, co zepsuli jego
przyjaciele. Którego ranka, kiedy do wykonania pracy zostały ju tylko cztery dni, a zrozpaczony rzemie lnik rwał
sobie włosy z głowy, jego córka stan ła przed drzwiami
chaty i przep dzała ka dego, kto przychodził z pomoc .
Całe miasteczko obraziło si na nich, nikt ju nigdy o cie li
nie mówił inaczej, jak o gburze i niewdzi czniku, a o jego
córce jak o niewychowanej starej pannie. Chciałbym wam
powiedzieć, e cie la co prawda stracił przyjaciół, ale za to
oczarował mo nego pana swoj mistern robot , ale nie byłaby to prawda. Bo kiedy w niedziel po pełni przybył do
jego domu mo ny pan, zaraz odjechał w ciekły i z pustymi
r kami. Dopiero wiele dni pó niej cie la uko czył szkatuł
i podarował j swojej córce.
Cezary Rudzki sko czył opowiadać, odchrz kn ł i nalał
sobie z termosu kawy do kubka. Trójka jego pacjentów,
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dwie kobiety i m czyzna, siedziała po drugiej stronie stołu, brakowało tylko pana Henryka.
– Jaki z tego płynie morał? – zapytał m czyzna siedz cy po lewej stronie, Euzebiusz Kaim.
– Taki, jaki sami w nim odnajdziecie – odpowiedział
Rudzki. – Ja wiem, co chciałem powiedzieć, ale wy wiecie
lepiej ode mnie, co chcecie zrozumieć i jaki sens jest wam
teraz potrzebny. Bajek si nie komentuje.
Kaim zamilkł, Rudzki te nic nie mówił, gładz c siw
brod , która, zdaniem niektórych, upodobniała go do
Hemingwaya. Zastanawiał si , czy powinien jako si odnie ć do zdarze poprzedniego dnia. Zgodnie z zasadami
– nie powinien. Ale mimo to...
– Korzystaj c z tego, e nie ma pana Henryka – powiedział – chciałbym przypomnieć wszystkim, e nie tylko
bajek nie komentujemy. Nie komentujemy tak e przebiegu
terapii. To jedna z podstawowych zasad. Nawet je li jaka
sesja była tak intensywna jak wczoraj. Tym bardziej powinni my milczeć.
– Dlaczego? – zapytał Euzebiusz Kaim, nie podnosz c
głowy znad talerza.
– Poniewa wówczas zakrywamy słowami i próbami
interpretacji to, co odkryli my. Tymczasem prawda musi
zacz ć działać. Znale ć drog do naszych dusz. Byłoby nieuczciwe, wobec nas wszystkich, zabić t prawd przez akademickie dyskusje. Prosz mi wierzyć, e tak jest lepiej.
Dalej jedli w milczeniu. Czerwcowe sło ce wpadało przez w skie, przypominaj ce otwory strzelnicze okna
i malowało ciemn sal w wietliste pasy. Pomieszczenie
było bardzo skromne. Długi drewniany stół, nienakryty
obrusem, kilka krzeseł, krucyfiks nad drzwiami. Szafka,
elektryczny czajnik, mikroskopijna lodówka. Nic wi cej.
Kiedy Rudzki odkrył to miejsce – samotni w samym
centrum miasta – był zachwycony. S dził, e ko cielne
pomieszczenia bardziej b d sprzyjały terapii ni wynajmowane do tej pory gospodarstwa agroturystyczne. Miał racj .
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Mimo e w budynku mie cił si ko ciół, szkoła, przychodnia lekarska i kilka prywatnych firm, a obok przebiegała
Trasa azienkowska, czuło si tu wielki spokój. A wła nie
tego najbardziej potrzebowali jego pacjenci.
Spokój miał swoj cen . Nie było tu zaplecza kuchennego, sam musiał kupić lodówk , czajnik, termos i komplet
sztućców. Obiady zamawiał na mie cie. Mieszkali w jednoosobowych celach, poza tym mieli do dyspozycji refektarzyk, w którym teraz siedzieli, i niedu
salk , gdzie
odbywali sesje. Salka z krzy owym sklepieniem, wspartym
na trzech grubych kolumnach. Nie była to krypta Leonarda,
ale w porównaniu z pokoikiem, gdzie zwykle przyjmował
pacjentów – prawie.
Teraz jednak zastanawiał si , czy nie wybrał miejsca
zbyt mrocznego, zbyt zamkni tego. Miał wra enie, e
uwalniane w czasie sesji emocje zostawały pomi dzy murami, odbijały si od nich jak kauczukowa piłka i trafiały
rykoszetem ka dego, kto miał pecha tam si pojawić.
Był ledwo ywy po wczorajszych wydarzeniach i cieszył
si , e wkrótce to si sko czy. Chciał st d wyj ć jak
najszybciej.
Wypił łyk kawy.
Hanna Kwiatkowska, siedz ca naprzeciwko Rudzkiego
trzydziestopi ciolatka, obracała w palcach ły eczk , nie
spuszczaj c z niego wzroku.
– Tak? – zapytał.
– Martwi si – odparła drewnianym głosem. – Ju
kwadrans po dziewi tej, a pana Henryka nie ma. Być mo e
powinien pan pój ć i sprawdzić, czy wszystko w porz dku,
panie doktorze.
Wstał.
– Sprawdz – powiedział. – My l , e pan Henryk odsypia po prostu wczorajsze emocje.
W skim korytarzykiem (wszystko w tym budynku było
w skie) doszedł do pokoju Henryka. Zastukał. Nic. Zastukał
jeszcze raz, bardziej zdecydowanie.
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– Panie Henryku, pobudka! – krzykn ł przez drzwi.
Odczekał jeszcze sekund , nacisn ł klamk i wszedł
do rodka. Pusto. ó ko zasłane, brak rzeczy osobistych.
Rudzki wrócił do refektarza. Trzy głowy zwróciły si jednocze nie w jego kierunku, jakby wyrastały z jednego
tułowia. Przypomniał sobie smoki z ilustracji w ksi kach
dla dzieci.
– Pan Henryk nas opu cił. Prosz , eby cie nie brali tego
do siebie. Nie pierwszy i nie ostatni raz pacjent rezygnuje
z terapii do ć gwałtownie. Zwłaszcza po tak intensywnej
sesji jak wczoraj. Mam nadziej , e to, czego do wiadczył,
zadziała i b dzie mu lepiej.
Kwiatkowska nawet nie drgn ła. Kaim wzruszył ramionami. Barbara Jarczyk, ostatnia z trójki – do niedawna
czwórki – jego pacjentów, spojrzała na Rudzkiego i zapytała:
– Czy to koniec? Czy mo emy w takim razie i ć do
domu?
Terapeuta pokr cił głow .
– Prosz , eby cie poszli na pół godziny do swoich
pokoi, odpocz li, uspokoili si . Punkt dziesi ta spotykamy
si w salce.
Cała trójka – Euzebiusz, Hanna i Barbara – pokiwali
głowami i wyszli. Rudzki przeszedł wokół stołu, sprawdził,
czy w termosie jest jeszcze kawa, i nalał sobie pełny kubek.
Zakl ł, bo zapomniał zostawić miejsce na mleko. Teraz miał
do wyboru – wylać albo upić. Nie cierpiał smaku czarnej
kawy. Odlał troch do kosza na mieci. Dodał mleka i stan ł przy oknie. Patrzył na samochody przeje d aj ce ulic
i na stadion po drugiej stronie. Jak te patałachy mogły znowu przegrać lig , pomy lał. Nie b d nawet wicemistrzami,
na nic si zdało upokorzenie Wisły i wygrana 5:1 przed
dwoma tygodniami. Ale mo e przynajmniej uda im si zdobyć puchar, jutro pierwszy półfinałowy mecz z Groclinem.
Z Groclinem, z którym przez ostatnie cztery lata Legia ani
razu nie wygrała. Znowu jaka cholerna kl twa.
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Za miał si cicho. Niewiarygodne, jak działa ludzki mózg, skoro potrafi teraz roztrz sać sytuacj ligow .
Spojrzał na zegarek. Jeszcze pół godziny.
Tu przed dziesi t opu cił refektarz i poszedł do
łazienki umyć z by. Po drodze min ł Barbar Jarczyk.
Spojrzała pytaj co, widz c, e idzie w przeciwnym kierunku ni salka.
– Zaraz b d – powiedział.
Nie zd ył nało yć pasty, kiedy usłyszał krzyk.

2
Teodora Szackiego obudziło to, co zwykle budziło go
w niedziel . Nie, nie był to kac, pragnienie, potrzeba wysikania si , jaskrawe sło ce, które przenika przez słomiane
rolety, ani deszcz b bni cy o daszek nad balkonem. Była
to Helcia, jego siedmioletnia córka, która wskoczyła na
Szackiego z takim impetem, e ikeowska kanapa zatrzeszczała.
Otworzył jedno oko, do którego wpadł kasztanowy
k dzior.
– Widzisz? Babcia zrobiła mi loki.
– Widz – powiedział i wyci gn ł sobie włosy z oka.
– Szkoda, e ci nimi nie zwi zała.
Pocałował córk w czoło, zrzucił j z siebie, wstał i poszedł do toalety. Był w drzwiach pokoju, kiedy po drugiej
stronie łó ka co si poruszyło.
– Pstryknij mi wod na kaw – usłyszał mrukni cie
spod kołdry.
Koncert ycze , jak w ka dy weekend. Od razu poczuł
irytacj . Spał dziesi ć godzin, a był niewiarygodnie zm czony. Nie pami tał, kiedy to si zacz ło. Mógł le eć w łó ku
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pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem
w oczach i bólem tl cym si mi dzy skro mi. Bez sensu.
– Dlaczego nie powiesz zwyczajnie, ebym ci zrobił
kawy? – powiedział z pretensj do ony.
– Bo sobie sama zrobi – ledwo mógł rozró nić słowa
– nie chc ci zawracać głowy.
Szacki wzniósł oczy do góry w teatralnym ge cie.
Helcia si roze miała.
– Ale przecie zawsze tak mówisz, a ja ci i tak zawsze
robi kaw !
– Nie musisz. Ja ci prosz tylko o wod .
Wysikał si i zaparzył onie kaw , próbuj c nie patrzeć
na gór brudnych garów w zlewie. Kwadrans zmywania,
je li chce zrobić obiecane niadanie. Bo e, jak bardzo był
zm czony. Zamiast spać do południa, a potem ogl dać telewizj , jak wszyscy inni faceci w tym patriarchalnym kraju,
on robi z siebie superm a i superojca.
Weronika wygrzebała si z łó ka i stała w przedpokoju, ogl daj c si krytycznie w lustrze. Sam spojrzał na
ni krytycznie. Seksowna była zawsze, ale modelki nie
przypominała nigdy. Mimo to trudno znale ć wytłumaczenie dla drugiego podbródka i oponki. No i ten tiszert. Nie
wymagał, eby codziennie spała w tiulach i koronkach, ale
do jasnej cholery, dlaczego wci nosi ten tiszert z wyblakłym napisem Disco fun”, pochodz cy zapewne jeszcze
z czasów paczek z darami! Podał jej kubek. Spojrzała na
niego podpuchni tymi oczami i podrapała si pod piersi .
Podzi kowała, cmokn ła go odruchowo w nos i poszła pod
prysznic.
Szacki westchn ł, przejechał dłoni po białych jak mleko włosach i poszedł do kuchni.
Tak naprawd , to o co mi chodzi? – pomy lał, staraj c
si wygrzebać myjk spod brudnych talerzy. Zrobienie kawy
to chwila, zmywanie druga chwila, niadanie trzecia. Głupie
pół godziny i wszyscy b d szcz liwi. Poczuł si jeszcze
bardziej zm czony na my l o całym tym czasie, który prze15

latywał mu przez palce. Stanie w korkach, tysi ce pustych
godzin w s dzie, bezsensowne dziury w pracy, kiedy mógł
najwy ej układać pasjansa, czekanie na co , czekanie na
kogo , czekanie na czekanie. Czekanie jako wymówka, eby
absolutnie nic nie robić. Czekanie jako najbardziej m cz ca
profesja wiata. Górnik przodowy jest bardziej wypocz ty
ode mnie, u alał si w my lach, próbuj c ustawić na suszarce szklank , na któr naprawd nie było ju miejsca.
Dlaczego wcze niej nie zdj ł suchych naczy ? Szlag by to
trafił. Czy dla ka dego ycie jest tak m cz ce?
Zadzwonił telefon. Hela odebrała. Słuchał rozmowy,
id c do pokoju i wycieraj c r ce w cierk .
– Tata jest, ale nie mo e podej ć, bo zmywa i robi nam
jajecznic ...
Wyj ł córce słuchawk z r ki.
– Szacki. Słucham?
– Dzie dobry, panie prokuratorze. Nie chc pana
martwić, ale nie przyrz dzi pan dzi nikomu jajecznicy.
Chyba e na kolacj – usłyszał po drugiej stronie znajomy,
mówi cy ze wschodnim za piewem głos Olega Kuzniecowa
z komendy na Wilczej.
– Oleg, błagam, nie rób mi tego.
– To nie ja, panie prokuratorze, to miasto pana wzywa.

3
Wielki, stary citroen płyn ł pod pylonem mostu
wi tokrzyskiego z gracj , której pozazdro ciłoby mu wiele
samochodów, pojawiaj cych si na tym e mo cie jako nachalny product placement w polskich komediach romantycznych. Mo e i ten Piskorski to przekr tas, pomy lał Szacki,
ale dwa mosty stoj . Za Kaczora to nie do pomy lenia, eby
ktokolwiek odwa ył si podj ć decyzj o takiej inwestycji.
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Zwłaszcza przed wyborami. Weronika była prawnikiem
w Urz dzie Miasta i nieraz opowiadała, jak si teraz podejmuje decyzje. Otó na wszelki wypadek wcale si nie
podejmuje.
Zjechał na Powi le i – jak zwykle – odetchn ł z ulg .
Był u siebie. Dziesi ć lat mieszkał na Pradze i ci gle nie
mógł si przyzwyczaić. Starał si , ale nowa mała ojczyzna
miała dla niego tylko jedn zalet – le ała blisko Warszawy.
Min ł teatr Ateneum, gdzie kiedy zakochał si w Antygonie
w Nowym Jorku; szpital, w którym si urodził; o rodek
sportowy, gdzie uczył si grać w tenisa; park rozci gaj cy
si pod budynkami parlamentu, gdzie szalał z bratem na
sankach; basen, na którym nauczył si pływać i dostał grzybicy. Był w ródmie ciu. W centrum swojego miasta, centrum swojego kraju, centrum swojego ycia. Najbrzydszym
wyobra alnym axis mundi.
Przejechał pod rozsypuj cym si wiaduktem, skr cił
w azienkowsk i zaparkował pod domem kultury, pomylawszy ciepło o znajduj cym si dwie cie metrów dalej
stadionie, na którym stołeczni wojownicy dopiero co roznie li w pył Biał Gwiazd . Nie interesował si sportem,
ale Weronika była tak zapalon kibick , e chc c nie chc c,
potrafił wyrecytować z pami ci wyniki wszystkich meczów
Legii z ostatnich dwóch lat. Jutro jego ona na pewno wybierze si w trójkolorowym szaliku na mecz. Ćwierćfinał
pucharu.
Zamkn ł samochód i spojrzał na budynek po drugiej
stronie ulicy, jedn z najbardziej kuriozalnych budowli stolicy, przy której Pałac Kultury i osiedle za elazn Bram
jawiły si jako przykład architektury mało inwazyjnej, wyciszonej. Kiedy był tutaj ko ciół parafialny Matki Boskiej
Cz stochowskiej, zniszczony w czasie wojny, jedno z miejsc
powsta czego oporu. Przez dekady nieodbudowany, straszył
mrocznymi ruinami, kikutami kolumn, otwartymi piwnicami.
Kiedy w ko cu go wskrzeszono, stał si wizytówk chaotyczno ci miasta. Ka dy przeje d aj cy Tras azienkowsk
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widział t ceglan chimer , skrzy owanie ko cioła, klasztoru,
fortecy i pałacu Gargamela. W tym miejscu kiedy pojawił
si Zły. A teraz wła nie znaleziono trupa.
Szacki poprawił w zeł krawata i przeszedł na drug
stron ulicy. Zacz ło kropić. Przy bramie stał radiowóz
i nieoznakowany policyjny samochód. Wokół troch gapiów,
którzy wyszli z porannej mszy. Oleg Kuzniecow rozmawiał z technikiem z Laboratorium Kryminalistycznego KSP.
Przerwał t rozmow i podszedł do Szackiego. U cisn li
sobie dłonie.
– Wybierasz si potem na koktajl na Rozbrat? – zakpił
policjant, poprawiaj c mu wyłogi marynarki.
– Pogłoski o upolitycznieniu prokuratury s równie
przesadzone jak plotki o dodatkowych ródłach utrzymania
warszawskich policjantów – odci ł si Szacki. Nie lubił, kiedy wy miewano si z jego stroju. Bez wzgl du na pogod
miał na sobie garnitur i krawat, bo był prokuratorem, a nie
dostawc delikatesów do warzywniaka.
– Co mamy? – zapytał, wyci gaj c papierosa. Pierwszego
z trzech, na które pozwalał sobie codziennie.
– Jednego trupa, czworo podejrzanych.
– Chryste, znowu jaka alkoholowa jatka. Nie s dziłem,
e w tym cholernym mie cie nawet w ko ciele mo na trafić
na melin . I na dodatek por n li si w niedziel , za grosz
szacunku. – Szacki był autentycznie zniesmaczony. I ci gle
w ciekły, e jego rodzinna niedziela tak e padła ofiar zabójstwa.
– Nie do ko ca masz racj , Teo – mrukn ł Kuzniecow,
okr caj c si we wszystkie strony w poszukiwaniu takiej
pozycji, aby wiatr nie zdmuchn ł płomienia zapalniczki.
– W tym budynku, poza ko ciołem, jest kupa ró nych firm.
Podnaj to pomieszczenia szkole, o rodkowi zdrowia, ró nym organizacjom katolickim, jest te co w rodzaju domu
rekolekcyjnego. Ró ne grupy przyje d aj tu na weekend
modlić si , rozmawiać, słuchać kaza i tak dalej. Akurat
teraz wynaj ł pokoje na trzy dni terapeuta z czwórk pa18

cjentów. Pracowali w pi tek, pracowali w sobot , po kolacji
si rozstali. Dzi rano na niadanie przyszedł lekarz i troje
pacjentów. Czwartego znale li chwil pó niej. Zobaczysz,
w jakim stanie. Te pomieszczenia s w oddzielnym skrzydle, nie da si tam doj ć, nie przechodz c koło portierni.
W oknach kraty. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał.
Nikt si te jak na razie nie przyznał. Jeden trup, czworo
podejrzanych – trze wych i dobrze sytuowanych. Co ty
na to?
Szacki zgasił papierosa i odszedł kilka kroków, eby
wrzucić go do kosza na mieci. Kuzniecow pstrykn ł swoim
na ulic , prosto pod koła autobusu linii 171.
– Nie wierz w takie historie, Oleg. Zaraz si oka e, e
portier przespał pół nocy, e jaki ulik wpadł ukra ć co
na wino, po drodze zderzył si z biednym nerwicowcem,
przestraszył bardziej od niego i wsadził mu kos . Pochwali
si któremu z waszych kapusiów i b dzie po sprawie.
Kuzniecow wzruszył ramionami.
Szacki wierzył w to, co powiedział Olegowi, ale czuł narastaj c ciekawo ć, kiedy weszli przez drzwi i w skim korytarzem zmierzali do salki, gdzie le ały zwłoki. Odetchn ł
gł boko, eby zapanować nad podnieceniem i jednocze nie
strachem przed kontaktem z trupem. Kiedy ujrzał ciało, na
jego twarzy malowała si ju zawodowa oboj tno ć. Teodor
Szacki schował si za mask urz dnika, stoj cego na stra y
praworz dno ci w Rzeczypospolitej.

4
M czyzna w popielatym garniturze, około pi ćdziesi tki, troch przy ko ci, mocno szpakowaty, ale bez łysiny, leał na wznak na pokrytej zielonkawym linoleum podłodze,
zupełnie niepasuj cej do niskiego krzy owego sklepienia.
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Obok niego stała szara, staromodna walizka, zamykana nie
na suwak, lecz dwa metalowe zamki, dodatkowo zabezpieczone krótkimi pasami zapinanymi na klamerki.
Krwi było niewiele, prawie wcale, ale Szacki wcale nie
poczuł si dzi ki temu lepiej. Wiele go kosztowało, aby
pewnym krokiem podej ć do ofiary i ukucn ć obok jej
głowy. Odbiło mu si ółci . Przełkn ł lin .
– Odciski? – spytał oboj tnie.
– Na narz dziu zbrodni adnych, panie prokuratorze
– odparł szef techników, kucaj c po drugiej stronie ciała.
– Zebrali my w innych miejscach, tak samo jak mikro lady.
Mamy wzi ć próbki zapachowe?
Szacki pokr cił przecz co głow . Je li denat przez
ostatnie dwa dni przebywał z osobami, z których jedna go
zabiła, to zapach nic nie pomo e. Tyle razy obalali mu t
poszlak w s dzie, e szkoda było trudzić techników na
darmo.
– Co to w ogóle jest? – zwrócił si do Kuzniecowa, wskazuj c na zako czony czarn plastikow r czk szpikulec,
wystaj cy z prawego oka ofiary. Ul yło mu, e dzi ki pytaniu
mo e odwrócić wzrok w stron policjanta, zamiast patrzeć
na bordowoszar mas , która musiała być kiedy okiem
m czyzny, a teraz zakrzepła na policzku w kształcie uparcie
przywodz cym Szackiemu na my l bolid Formuły 1.
– Ro en – odpowiedział Oleg. – Albo co podobnego.
W jadalni jest cały komplet w tym samym stylu. No e,
tasak, sztućce.
Szacki pokiwał głow . Narz dzie zbrodni pochodzi st d.
Jaka jest wobec tego szansa, e zabójca przyszedł z zewn trz? Praktycznie adna, teoretycznie s d mo e uznać,
e był tu tłum jak na Marszałkowskiej, którego nikt nie
zauwa ył. A wszelkie w tpliwo ci... i tak dalej.
Zastanawiał si , jak rozegrać spraw ze wiadkami,
a tak naprawd podejrzanymi, kiedy do sali zajrzał jeden
z mundurowych.
– Panie komisarzu, przyjechała ona. Zechce pan?
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Prokurator wyszedł z Olegiem na dziedziniec.
– Jak on si nazywał? – szepn ł do Kuzniecowa.
– Henryk Telak. ona Jadwiga.
Przy radiowozie stała kobieta z gatunku tych, o których
m czy ni mówi , e s przystojne. Do ć wysoka, szczupła, w okularach, z lekko siwiej cymi ciemnymi włosami,
o zdecydowanych rysach twarzy. Ubrana w jasnozielon
sukienk i sandały. Kiedy musiała być pi kno ci , teraz
dumnie obnosiła przemijaj c urod .
Kuzniecow podszedł do niej, ukłonił si .
– Dzie dobry, nazywam si Oleg Kuzniecow, jestem
komisarzem policji. To prokurator Teodor Szacki, który b dzie prowadził ledztwo. Prosz przyj ć nasze najgł bsze
wyrazy współczucia. Obiecujemy, e zrobimy, co w naszej
mocy, aby znale ć i ukarać zabójc pani m a.
Kobieta skin ła głow . Wygl dała na nieobecn , zapewne wzi ła ju co na uspokojenie. Być mo e jeszcze
nie była w pełni wiadoma tego, co si zdarzyło. Szacki
wiedział, e pierwsz reakcj na mierć bliskiej osoby jest
niewiara. Ból przychodzi pó niej.
– Jak to si stało? – spytała.
– Napad rabunkowy – Szacki kłamał tak gładko i z tak
pewno ci siebie, e nieraz radzono mu, aby zaj ł si adwokatur . – Wszystko na razie wskazuje na to, e noc
włamywacz natkn ł si przypadkiem na pani m a, być
mo e nawet pan Henryk próbował go zatrzymać. Złodziej
go zabił.
– Jak? – spytała.
M czy ni wymienili spojrzenia.
– Pani m został uderzony w głow ostrym narz dziem. – Szacki nie cierpiał kryminalistycznej nowomowy,
ale ona najlepiej nadawała si do tego, eby odrzeć mierć
z dramaturgii. Brzmiało to łagodniej ni kto wbił mu
ro en w mózg przez oko”. – Umarł natychmiast. Lekarz
twierdzi, e mierć nast piła tak szybko, e nie zd ył nawet poczuć bólu.
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