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Rodzisz się, uczysz, dążysz do celów, które uważasz za warte 
wysiłku i nie czujesz upływającego czasu. Nie wiesz, że masz do 
spełnienia misję. Każdy myślący człowiek, przede wszystkim 
powinien szukać swojego przeznaczenia. To jedyna droga do 
szczęścia, do posmakowania spełnienia.  

Wszechobecna manipulacja spowodowała bezradność. Zbyt 
dużo nam się wydaje i tak naprawdę nie wiemy, czy idziemy 
właściwą drogą. Dlatego jesteśmy smutni, dlatego dotyka nas 
marazm i pożera depresja. 

Wybrańcy mają więcej szczęścia – znajdują swoją drogę i nią 
podążają. Wystarczy odrzucić od siebie zagubienie i wykonać 
polecenie. Powołani do zaplanowanej akcji, przeciwstawiamy się 
narastającemu chaosowi.  

Moja pierwsza misja jest trudna. Nie cofnę się przed jej 
wykonaniem. Zabiorę życie i nie będzie w tym mojej winy. Zostanę 
usprawiedliwiony.  

Co zrobię, jeśli pojawią się wątpliwości? Nie wiem. Jeśli 
stchórzę, zostanę ukarany.  

Kiedy racjonalne myślenie zastąpię emocjami, wówczas 
zrobię to. Wszystko będzie zależeć od tego, co zwycięży: rozum czy 
uczucia. Rozum to matematyka, uczucia, to radość nagrody. Jak 
każdy Homo sapiens, jestem uzależniony od endorfin… 

Te myśli, które nie wiadomo skąd pojawiają się w mojej 
głowie, są męczące. Powinienem z kimś o tym porozmawiać… 

 
 
… 
 
Ubrany w biały fartuch męż cżyżna badawcżo obserwował 

młodą osobę. Wysłuchał historii jej ż ycia. Choc  nie powiedżiała 
wsżystkiego, wiedżiał, co ją trapi. Zastanawiał się, jak moż e 
pomo c. Diagnoża była jednożnacżna.  

Oto, do gabinetu prżysżedł ktos , kto ma problem. Ktos , kto 
mu żaufał i opowiedżiał o swoich problemach. Z eby mo gł 
funkcjonowac  w tym pełnym obłudy i żakłamania s wiecie, musi 
żrealiżowac  swo j demonicżny cel. Są to jego mys li, i na tym się 
skon cży, cży też  prędżej cży po ż niej dokona żbrodni?  
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Pocżuł żadowolenie. Dżięki tej młodej osobie, prżyżnał się 
sam prżed sobą, ż e on, terapeuta, jest taki sam. Ciemna strona 
psychiki istoty mys lącej jest nienasycona. U niekto rych ludżi, 
ucżucie staje się tak silne, ż e nie potrafią już  się opanowac . Cży 
on, terapeuta, mo głby karmic  się strachem ofiary? Patrżyc  w 
żalęknione ocży i spokojnym głosem wyjas niac , co żamierża 
żrobic . To żabierże nadżieję i jesżcże bardżiej spotęguje strach...  

Otrżąsnął się ż żamys lenia. Pro ba utoż samienia się ż 
pacjentem udała się. To dobra droga do postawienia poprawnej 
diagnoży.  

– Nie żnamy własnego prżeżnacżenia – powiedżiał 
spokojnym głosem. – Sytuacja wymaga rożważ nego dżiałania. 
Prżeanaliżuj swoje mys li i żapamiętaj wsżystkie emocje, kto re Ci 
towarżysżą. Cży będżie to rados c , cży też  smutek. Na kolejnym 
spotkaniu porożmawiamy o tym.  

Osoba skinęła głową i nie oglądając się ża siebie, wysżła ż 
gabinetu.  

Doktor pomys lał, ż e los sprawił mu preżent. Nieżapo-
wiedżiany pacjent, bardżo ciekawa osobowos c , a co naj-
waż niejsże, nowe wyżwanie.  

 
 
…  
 
Ergon to moje imię. Posiadam nadludzką siłę i moc, ale jak 

każdy człowiek, potrzebuję uznania. Świat jest bardzo 
skomplikowany. Nasza rzeczywistość poprzeplatana jest innymi, 
nieznanymi wymiarami. Trzeba w to uwierzyć, jak trzeba wierzyć 
w przeznaczenie.  

Znowu pojawiła się energia, która mnie rozpiera. Niebawem 
zamienię ją na działanie. Mój anioł zapytał z niedowierzaniem, 
czy to zrobię? Tak, zrobię to. Zabiję człowieka, bowiem na to 
zasłużył. To prawo fizyki. Podobnie jak w przyrodzie zawsze jest 
akcja i reakcja, przyczyna i skutek, tak ja będę teraz dążył do 
ukarania winnego.  

Jak już to zrobię, będę karmić się uczuciem, którego smak 
dopiero poznam. 
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ROZDZIAŁ I 
Ubogi w duchu 
 
Wiktor że żdżiwieniem na twarży patrżył na nadinspektora 

Alfreda Niemirskiego, kto ry wylewał ż siebie potok sło w nie 
pożwalając, by ktos  mu prżerwał. S ledcży żostał weżwany do 
Komendy Gło wnej, by usłysżec  cos , w co na pocżątku trudno mu 
było uwierżyc . 

Zaistniała sytuacja nietypowa, sżcżego lnie w prżypadku 
funkcjonowania wydżiału kryminalnego. Wiktorowi prży-
dżielono dwoje staż ysto w. Dżiewcżyna ukon cżyła kryminologię 
w sżcżytnowskiej sżkole policyjnej i prżesżła sżkolenie w grupie 
do spraw żwalcżania narkotyko w w Pożnaniu, ale nie 
prżystąpiła do egżaminu oficerskiego. Chłopakowi pożostał 
jesżcże rok nauki, kto rą żawiesił. Prżeż najbliż sże miesiące 
komisarż będżie robił ża sżkoleniowca, od kto rego młodżi 
adepci będą ucżyc  się prowadżenia s ledżtwa.  

– Chcesż, ż ebym dwo jce ż o łtodżiobo w prżekażał swoje 
tajemnice? Jak już  ich wysżkolę, to co będżie że mną?  

– Nie żamierżam wysyłac  cię na emeryturę, prżynajmniej do 
dnia, w kto rym będżiesż jesżcże nadawał się do służ by. 

– Więc po co ten cyrk? 
– Prżyżnam sżcżerże, ż e potrżebujemy kogos , kto cię w 

prżysżłos ci żastąpi. Sam wiesż, jaką mamy w policji sytuację – 
brak nowych, żdolnych i żaangaż owanych ludżi. Owsżem, są 
dżiesiątki absolwento w, ale to tylko teoretycy. Twoi podopiecżni 
potrżebują żajęc  praktycżnych i ty im to umoż liwisż. 

– Cżuję się, jakbym był jedynym dobrym s ledcżym w całej 
Warsżawie. 

– Jestes  jednym ż niewielu naprawdę skutecżnych – 
prżyżnał Niemirski. – Powinienes  się ciesżyc , ż e dostajesż 
wsparcie. 

– Zrobiłes  konkurs na staż ysto w, cży też  wrżuciłes  kartecżki 
ż nażwiskami do masżyny losującej?  

– Uwierż mi, wiem co robię. Dżiewcżyna ma nieco 
dos wiadcżenia w walce ż prżemytem i dystrybucją narkotyko w, 
a chłopak… – żamilkł na chwilę, sżukając włas ciwych sło w – ma 
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nieprżeciętne żdolnos ci analitycżne, ale wygląda trochę… jak 
ciamajda. Albo żrobisż ż niego Sherlocka Holmesa, albo 
odpadnie.  

– Chcesż powiedżiec , ż e podsyłasż mi jakiegos  słabeusża?  
– Stal staje się twarda po żahartowaniu.  
– Rożumiem, ż e od decyżji nie ma odwołania? – żapytał 

Wiktor, kręcąc ż niedowierżaniem głową.  
– To polecenie służ bowe.  
– Zastanowię się – prżekornie odparł komisarż. – Jakis  

wybo r mam.  
– Nie pieprż, tylko bierż się do roboty. Jesżcże mi kiedys  

podżiękujesż.  
Wiktor odwro cił się na pięcie i beż poż egnania opus cił 

gabinet sżefa. Miał ochotę powiedżiec  mu, co mys li o tym 
poleceniu, ale udało mu się powstrżymac  od niecenżuralnego 
komentarża. Powo d był jeden – nic by to nie dało.  

Nadinspektor postanowił żnależ c  kogos , kto prżejmie jego 
funkcję jako komisarża. Po roku albo dwo ch latach wys le go na 
emeryturę i żastąpi kims  młodym, lojalnym. Kims , kto jest 
posłusżny i nie chodżi własnymi s cież kami. On sam nie był 
pokornym cielęciem, a ostatnio prżechodżi trudny okres. W 
kon cu każ demu żdarżają się lepsże i gorsże dni. Tyle tylko, ż e w 
jego prżypadku trwało to już  dos c  długo.  

Nawet nie chciało mu się żastanawiac  nad tym, dlacżego nie 
prżydżielono mu do wspo łpracy młodych oficero w, kto rży 
ukon cżyli kryminologię i żdali wżorowo egżaminy, tylko jakis  
niedoksżtałconych go wniarży.  

Wiktor pocżuł się wypalony. Zobojętnienie, prżypominające 
sżaro wkę w dż dż ysty, jesienny dżien , ogarnęło męż cżyżnę.  

Podobno tak wyglądają pocżątki depresji. Zrobił test 
żnależiony w internecie. Wynik: „pocżątki nasilającej się 
depresji”. Poniż ej żnalażł rekomendację udania się do terapeuty 
oraż gotowy druk, służ ący do umo wienia wiżyty. Wtedy się 
ws ciekł. Moż e ma podobne objawy, ale choroba jego nie dotycży. 
Po latach żmagan  ż żabo jcami miałby otworżyc  się prżed obcą 
osobą? I co jej powie? Z e uciekła od niego kobieta i to go 
żłamało?  
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A teraż jesżcże dwo jka sżcżeniako w ma dołącżyc  do niego. 
Staż ys ci. Policja kryminalna, to nie żabawa w prżedsżkole. Co 
moż e żaoferowac  naucżyciel, kto ry sam potrżebuje wsparcia?  

Negatywne emocje, nicżym kłęby cżarnego dymu, wy-
pełniały umysł detektywa.  

 
 
…  
 
Ergonowi nie dawała spokoju mys l, cży ma wprowadżic  

swo j plan w ż ycie. Us miercenie cżłowieka to prżestępstwo i cżyn 
moralnie naganny. Ale cży na pewno? Zadanie musi byc  
wykonane i nikt inny tego nie żrobi. To misja, to ma nakażane. 
Licży się dobry plan i jego poprawne wykonanie. Sęk w tym, ż e 
prżysżła ofiara nic nie żrobiła mordercy, ż eby żginąc . O sprawie 
wie tyle, ile było napisane w brukowcach i internecie.  

Cżęsto wydaje nam się, ż e kogos  dobrże żnamy i jestes my 
pewni ucżciwos ci tej osoby, ale nie żawsże wiemy o niej 
wsżystko. Pod płasżcżykiem dobrych ucżynko w żnajduje się 
żgniłe wnętrże.  

Ostatecżnie żrobi to, bo takie otrżymał polecenie. Jeż eli się 
wycofa, żostanie ukarany. Nie boi się cierpienia, a nawet s mierci, 
to jednak nie jest tak waż ne, jak honor.  

Ofiara to pysżałek, kto ry wykorżystuje niewinnych ludżi do 
swoich niecnych, żakamuflowanych wżniosłymi hasłami celo w. 
Jest pażerny, wyrafinowany, a prży tym skutecżny. Idżie naprżo d 
jak taran... tylko, po co? Z eby miec  więcej pieniędży? Więksżą 
władżę? A moż e nawet o tym nie mys li? Jest jak rożpędżony 
pociąg, kto rego celem jest podąż anie do prżodu. Ale nie ma 
hamulco w, ma ża to niespoż ytą energię w parciu naprżo d. 
Jedynym wyjs ciem jest wykolejenie go.  

Ostatnia analiża sytuacji, wsżystko pod kontrolą. Ryżyko 
niepowodżenia jest minimalne. A żatem do dżieła.  

W niewielkiej sali, na sżpitalnym ło ż ku leż ał męż cżyżna. 
Niebieskawa pos wiata ulicżnych latarni była żimna i 
nieprżyjemna. Było ciemno. Ksżtałty stojących ża ło ż kiem 
sżafek były rożmyte. Chory otworżył ocży, us miechnął się. 
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Postac  nad nim odwżajemniła us miech. Wysżeptała mu do ucha, 
ż e wkro tce jego cierpienia będą już  prżesżłos cią. Na koniec 
poprosiła o modlitwę.  

Wychodżąc ż sali pomys lała, ż e prosżenie grżesżnika o 
modlitwę to pomyłka. Nie potrżebuje ż adnej łaski ani litos ci. Jest 
narżędżiem do wykonania żadania.  

Nikt nie żauważ ył nieprosżonego gos cia, kto ry opus cił 
budynek bocżnym wyjs ciem prżeżnacżonym dla dostawco w. 
Kiedy był ża bramą, rożpocżął proces żapominania o tym, co 
żrobił. Obraż sżpitalnego ło ż ka nie moż e już  stanąc  prżed jego 
ocżami. Nie moż e się osądżac  ża to, co żrobił, ponieważ  
osobis cie nie ponosi winy. Jest usprawiedliwiony.  

Kiedy po cżterdżiestu minutach dotarł do miesżkania, już  
nie pamiętał ostatniej godżiny. Posłusżny umysł skutecżnie 
wymażał wspomnienia. Pożostał jesżcże jakis  niesmak, ale to 
ucżucie prżejs ciowe. Minęło po kolejnych dwo ch kwadransach.  

Akcja żakon cżyła się powodżeniem, tego był pewien. Choc  
nie pamiętał, co to było, cżuł rożpierającą dumę.  

Rożebrał się i wżiął gorący prysżnic. W łażience spędżił 
ponad po ł godżiny. Kiedy nakrywał się pledem, leż ąc na duż ym, 
wygodnym ło ż ku pomys lał, ż e wsżystko odbyło się żgodnie ż 
planem. Pods wiadomie ocżekiwał pochwały.  

Emocje opadną. Wo wcżas powro ci do swojej akcji, aby 
prżeż ywac  ją jesżcże wielokrotnie. Ale to będżie po ż niej.  

 
 
…  
 
Wiktor żamys lił się. Ostatnie jedenas cie miesięcy w sposo b 

żnacżący żmieniło jego ż ycie. Romans ż Magdaleną Ro ż alską, 
siostrą podejrżanego o sżereg poważ nych prżestępstw 
multimilionera Karola Mulaka, odmłodżił go. Prżesżedł na dietę, 
regularnie c wicżył na siłowni, żwięksżył też  cżęstotliwos c  jażd 
na rowerże po lesie. Zreżygnował ż kawy, a herbatę żastąpił 
żiołami, kto re coraż bardżiej mu smakowały. Nowe 
prżyżwycżajenia spowodowały kąs liwe komentarże u kolego w 
– policjanto w, ale nie żwracał na to najmniejsżej uwagi. Mys lał 
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pożytywnie i był żadowolony że swojego losu. Zdrowy tryb ż ycia 
pożwolił mu na żgubienie żbędnych kilogramo w i obniż enie 
cis nienia krwi, dżięki cżemu prżestał prżyjmowac  leki.  

Magdalena nie żamiesżkała ż Wiktorem na stałe. Prżycho-
dżiła do niego prawie codżiennie i cżęsto żostawała na noc, ale 
żawsże po ż niej wracała do siebie. Tłumacżyła, ż e jes li ża-
miesżkają rażem, ich płomienny romans żmieni się w rutynę, 
prżeż co straci swo j urok. Namiętnos c  obojgu prżesłoniła 
rżecżywistos c . W miarę upływu cżasu ucżucie nieco osłabło.  

Karol Mulak, postrżelony prżeż aspiranta Jana Murata, 
żmarł po prżewieżieniu do sżpitala. Magdalena odżiedżicżyła po 
bracie ogromną fortunę, ale nie chciała żajmowac  się biżnesem. 
Po kolei sprżedawała udżiały licżnych prżedsiębiorstw. 
Pewnego dnia postanowiła prżeprowadżic  się do reżydencji pod 
Konstancinem. Zarżądżana prżeż sżtucżną inteligencję 
posiadłos c , już  nie prżypominała jej niedawnych prżeż yc . 
Uwolniła się od prżesżłos ci. Miesiąc temu podjęła kolejną 
decyżję. Po pełnej namiętnos ci nocy, os wiadcżyła Wiktorowi, ż e 
więcej już  się nie spotkają. Zorganiżowała wyjażd, ale nie 
żdradżiła, dokąd się udaje. Wielce prawdopodobne, ż e już  nigdy 
nie wro ci do Polski. Wychodżąc ż jego miesżkania, miała łży w 
ocżach. Zapewniała, ż e to nie jego wina. Prżekonywała, ż e jest 
beżpiecżna i już  ż aden cien  jej brata nie jest dla niej 
żagroż eniem. Na koniec rożmowy stwierdżiła, ż e po prostu chce 
odmienic  swoje ż ycie i postanowiła sżukac  jego sensu w innym 
miejscu na żiemi. Byc  moż e wyjedżie do jednego ż ostatnich 
dżikich żakątko w żiemi.  

Wiktor tkwił w beżruchu prżeż dobrą godżinę. Prżeż 
kolejnych kilka dni nie potrafił się pożbierac . Pierwsży raż od 
cżaso w dżiecin stwa chciało mu się płakac . Nie hamował tego, ale 
ostatecżnie ani jedna łża nie popłynęła po nieogolonym 
policżku. Cierpiał w milcżeniu.  

Jego wspo łpracownik, Jan Murat nagle żachorował. Ostra 
cukrżyca połącżona ż daleko idącymi żmianami w trżustce. 
Nowotwo r sżybko się rożprżestrżenił, nie dając otyłemu 
męż cżyż nie najmniejsżej nawet sżansy. Zmarł w trżecim 
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miesiącu po diagnożie. Nie miał rodżico w ani rodżen stwa. Nikt 
po nim nie płakał.  

 
 
…  
 
Natalia nie mogła poradżic  sobie ż narastającym napięciem. 

Prżed kilkoma minutami użyskała informację i pocżuła, ż e musi 
natychmiast podżielic  się nią że swoim sżefem. Nie mogła dłuż ej 
żwlekac . Beż pukania wesżła do gabinetu komisarża, żamknęła 
drżwi i beż żaprosżenia usiadła na krżes le, naprżeciwko 
wpatrżonego w okno męż cżyżny.  

– Panie Komisarżu, mam informacje, a to nie moż e cżekac  – 
powiedżiała kobieta, ale Wiktor nie żareagował. – Halo, jest pan 
tam? Ziemia do Komisarża…  

– Co się stało? – otrżąsnął się Wiktor. Co tak waż nego i 
pilnego się wydarżyło, ż e mi prżesżkadżasż?  

– Mamy ofiarę i nie jest to naturalny żgon.  
– W nasżym żawodżie jest to całkiem normalne…  
Kobieta nie wiedżiała, cży komisarż ż niej ż artuje, cży też  

cos  wydarżyło się w jego ż yciu. Podcżas dotychcżasowej, co 
prawda kro tkiej wspo łpracy, nigdy się tak nie żachowywał. 
Bywał małomo wny, wprost mrukliwy, ale żawsże był ko-
munikatywny. Pomys lała, ż e moż e jest poważ nie chory, ale nie 
chce się ż tym żdradżic . Taki twardżiel nie moż e wobec swojego 
podwładnego, na dodatek filigranowej kobiety, tak nagle 
otworżyc  się i okażac  własnej słabos ci.  

W rżecżywistos ci Natalia nie była kruchą ani beżradną 
kobietą. Wyglądała na siedemnas cie lat, była sżcżupła, 
s redniego wżrostu. Pomimo fineżyjnej budowy ciała, 
dysponowała duż ą siłą fiżycżną. Wyc wicżone mięs nie były 
wytrżymałe. Spryt i opanowanie, użyskane podcżas treningo w 
wschodnich sżtuk walki sprawiały, ż e potrafiła byc  groż nym 
prżeciwnikiem nawet dla silnego, wysportowanego męż cżyżny. 
Nie miała jednak dos c  cierpliwos ci dla swojego sżefa, kto ry 
włas nie ją żirytował. Sprawa była waż na, a on żachowywał się, 
jak obraż one dżiecko.  
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– Na pewno dobrże się cżujesż? – żapytała ż troską w głosie.  
– Nic mi nie jest – odpowiedżiał, nadal patrżąc w prżestrżen . 

– Powiedż, co się wydarżyło.  
– W sżpitalu na Lindleya żnależiono martwego męż cżyżnę, 

kto ry był tam hospitaliżowany.  
– Ludżie umierają najcżęs ciej w sżpitalu – wycedżił. – Co w 

tym dżiwnego?  
– Prosżę, nie bądż  żgryż liwy – syknęła że żłos cią. – To nie 

była s mierc  ż prżycżyn naturalnych. Podejrżewam morderstwo.  
– Moż esż podac  więcej sżcżego ło w? – komisarż spojrżał 

kobiecie w ocży. Sżybko wro cił do rżecżywistos ci.  
Aspirantka prżeż chwilę pocżuła ciepło w ż ołądku, żaraż 

jednak żebrała się w sobie i żacżęła relacjonowac  wydarżenie. 
Starała się nie pominąc  ż adnych sżcżego ło w.  

– Zmarły to pięc dżiesięciosiedmioletni ksiądż, probosżcż 
parafii Błogosławionego Władysława na warsżawskim 
Ursynowie. W sżpitalu prżebywał ż powodu żapalenia płuc. Miał 
też  żaplanowany sżereg badan  że wżględu na kamienie w 
worecżku ż o łciowym. W najbliż sżej prżysżłos ci cżekał go żabieg 
chirurgicżny. W planach były jesżcże badania dotycżące...  

– Jaka jest prżycżyna żgonu? – żapytał, prżerywając wywo d 
aspirantki.  

– Prawdopodobnie prżedawkowanie morfiny. Labora-
torium to jesżcże sprawdża. W tes cie biochemicżnym wykryto 
opiaty w dawce prżekracżającej żakresy pomiarowe analiżatora. 
Dokładniejsże badania są w toku. Wyniki powinny byc  dżisiaj 
wiecżorem.  

– Cży to mo gł byc  wypadek? Zaniedbanie personelu?  
– Nie wiem.  
– Kiedy będżie sekcja żwłok?  
– Nie wiem. Ciało prżetransportowano na Ocżki, do Zakładu 

Medycyny Sądowej.  
– To na terenie tego samego sżpitala. Byłas  na oddżiale 

wewnętrżnym i nie pomys lałas , aby żajrżec  na Ocżki?  
– Nie pomys lałam – odpowiedżiała ż żaż enowaniem.  
– Praktyka cżyni mistrża, jesżcże masż duż o nauki prżed 

sobą.  
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– Ty ocżywis cie masż duż e dos wiadcżenie i nie robisż już  
ż adnych błędo w.  

– Dos wiadcżenie to cenna rżecż, choc  i ono cżęsto żawodżi.  
– Nie chcesż pojechac  do sżpitala? – żapytała ż wyraż nym 

żaciekawieniem w głosie. – Na miejsce żdarżenia? Co na to 
twoje, jakż e bogate dos wiadcżenie, nic ci nie podpowiada? – 
dodała nieco żgryż liwie.  

– Strata cżasu. Ekipa techniko w już  żrobiła swoją robotę. 
Zebrali materiał i teraż będą go badac . Kilka dni, moż e nawet 
tydżien , ale to też  strata cżasu i pieniędży. Nicżego nie żnajdą.  

– Skąd ta pewnos c ? Moż e będą odciski palco w, jakis  
żgubiony włos, fragmenty materiału, cży cokolwiek innego, co 
moż e naprowadżic  na trop prżestępcy.  

– W ten sposo b nie żnajdżiemy mordercy. W sali sżpitalnej 
jest duż o niewidocżnych s mieci pożostawionych prżeż lekarży, 
pielęgniarki, obsługę sprżątającą, salowe. Każ dy cos  po sobie 
żostawił. Choc by na pos cieli. Materiału będżie duż o, ale nie 
żdołamy go prżyporżądkowac  do posżcżego lnych oso b. 
Ocżywis cie pożostaje nadżieja, ż e się uda.  

– Sżpital to sterylna cżystos c .  
– Sżpital to jeden wielki, choc  nie żawsże widocżny bałagan 

– skwitował Wiktor.  
– To w jaki sposo b żnajdżiemy prżestępcę?  
– Powinnas  wiedżiec , jakie są sposoby na odnależienie 

prżestępcy. Cżegos  cię chyba naucżyli w sżkole policyjnej?  
Natalia była żbita ż tropu i nie wiedżiała, co mys lec . Od-

wro ciła się i beż słowa opus ciła gabinet komisarża. Zasta-
nawiała się, dlacżego dos wiadcżony s ledcży nie podejmuje 
ż adnego dżiałania. W mys lach powto rżyła to, co usłysżała. Jej 
sugestia, ż e powinni beżżwłocżnie pojechac  do sżpitala żostała 
żignorowana. Sami nie żnajdą nicżego więcej? Technicy 
wykonali swoją pracę i już  nic do żrobienia nie ma. Teraż trżeba 
cżekac  na wyniki badan  laboratoryjnych oraż na sekcję żwłok i 
moż e wtedy dowiedżą się cżegos  więcej. Cży komisarż na pewno 
ma rację?  
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…  
 
Ile jeszcze czasu potrzebuję, aby stać się normalnym 

człowiekiem? Ile dni, tygodni, a może miesięcy? Ile czasu musi 
upłynąć, abym mógł postrzegać otaczającą mnie rzeczywistość 
taką, jaka jest naprawdę? Bez angażowania wyobraźni o 
konieczności walki, przeciwstawianiu się czemuś, czego nie 
rozumiem, ale co jest groźne, złe, dążące do mojego końca, do 
mojej śmierci. Wyobrażenia wroga, który chce mnie zniszczyć, 
przychodzą automatycznie, wgryzają się głęboko w psychikę i 
tam pozostają na długo.  

Pozostaną na zawsze, jeżeli się nie zmobilizuję do walki. Na 
zawsze, jeżeli ich nie zniszczę. Po pewnym czasie zaczynam 
wierzyć, że jest inaczej, niż jest naprawdę. Tworzy się wypaczony 
obraz rzeczywistości, choć tylko w moim skołatanym umyśle. 
Zdaję sobie z tego sprawę, choć wszystkiego nie pamiętam. Ludzie 
nie widzą we mnie inności, bo ona pozostaje ukryta. Dobrze tego 
pilnuję.  

A może ja tylko bronię się przed swoim przeznaczeniem? 
Muszę akceptować to, co zsyła mi los. Fakt, że sam chcę wyznaczać 
swoje cele jest mało istotny. Szkoda fatygi, to będzie 
marnotrawstwo energii i czasu. Ostatnia myśl mnie uspokoiła. 
Sprawdzian został zaliczony i mogę się odprężyć, odpocząć. 
Akceptacja losu jest jednoznaczna z resetem rozumu. Wątpliwości 
umykają, a umysł staje się czysty i chłonny. Każdy człowiek 
dokonuje wyborów. Podświadomie chciałby się przypodobać 
innym, ale czy taki jest cel naszego trwania? Będąc w półśnie, 
jakby uniesiony nad powierzchnią ziemi, czuję się doskonale. Moja 
moralna wina została zmyta. Błogość trwania w nicości, to radość 
oczekiwania na kolejny sygnał do działania.  

 
 
… 
 
Po dwo ch godżinach odrętwienia, Wiktor powro cił do 

siebie. Zadżwonił do Natalii wyjas niając, ż e pojadą do parafii, w 
kto rej denat był probosżcżem. Kos cio ł Błogosławionego 
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Władysława ż Gielniowa, patrona Warsżawy, to duż a budowla, 
kto rej pokryty miedżianą blachą dach w beżchmurne dni odbija 
promienie słonecżne, tworżąc woko ł charakterystycżną 
pos wiatę. Obok s wiątyni wżnosi się dżwonnica, miesżcżąca 
dżwon Władysław, waż ący trżynas cie i sżes c  dżiesiątych tony, 
cięż sży od dżwonu Zygmunta o tysiąc kilogramo w.  

Zaparkowali tuż  prżed gło wnym wejs ciem do kos cioła. W 
kancelarii parafialnej cżekała na nich żakonnica, siostra 
Katarżyna, kto ra była prawą ręką probosżcża. Kobieta płakała.  

Po dos c  długim wstępie, podcżas kto rego prowadżili luż ną 
rożmowę, Wiktor wyjas nił, ż e żawsże w prżypadkach nagłej, 
niewyjas nionej s mierci, sprawą żajmuje się prokurator, żas  oni, 
jako s ledcży, musżą żebrac  informacje o ofierże. Zadał pierwsże 
pytanie:  

– Cży probosżcż żajmował się jakims  biżnesem?  
– Wieloma – odpowiedżiała siostra pewnym głosem. – Ta 

s wiątynia, to ogromna inwestycja, wciąż  mamy kredyty do 
spłacenia. Jest u nas księgarnia, jeden ż gospodarcżych 
budynko w wynajmujemy stolarni, inny hurtowni żajmującej się 
armaturą i płytkami do łażienek. Wynajmujemy też  sklepik w 
dżwonnicy. Rżecż jasna, prowadżona jest posługa żwiążana ż 
parafią: s luby, chrżciny, pogrżeby, ale to typowe dla każ dego 
kos cioła.  

– Sporo tego… – Wiktor żawiesił na chwilę głos. – Probosżcż 
musiał byc  bardżo żajęty.  

– Był żajęty od samego rana do po ż nego wiecżora, a mimo 
to żnajdował cżas na dżiałania charytatywne. Od kwietnia do 
paż dżiernika, raż w miesiącu organiżował pikniki, ż kto rych 
docho d prżeżnacżał na żboż ne cele.  

– Na jakie?  
– Z tego ostatniego pieniądże prżekażalis my fundacji 

„Edukacja”, żajmującej się dofinansowaniem nauki dżieci ż 
biednych rodżin.  

– Duż a to była suma?  
– Około pięciu tysięcy żłotych. Wie pan, probosżcż żaprasżał 

waż ne osoby ż gminy, a takż e lokalnych biżnesmeno w, 
organiżowalis my grilla, sprżedawalis my kiełbaski, darowane 
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książ ki, obraży. Opro cż tego były tan ce, konkursy i żbio rka 
pieniędży. Ale nie wsżystkim się to podobało.  

– To żnacży?  
– Po ostatnim pikniku, na temat księdża ukażał się artykuł 

w „Codżiennej”, tym ohydnym, beżboż nym brukowcu. Zdjęcie 
kapłana wrżucili na okładkę. Tan cży na nim ż wysoko żadartą 
sutanną. Tytuł wprost kłuje w ocży ogromnym, cżerwonym 
napisem: „Tak pasterż Kos cioła katolickiego pasie swoje 
owiecżki”. Ohyda. Prżecież  starał się tylko o pomoc dla biednych 
dżieci. Robił to na wesoło, takie miał usposobienie. Gdyby 
siedżiał na krżes le smutny, nie pomogłoby to w żbio rce 
pieniędży.  

Siostra żacżęła płakac . Zasłoniła rękami twarż i głos no 
łkała. Wiktor cżekał, aż  się uspokoi. Miał jesżcże kilka waż nych 
pytan . Natalia pocżuła się nieżręcżnie. Nie wiedżiała, jak się 
żachowac . Odruchowo chciała prżytulic  żakonnicę, pociesżyc , 
ale jej funkcja na to nie pożwalała. Siedżiała ż sżeroko otwartymi 
ocżami i ustami w podko wkę. Kobieta uspokoiła się nieco. 
Komisarż żadał kolejne pytanie:  

– Cży probosżcż miał jakies  widocżne słabos ci?  
– Jedną – odpowiedżiała łkając – lubił dobrże żjes c . Kuchnia 

parafialna jest dobra, ale tradycyjna, wysokokalorycżna. A on 
potrafił duż o żjes c . Miał sporą nadwagę. Poża tym nie miał 
innych, żłych nawyko w. Podcżas odprawianej msży, nawet wina 
do kielicha nalewano mu mało – nie żnosił alkoholu.  

– Cży miał wrogo w? Prżeprasżam, ale musżę żadac  to 
pytanie – wyjas nił komisarż, us miechając się prży tym.  

– Chyba nie sądżi pan, ż e… – nie dokon cżyła żdania i 
ponownie żacżęła płakac .  

– Jestem policjantem i musżę pytac  o wsżystko, to mo j 
żawo d.  

– To był dobry cżłowiek – wydukała, nie prżestając płakac . 
– Z nikim nie miał konflikto w. Wsżyscy będżiemy się modlic  ża 
jego dusżę.  

Wiktor żdecydował się żakon cżyc  spotkanie. Siostra nie 
miała gażety że żdjęciem księdża. Natalię odesłał na komendę, a 
sam żdecydował się na kro tki spacer.  
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Idąc Aleją Kasżtanową nieopodal, prżypomniał mu się 
pierwsży spacer ż Magdaleną… I żnowu pocżuł to żnajome 
ukłucie w sercu.  

 
 
…  
 
Dzisiejszy sen był wspaniały. Zupełnie jak z piosenki Kayah i 

Bregovica „To nie ptak”. Przyszedł do mnie Anioł. Postać 
dziewczynki, skromnej, ładnej, uśmiechniętej. Spod sukieneczki 
wystawały jej skrzydła. Przyszła powiedzieć mi, że istnieje. Anioł, 
to nie wymysł, to nie fikcja czy fantazja, to nie manipulacja, ale 
prawda. One istnieją. Są takie dobre i chcą nam pomóc.  

Wierzę w jej słowa i to ma szansę zmienić całe moje życie. 
Mam taką nadzieję. To, do czego każdy człowiek podświadomie 
dąży, przyszło do mnie i powiedziało: „oto jestem”, dało naukę i 
wiele teraz rozumiem. Pomijając głupców, a właściwie tych 
zapalczywych głupców, wszyscy inni szukają Boga. Widzę w tym 
źródło swojego istnienia. Kult ciała ma sens na początku drogi 
człowieka, kiedy młody organizm wypełniony jest hormonami. 
Dojrzewając, chce wyzwolić z siebie nagromadzoną energię, aby 
poczuć fizyczne spełnienie. Ale czas mija i człowiek zaczyna zda-
wać sobie sprawę, że życie się kończy. Wszystko, co było, to śmiecie 
– oprócz oczywiście seksualnego spełnienia. Jeżeli Bóg istnieje, jest 
szansa na dalsze życie i dlatego jego szukanie jest naszym 
obowiązkiem.  

Istnienie Anioła to nie fikcja, wierzę w to i cała moja dusza 
wypełnia się radością. Radość powoli zmienia się w euforię, która 
delikatną mgiełką pokrywa całe moje wnętrze. Oto staję się kimś, 
komu nagle chce się żyć. Widzę sens, cel, kierunek dążenia. 
Dostrzegam wartość absolutną. Skoro jest niezbity dowód na 
istnienie w innym, nieznanym mi wymiarze, nie mam już wyjścia 
– muszę poświęcić się poszukiwaniu prawdy, czyli Boga. Nie mogę 
popełnić przy tym żadnego błędu. Czeka mnie duży wysiłek, ciągła 
analiza czy to, co znajduję, to prawda czy fałsz i nadzieja, że zdążę 
choćby uchylić rąbka tajemnicy. Wyzwanie jedyne w swoim 
rodzaju, duchowe, pełne, wspaniałe. 
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Głęboko wierzę, że w miarę postępów, Anioł będzie 
wskazywał mi dalszą drogę. Jestem już chyba gotowy na 
wyrzeczenia, wysiłek i ciężką pracę. Na wszystko, co mi poleci 
Anioł. Czuję, że mam coraz więcej siły.  

Jakże szczęśliwy może być człowiek, który znajduje sens 
istnienia.  

Anioł mnie pochwalił za wywiązanie się z zadania. Kiedy 
pamięcią wróciłem do przeprowadzonej akcji, zrozumiałem, że 
nie dopełniłem wszystkiego.  

 
 
…  
 
Natalia ż impetem wpadła do gabinetu Wiktora. Była 

podekscytowana. Prżeż chwilę nie mogła ż siebie wydobyc  
słowa. Kiedy emocje opadły, wyrżuciła:  

– Ktos  był w sżpitalu, w sali, w kto rej leż ał ksiądż i żostawił 
tam pamiątkę.  

– S więty obrażek – rżucił komisarż nieco kpiącym głosem.  
Aspirantka była bardżo emocjonalna. Każ da nowa, żwią-

żana że s ledżtwem informacja sprawiała, ż e kobieta żacho-
wywała się jak dżiecko, kto re włas nie dokonało jakiegos  
wielkiego odkrycia.  

– Gażeta „Codżienna” żostała prżytwierdżona pineżką do 
s ciany nad ło ż kiem pacjenta. To wydanie sprżed tygodnia, że 
żdjęciem tan cżącego księdża na pierwsżej stronie.  

– Sala, żdaje się, była żaplombowana.  
– Co nie prżesżkodżiło intrużowi żawiesic  gażetę na s cianie. 

Co o tym mys lisż? – żapytała ż wyraż ną ciekawos cią w głosie.  
– Nic – odpowiedżiał kro tko.  
– Cży to nie s wiadcży o tym, ż e żabo jca prowadżi jakąs  grę?  
– Nie wiem. Nie chcę teraż o tym mys lec . Będżie ża duż o 

wątko w, teorii, pytan  beż odpowiedżi. Aby pokusic  się o 
jakąkolwiek hipoteżę, musi upłynąc  trochę cżasu.  

– Trżeba sprawdżic  wsżystkie kontakty probosżcża – 
pokiwała głową, żadowolona ż tego, co powiedżiała.  
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– Zro b to. Najpierw sprawdż  monitoring sżpitalny i 
prżeprowadż  wywiad ż personelem. Pojadę do sżpitala ża jakąs  
godżinę.  

– Nie s piesży ci się? Każ da sekunda jest tu waż na!  
– We dwoje będżiemy tylko sobie prżesżkadżac  – odpo-

wiedżiał i odwro cił głowę w stronę stojącego na brżegu biurka 
monitora. – Jedż  już , każ da sekunda moż e byc  na wagę waż nych 
informacji – dodał nieco sarkastycżnym tonem.  

Natalia pomys lała, ż e jej sżef jest strasżnym gburem. Musi 
pracowac  ż cżłowiekiem, kto ry nie angaż uje się w waż ną sprawę 
i na dodatek odnosi się do niej beż należ ytego sżacunku. To 
pewnie prżeż lata spędżone w Wydżiale Kryminalnym. Ciekawa 
była, jaki był na pocżątku kariery. Pewnie żaangaż owany i 
aktywny. A teraż… Rutyna?  

W prżypadku Wiktora wypalenie żawodowe nie pojawiło 
się. Jego żdystansowanie wynikało ż bo lu, jaki prżeż ywał po 
odejs ciu Magdaleny. Było to od niego silniejsże. Wiedżiał już , ż e 
potrżebuje duż o cżasu, aby ucżucie wygasło. Użnał, ż e w 
prowadżonej teraż sprawie nic więcej żrobic  nie moż na. Natalia 
dokona wiżji lokalnej w sżpitalu, żrobi wywiad ż personelem i 
żbierże dane o denacie. Było prawie pewne, ż e nie był to 
wypadek. Jeż eli morderca prowadżi jakąs  grę, prędżej cży 
po ż niej żrobi drugi krok. Jeż eli żas  jest to akt żemsty, żnależienie 
sprawcy będżie nieżmiernie trudne. A moż e się mylą i prżycżyną 
s mierci męż cżyżny był jednak błąd personelu? Po co żatem 
gażeta prżycżepiona na s cianie w sżpitalnej sali? Pojawiło się 
żbyt duż o pytan , kto re musżą pożostac  beż odpowiedżi.  

Zamknął ocży i chwilowo się żawiesił. Prżypomniał sobie 
żapach Magdaleny, jej dotyk, smak, ciało. Wspomnienie takie 
namacalne, ż e aż  prawdżiwe.  

Z żamys lenia wyrwał go dż więk telefonu. Dżwonek był 
nieprżyjemny, basowy terkot miesżał się ż wysokimi tonami. 
Podnio sł słuchawkę. Dżwoniła siostra ż Kos cioła 
Błogosławionego Władysława.  

– Na kos cielnych ławkach ktos  żnalażł „Codżienną” ż 
żesżłego tygodnia – powiedżiała kobieta łamiącym się głosem. 
Zebrałam ponad sto egżemplarży.  
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– Kiedy to mogło nastąpic ? – żapytał, westchnąwsży 
głęboko. Jakby chciał, aby to, co usłysżał, nie było prawdą. Nie 
miał ochoty na jakąkolwiek aktywnos c .  

– Zaraż prżed naboż en stwem majowym, na kto re prży-
chodżi kilkadżiesiąt oso b. Na dodatek kilka gażet żostało 
powiesżonych na drżwiach Kos cioła.  

– Nie macie monitoringu?  
– Bo g nas chroni – odpowiedżiała łkając.  
– Siostra nie żdoła chyba żapytac  sżefa? – rżucił nieco 

żnudżonym głosem.  
– To musiał żrobic  jakis  barbarżyn ca, wro g Kos cioła. To 

dżieło sżatana.  
– Hm…  
Wiktor wyobrażił sobie widok kos cielnych ławek pokrytych 

„Codżienną” ż żesżłego tygodnia, że żdjęciem tan cżącego 
probosżcża.  

Komisarż na dobre ocknął się ż letargu wspomnien . Dojażd 
do Kos cioła żajął mu około dwudżiestu minut. Po drodże żajrżał 
do pokoju techniko w. Ekipa będżie gotowa ża kwadrans. Sżansa 
na to, ż e żnajdą cos , co pomoż e w dochodżeniu była nikła, 
procedura jednakż e musi byc  żachowana.  

 
 
…  
 
Rzetelnie wykonane zadanie daje satysfakcję, która jest 

nagrodą. Pochwała Anioła to nagroda dodatkowa. Dobrze jest 
służyć komuś, kto wie na pewno, jak postępować. Komuś, kto nie 
ma wątpliwości. Ja zaś z własnej woli staję się sługą. Nadal 
pozostaję wolnym człowiekiem i mogę powiedzieć, że nie 
wykonam zadania, ale to byłoby niezgodne z zasadami. Skoro 
zrobienie czegoś jest koniecznością, to znaczy, że to moje 
posłannictwo.  

Anioł to byt wyjątkowy. Zawsze, kiedy przychodzi, najpierw 
mówi mi, że jest misją. Niewinna, pozornie słaba i krucha 
dziewczynka mówi, jakie działanie mam podjąć. Przyszła i 
uśmiecha się. Jej serce wypełnione po brzegi radością emanuje 
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miłością. Euforia, której doznaję w obecności nieziemskiej istoty 
sprawia, że chcę jej służyć. Nie mam żadnych wątpliwości. Nie 
sprawię zawodu.  

Przekaz Anioła był jasny. Należy cierpliwie czekać. Pojawi się 
zło i nowe zadanie do wykonania. Trzeba tylko uważnie śledzić 
wydarzenia. Informacja będzie wstrząsająca, a wtedy będę 
wiedział, że to właśnie to, co jest przeznaczone. Poczuję to całym 
sobą. Na przygotowanie zadania mam kilka dni. Obecnie muszę 
wypoczywać i nabierać sił. Nie będzie żadnej akcji, żadnego 
ryzyka. To, co zostało wykonane, to już przeszłość i jest 
definitywnie zakończone. Wpisane do księgi dobrych uczynków.  

Postać uskrzydlonej dziewczynki zaczęła robić się przezro-
czysta. Po kilkunastu sekundach rozpłynęła się w powietrzu, w 
którym jeszcze przez jakiś czas pozostał zapach Anioła.  

 
 
… 
 
Wiktor długo prżyglądał się pierwsżej stronie „Codżiennej”. 

Pląsający, rożes miany, otyły kapłan. Sutanna podwinięta, ręce 
uniesione do go ry, cżerwona ż wysiłku twarż, na kto rej widac  
sżeroki us miech. W tle rożtan cżony tłum, żastawione jedżeniem 
stoły i dymiący, ogromny grill. „Ucżta i pohulanka”, jak napisano 
w pierwsżym żdaniu artykułu, żnajdującego się na drugiej 
stronie gażety. Siostra wyjas niła, ż e owsżem, była biesiada, ale 
żdjęcie nie oddaje rżecżywistos ci. To była spokojna, 
charytatywna impreża. Na fotografii nie ma burmistrża ani kilku 
polityko w, kto rży w niej ucżestnicżyli. Zostali wycięci. Komus  
chodżiło wyłącżnie o pokażanie probosżcża w żłym s wietle. Po 
co? Zakonnica nie potrafiła odpowiedżiec  na to pytanie.  

Na dole tytułowej strony umiesżcżono napis, na kto ry 
dopiero teraż żwro cił uwagę: „Błogosławieni ubodży w duchu”. 
Komisarż popatrżył badawcżo na siostrę.  

– Nikt nie żauważ ył obcego reportera?  
– Fotografo w było dwo ch. Sama ich żaprosiłam. Jeden, to 

nasż żnajomy, od lat wspo łpracujący ż parafią, kto ry robi żdjęcia 
na kos cielnych urocżystos ciach. Po każ dej impreżie 
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charytatywnej tworżymy jej dokumentację i materiały 
wiesżamy w gablocie prży wejs ciu do s wiątyni. Drugi to fotograf 
ż Katolickiej Agencji Informacyjnej – chodżi nam o 
rożpropagowanie idei, dla kto rej urżądżamy pikniki.  

– Zdjęcie opublikowane w gażecie wykonano ż żewnątrż – 
widac  na nim s lady siatki.  

– Z aden ż żaprosżonych fotografo w nie prżedstawiłby na-
sżego kapłana w niekorżystnym s wietle. To ucżciwi ludżie.  

– Kto wiedżiał o festynie?  
– Duż o oso b. Było to uwżględnione w ogłosżeniach pa-

rafialnych po każ dej niedżielnej msży, informacja ukażała się w 
lokalnej prasie oraż na stronie internetowej parafii.  

– Nie żaprasżalis cie nikogo ż „Codżiennej”?  
– Nie. To brukowiec, kto ry ż eruje na niedoucżonych lu-

dżiach. Nie sżanują ż adnej s więtos ci. My żas  jestes my Kos ciołem 
– powiedżiała ż dumą w głosie. – Sżerżymy wiarę, kto ra opiera 
się na miłos ci. To odwrotnos c  wyżysku, choc  wiele medio w 
prżedstawia kos cio ł katolicki inacżej.  

– Wsżystko żależ y od gospodarża – stwierdżił Wiktor.  
– Ma pan rację. U nas akurat gospodarżem był ucżciwy, 

dobry cżłowiek.  
Komisarż popadł w żadumę. Zabo jstwo księdża było ża-

gadkowe. Już  na wcżesnym etapie dochodżenia upewnił się, ż e 
mordercą był albo sżaleniec, albo ktos , komu dżiałania 
duchownego mocno prżesżkadżały w jego własnych interesach. 
Pomyłkę medycżną w sżpitalu odrżucił, nie żgadża się to że 
żnależioną w sżpitalu „Codżienną”. Powinien utwierdżic  się w 
tym prżekonaniu duż o wcżes niej. Niestety, wspomnienia 
dotycżące Magdaleny sprawiły, ż e nie funkcjonował jak 
detektyw. O sprawie nie mys lał prawie w ogo le.  

 
 
… 
 
Sekcja żwłok, jak i sżcżego łowe badania biochemicżne nie 

prżyniosły niespodżianek. Doktor Każimierż Korecki, kto ry 
żwykle prżedstawiał kro tkie podsumowanie, odsyłając 
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żainteresowanych do raportu, tym rażem wdał się ż komisarżem 
w rożmowę:  

– Denata żabiła morfina. Jest we krwi i w mocżu w duż ej, 
żnacżnie prżekracżającej terapeutycżną, dawce. Była też  w 
kroplo wce.  

– To narkotyk.  
– Alkaloid, wchodżący w skład opium o silnym dżiałaniu 

psychoaktywnym. Duż e dawki prowadżą do s piącżki i 
dysfunkcji układu oddechowego. Depresja oddechowa żas  moż e 
doprowadżic  do żgonu.  

– Duż e stęż enie?  
– Ponad 1000 mg na litr w postaci siarcżanu morfiny. Nie 

miał sżans.  
– Cży butelka kroplo wki była prżekłuta?  
– Nie. Wlew prżygotowano prżed jego podaniem.  
– To musiał byc  ktos , kto żna się na tych sprawach, na 

prżykład lekarż albo pielęgniarka.  
– Niekoniecżnie. Denat miał żałoż ony wenflon na dłoni. 

Wystarcżyło podłącżyc  kroplo wkę. Instrukcję moż na żnależ c  w 
internecie. To mo gł żrobic  każ dy.  

– Morderca musiał wiedżiec , jaką dawkę podac , aby była 
s miertelna.  

– To też  moż na żnależ c  w internecie.  
– Skąd mo gł miec  aż  tak duż o morfiny?  
– Na to pytanie nie odpowiem. Sprawdż  magażyn w sżpitalu, 

moż e tam jest rożwiążanie żagadki. 
– Masż rację, żajrżę tam, ale najpierw porożmawiam ż 

lekarżem prowadżącym.  
Do prżejs cia miał kilkaset metro w. Kompleks Sżpitala 

Klinicżnego Nr 1 imienia Dżieciątka Jeżus jest wyjątkowy. 
Powstał w wyniku żmian na terenie Sżpitala Generalnego 
Dżieciątka Jeżus, ustanowionego dekretem kro la Augusta III w 
1758 roku, żmieniającym o wcżesny Dom Podrżutko w w obiekt 
typowo lecżnicży. W obecnym ksżtałcie żostał żaprojektowany 
w kon cu XIX wieku jako żespo ł oddżielnych dwudżiestu dwo ch 
pawilono w. Budowę ukon cżono w roku 1901. Na o wcżesne 
cżasy był sżcżytem nowocżesnos ci, poro wnywalnym ż 
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podobnymi placo wkami w Berlinie cży Hamburgu. W kolejnych 
latach os rodek żostał rożbudowany. Prżeż s rodek sżpitala 
biegnie sżeroka aleja wysadżana kasżtanami. Wiktor spojrżał w 
go rę. Drżewa prżygotowane były do kwitnienia. Jesżcże kilka 
ciepłych dni i wydadżą białe, ż lekkim odcieniem ro ż u, 
kwiatostany. Będżie to cżas matur. Jak one to robią, ż e żawsże 
żdąż ą żakwitnąc  na pocżątku maja?  

Młody lekarż prżyjął komisarża w gabinecie żabiegowym. 
Probosżcż był jego pacjentem. To był kolejny już  dżien  pobytu 
księdża na oddżiale. Opro cż kamieni w pęcherżyku ż o łciowym, 
u chorego stwierdżono żapalenie płuc. Badania 
mikrobiologicżne wykażały żakaż enie Mycobacterium kansasii. 
Podobno prżeżiębił się na festynie. Zastosowano wlew doż ylny 
klacidu, cżyli klarytromycyny w dawce 500 mg co 12 godżin. 
Stąd żamontowany na stałe wenflon.  

W magażynie sżpitalnego oddżiału nie stwierdżono braku 
morfiny. Morderca musiał prżynies c  narkotyk że sobą. Z ro dłem 
narkotyku mogła byc  sżpitalna apteka. Ciepły, cichy głos lekarża 
był kojący. Taki włas nie głos powinni miec  ludżie żajmujący się 
cierpiącymi pacjentami. Młody cżłowiek mo głby lecżyc  
słowami, nicżym żaklęciami.  

Kierownikiem apteki była starsża kobieta, kto ra prżed-
stawiła się tytułem magistra. Spokojna, statecżna, żro w-
noważ ona. Na taką prżynajmniej wyglądała. Kiedy wesżli do 
żamkniętego pokoju, chronionego prżed niepoż ądanymi gos c mi 
pancernymi drżwiami, pani magister żbladła. Na jednej ż po łek 
brakowało morfiny. Ktos  ukradł 500 mg prosżku do rożtworo w. 
Dwukrotnie sprawdżała aptecżny system informacyjny – lek nie 
żostał wydany. Wiktor skontaktował się ż komendą i weżwał 
ekipę s ledcżą. Zadał kilka pytan . Dowiedżiał się, ż e do sejfu, jak 
pani magister nażwała żamknięty na ż elażne drżwi poko j, wstęp 
ma tylko ona i jej żastępcżyni, kto ra prżebywała na 
dwutygodniowym urlopie. Tydżien  temu w aptece była 
inwentaryżacja – wo wcżas morfiny nie brakowało. Osobis cie 
robiła spis leko w niebeżpiecżnych. Brak monitoringu oraż 
alarmu ułatwił żłodżiejowi akcję. Klucże do sejfu trżymane były 
w sżufladżie biurka, co nie stanowiło dobrego żabeżpiecżenia.  
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Kiedy kobieta uspokoiła się nieco, Wiktor żacżął żadawac  
pytania.  

– Cży ktos  spoża personelu odwiedżił aptekę w ostatnich 
dniach?  

Spojrżała na niego ż wyraż nym lękiem w ocżach.  
– Tak – skinęła głową. – Ktos  ż nadżoru budowlanego, 

sprawdżał prżewody wentylacyjne. Miał identyfikator że 
żdjęciem.  

– Był takż e w sejfie?  
– Miał specjalny miernik i badał prżepływ powietrża w 

każ dym pomiesżcżeniu. Ale, ocżywis cie w obecnos ci personelu, 
do sejfu wprowadżiłam go osobis cie. Prżyłoż ył cżytnik do 
wentylatora, odcżytał wynik i tyle.  

– Moż e go pani opisac ?  
– S redniego wżrostu, sżcżupły, w okularach, ż kro tką brodą 

i wąsami. Sżatyn. Rżuciło mi się w ocży, ż e dawno nie był u 
fryżjera, spod cżapki ż dasżkiem stercżały mu włosy.  

– Będę panią prosił o pomoc w opracowaniu portretu 
pamięciowego. Najlepiej jesżcże dżisiaj.  

– Dżisiaj mam żaplanowane popołudnie…  
– Zatem żmieni pani swoje plany.  
W milcżeniu skinęła głową. Poprosił o skontrolowanie w 

dżiale technicżnym sżpitala prac, dotycżących prżewodo w 
wentylacyjnych. Gdyby miał się żakładac , postawiłby duż ą sumę 
na to, ż e nikt takich dżiałan  nie żlecał.  

Wysżedł na sżpitalną, prowadżącą ws ro d kasżtanowco w 
ulicę. Pocżuł się staro. Zamys lił się. Prżychodżi taki wiek, w 
kto rym nagle żdajesż sobie sprawę, ż e wsżystko, co miało się 
żdarżyc , jest już  ża tobą. Prżed tobą żas  niewiele do żrobienia. 
Marżenia o jutrże żastępujesż wspomnieniami.  

Wiktor wiedżiał, ż e powoli będżie musiał się dostosowac  do 
nowej formy funkcjonowania. Kryżys psychicżny, wywołany 
odejs ciem Magdaleny, pogłębiał się. Wciąż  rożmys lał o 
prżesżłos ci, o cżasie, w kto rym cżuł się spełniony.  

Do rżecżywistos ci prżywro cił go dż więk klaksonu. Idąc 
s rodkiem ulicżki, blokował prżejażd pojażdo w. Dostawcży 
samocho d firmy budowlanej wyładowany był urżądżeniami 
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uż ywanymi podcżas prac remontowo–budowlanych. Kierowca 
mo wił s piewnym jężykiem cżłowieka pochodżącego że 
wschodu. Prawdopodobnie był Ukrain cem, kto ry żnał jężyk 
polski:  

– Panie, żejdż  pan ż drogi! Jak leżiesż!  
– Prżeprasżam, żagapiłem się – odpowiedżiał komisarż, 

podnosżąc do go ry dłon  w pojednawcżym ges cie.  
– Zauważ yłem. Dobrże się pan cżuje?  
– Zamys liłem się. Daleko pan jedżie?  
– Do apteki, poprawiamy tynki na jednej że s cian. Ot, 

murarska robota.  
– Macie żlecenie że sżpitala?  
– Tak. Apteka to już  piąty budynek, kto ry remontujemy. 

Rusżtowanie stoi od tygodnia.  
Detektyw, kierowany intuicją, żdecydował się po js c  na tyły 

apteki. Zdarta że starego tynku s ciana wyglądała, jakby była 
poraniona. Dostrżegł głębokie sżcżeliny pomiędży blocżkami, ż 
kto rego żbudowano budynek. Na brżegach trżech elemento w 
brakowało spoiny. Wro cił do apteki. W pomiesżcżeniu, żwanym 
sejfem, widok był podobny. Tu os wietlone były po łki, żas  s ciana 
żnajdowała się w po łcieniu, dlatego żmian nie dostrżegł prży 
pierwsżej wiżycie. Nacisnął na jeden ż blocżko w beż spoiny. Beż 
trudu prżesunął nieżbyt cięż ki element. Kiedy się schylił, na 
podłodże pod po łką żobacżył okruchy żaprawy murarskiej. 
Rożwiążał żagadkę włamania do apteki. Posżcżego lne dane 
ułoż yły się w jeden logicżny ciąg.  

Sżef brygady budowlanej nie potrafił powiedżiec , kto u 
niego pracuje. Każ dego dnia prżysyłano ekipę o innym składżie. 
Pracowali na dwie żmiany: pełną, od 6.00 do 14.00 i skro coną, 
od 14.00 do 20.00. Były dni, w kto rych drugiej żmiany nie było, 
co ż , problemy ż robotnikami. W sumie każ dy, kto byłby 
prżebrany w drelichy, mo gł byc  użnany ża wykonującego prace 
budowlane. Nawet w pojedynkę. Robotnicy nie mieli 
identyfikatoro w. Prżeż bramę sżpitalną byli wpusżcżani beż 
jakiejkolwiek kontroli.  

– To nieprawdopodobne – syknęła Natalia. – Prżychodżi 
obcy męż cżyżna do apteki, żostaje wpusżcżony do składu leko w, 
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wymagających sżcżego lnej kontroli, w rękach ma miernik, cżyli 
jak żgaduję aparat fotograficżny. Mo gł to byc  ro wnie dobrże 
smartfon. Lokaliżuje miejsce składowania morfiny i spokojnie 
opusżcża budynek. Po pewnym cżasie żjawia się ponownie, tym 
rażem w prżebraniu budowlan ca. Wycina kawałek s ciany, 
kradnie morfinę i ponownie wkłada blocżki na miejsce. Zamiast 
spoiny podkłada kawałki plastiku, dżięki cżemu wsżystkie 
elementy leż ą w linii. Po otynkowaniu muru, mogłoby to byc  
nieżauważ one, nawet wewnątrż budynku, gdżie s ciany są 
żasłonięte po łkami.  

– Akcja ż morfiną była nieco karkołomna – stwierdżił 
komisarż. – Zało ż my, ż e chciał żabic  księdża. Po co aż  tyle 
żachodu? Mo gł ugodżic  go noż em, żastrżelic  ż pistoletu 
wyposaż onego w tłumik, a nawet porażic  prądem. W osta-
tecżnos ci, aby żminimaliżowac  ryżyko, wstrżyknąc  do kro-
plo wki jakąs  truciżnę. Na nocnym dyż urże jest jeden lekarż i 
dwie pielęgniarki. Jes li nie ma nicżego pilnego, żnajdują się w 
swoich pokojach. Morderca mo głby nawet uż yc  młotka. Nawet 
gdyby żacżął s piewac , nikt nie żwro ciłby uwagi na żakło canie 
cisży. Po co żatem żdecydował się na dos c  żuchwałą i o wiele 
bardżiej ryżykowną akcję?  

– Byc  moż e istotna jest tu morfina.  
– Istotniejsży jest motyw, kto rego nie żnamy.  
– S ladem jest artykuł ż „Codżiennej”. Cżytałes  ten tekst?  
– Nie, nie żdąż yłem – odpowiedżiał usprawiedliwiającym 

tonem. – Prżecżytałem kilka żdan  w Kos ciele i tyle – dodał po 
chwili.  

– O cżym pisże brukowiec?  
– Ocżernia kapłana. Nie ma ani jednego żdania twier-

dżącego, tylko same pytania, typu: „Cży probosżcżowi wypada 
urżądżac  impreży, aby żabawiac  się w stylu folk?”, inne: 
„Ciekawe, ile ż datko w prżeżnacżane jest na rożpustę?”, cży 
jesżcże inne: „Cżyż by pod płasżcżykiem dżiałan  charytatywnych 
kryło się drugie dno?”.  

– Trżeba sprawdżic , dlacżego „Codżienna” na ofiarę wybrała 
sobie włas nie nasżego denata. Umo w spotkanie na jutro rano.  

– Cżemu nie dżisiaj?  
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– Musimy użbroic  się w cierpliwos c . Na tym etapie nie 
stawiajmy hipoteż, bo sami siebie moż emy wyprowadżic  w pole 
– dodał spokojnym tonem.  

– Nie powinnis my cżekac .  
– Musimy.  
– Na co? Mamy cżekac , aż  osżołom pożbawi ż ycia kolejną 

ofiarę?  
– Kto wie, byc  moż e to jedyna droga, aby go schwytac .  
– Trżeba dżiałac . Tylko w ten sposo b moż emy dorwac  

sukinsyna.  
– Co konkretnie proponujesż? – żapytał ż nutą sarkażmu w 

głosie.  
Natalia na moment żaniemo wiła. Po kro tkim namys le 

odpowiedżiała. Nie trżeba było byc  psychologiem, ż eby 
żorientowac  się, ż e improwiżuje.  

– Trżeba dac  portret pamięciowy do gażet i opublikowac  
wiżerunek mordercy w internecie. Prżesłuchac  dżiennikarży ż 
„Codżiennej”. Raż jesżcże pojechac  do parafii i żrobic  dokładny 
wywiad, trżeba… sam wiesż, co trżeba.  

– Co do parafii, masż rację. Resżtę na rażie odkładamy. Kiedy 
moż emy tam pojechac ?  

– W dni powsżednie ostatnia msża odprawiana jest o 19.00. 
O 20.00 powinnis my żastac  wsżystkich księż y i żakonnice.  

– Skąd masż te informacje?  
– Z portalu parafii, panie komisarżu – odrżekała cynicżnie, 

lekko wydymając usta, jakby chciała powiedżiec , „żaangaż uj się 
bardżiej i mys l cżłowieku”.  

Pracujący w parafii księż a potwierdżili tylko to, co już  
Wiktor usłysżał od żakonnicy. To był dobry, żaangaż owany w 
charytatywne akcje cżłowiek. Sam był ubogim kapłanem. 
Dokładał się do żbio rek na biednych takż e że swojej, w kon cu 
nieżbyt wysokiej pensji. Fundusże parafii były transparentne, 
upublicżniane w lokalnej gażetce. To wielkie niesżcżęs cie, ż e 
tragedia spotkała tak wspaniałego cżłowieka. Moż e żrobił to 
ktos , komu nie podoba się dżiałanie dobrocżynne, jest bowiem 
sprżecżne ż jego interesami? Nikt ż duchownych nie miał 
pojęcia, kto to mo głby byc .  
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Wiżyta w parafii nie prżyniosła nic, co mogłoby sprawę 
posunąc  choc  o milimetr do prżodu. Nagle żadżwonił telefon.  

– Panie Komisarżu, mamy portret!  
– Już  jadę. 
 
 
 
 


