
 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 01 maja 2000,  

godz. 12.00 
Drzwi skrzypnęły delikatnie.  

W normalnym domu, w zwykłej sytuacji, nikt nie zwróciłby uwagi na ten 

delikatny dźwięk. Ale to nie była zwykła sytuacja. Tu, w siedzibie Fundacji, 

powinienem zachowywać się ostrożnie, cicho i zgodnie z zasadami, których uczyli 

mnie przez ponad rok.  

Skrzywiłem się i znieruchomiałem. Tym razem jednak nikt nie wyszedł zza 

rogu, nie pouczył mnie i nie kazał wykonać ćwiczenia jeszcze raz. Bo to nie były 

ćwiczenia. Okres treningów zakończył się przedwczoraj.  

W niewielkiej sali byłem sam, choć wiedziałem, że mam się tu spotkać z ludźmi, 

z którymi będę wykonywał specjalne zadanie.  

Na przeciwległej ścianie ujrzałem szeroki monitor ustawiony tak, by można było 

na niego spoglądać z każdego punktu pomieszczenia. Biała lada podzielona została 

na sześć stanowisk. Stąpając jak najciszej, odnalazłem kartkę ze swoim imieniem 

i stanąłem w wyznaczonym miejscu. Leżący przede mną zielony plecak ze stelażem 

wypchany był po brzegi. Z radością spenetrowałbym jego zawartość, ale 

wiedziałem, że muszę poczekać na odpowiednią chwilę. Zresztą w tym momencie 

drzwi skrzypnęły znowu i do sali wsunęły się dwie dziewczyny.  

Znałem je ze szkoleń – Patrycja była szczupłą wysoką blondynką z warkoczem. 

Nie wiem, czy podczas setek godzin treningów odezwała się chociaż pięć razy z 

własnej woli. Specjalizowała się w archiwizacji danych i szperaniu po historycznych 

szpargałach.  

Ewelina – jeszcze wyższa – zawsze zachwycała lśniącymi białymi zębami. Wciąż 

się uśmiechając, zadawała setki pytań, szkolących zasypywała wątpliwościami i 

wymyślała niesamowite sytuacje. Była najskuteczniejsza na treningach karate i 

potrafiła przyłożyć – nie chciałbym, żeby była moją dziewczyną.  

W każdym razie nie dziewczyną zdenerwowaną.  

Obie lekko skinęły mi głowami, po czym odnalazły swoje stanowiska i 

znieruchomiały, czekając na ciąg dalszy. Po chwili Patrycja zaczęła bezwiednie 

bawić się warkoczem, zerkając we wszystkie strony.  

Dopiero po dziesięciu minutach pojawił się Waldi. Wszedł ubrany w ciemny 

garnitur, przemierzył salę prężnym krokiem, uśmiechnął się do dziewczyn, mnie 

skinął głową, jak zwykle strzepnął niewidzialny pył z marynarki i wlepił wzrok w 

przygotowany dla niego pakunek w chwili, kiedy pojawił się kolejny chłopak.  

Nie znałem jego imienia, ledwie kilka razy mignął mi na treningach samoobrony. 

Musiał być w innej grupie. Wpadł do sali czerwony i zziajany, jakby właśnie poobijał 

rekord świata w biegu na kilometr. Ubrany był w obcisłe krótkie spodenki, koszulkę 



przylegającą do ciała, a pod pachą niósł rowerowy kask. Przywitał się również bez 

słowa i stanął przy kartce z napisem: Mirek.  

I wreszcie pojawiła się szósta osoba.  

O Kasi trudno było powiedzieć, że chodzi. Kasia płynęła miękko, jakby nie 

dotykała ziemi, wpatrzona w jakiś punkt odległy o sto kilometrów. Jej elegancką 

czarną sukienkę uzupełniały czarne włosy upięte w kok, co przy oczach jak dwa 

węgle i twarzy jasnej, jakby wykutej w białym marmurze, dawało efekt 

niesamowity.  

Plotki głosiły, że serce Kasi jest równie gorące co spojrzenie – czyli waha się w 

okolicach zera absolutnego.  

Nie musiała szukać – wolne było już tylko jedno stanowisko. Nie spoglądając na 

nikogo, podpłynęła do wyznaczonego jej miejsca i znieruchomiała. Mogłaby bez 

wysiłku zarabiać jako żywa rzeźba gdzieś na rynku dużego miasta.  

Czekaliśmy.  

W ciepły majowy dzień szóstka szesnastolatków na pewno znalazłaby temat do 

rozmowy, żartów. Nam jednak nie było do śmiechu.  

Właśnie wróciliśmy z pogrzebu.  

Szum w monitorze przykuł naszą uwagę. Trzydziestoletni mężczyzna z pociągłą 

twarzą i kozią bródką przystanął obok monitora i załączył wideo. Po chwili pojawiła 

się dobrze znana twarz starszego mężczyzny z szeroką blizną na podbródku. Twarz 

człowieka, którego pożegnaliśmy po raz ostatni przed dwiema godzinami.  

Mistrz.  

Nigdy nam nie powiedział, jak się nazywa, skąd pochodzi, dlaczego założył 

Fundację Do Zwalczania Przestępczości Młodzieży i dlaczego chce walczyć z 

nieprawością w tak nietypowy sposób.  

– Witajcie – uśmiechnął się smutno. – Jeśli mnie oglądacie, oznacza to, że ja 

sam już nie mogę z nikim rozmawiać. Cóż, widocznie tak musiało się stać.  

Spojrzałem na pozostałych. Czyżby Mistrz przewidział nawet swój własny 

wypadek samochodowy?!  

Mirek pokręcił głową, Ewelina wielkimi oczyma spojrzała na jasnowłosą 

Patrycję.  

– ...i choć żal się z wami żegnać – ciągnął Mistrz – to jednak za tydzień Fundacja 

formalnie przestaje istnieć. Spośród dwustu wyszkolonych młodych ludzi wy 

zostaliście wybrani do wykonania pierwszej akcji. Zaznaczam, że może być 

niebezpieczna. Możecie się wycofać w tej chwili.  

Odczekał trzydzieści sekund, po czym uśmiechnął się, jakby wiedział, że nikt 

nawet nie drgnie.  

– A więc dobrze. Po pierwsze, macie do dyspozycji podstawowy pakiet 

bezpieczeństwa. Wiecie sami najlepiej: pióro strzelające pociskiem gazowym, 

petardy świetlne, wytrychy, zestaw survivalowy. Zegarki zapewnią wam łączność. 

Pieniądze, jak zwykle, do rozliczenia. Do końca waszej akcji nasze centrum będzie 

działać i zapewniać wam ochronę. Kieruje nim mój asystent, pamiętacie go?  

Każdy pamiętał faceta z kozią bródką. Mieliśmy go zresztą przed sobą. Osobiście 

najbardziej lubiłem, kiedy trzymał się z dala ode mnie. Był jakoś lodowato 

uprzejmy.  



– Janusz – Mistrz spojrzał na mnie z ekranu, jakby wiedział co do centymetra, 

gdzie będę stał. – Znając twoją wrodzoną umiejętność do wchodzenia we wszystkie 

zakazane i zabezpieczone kryjówki, powierzam ci zadanie odnalezienia jednego z 

najpaskudniejszych miejsc w tym kraju. Miejsca, w którym zaczynają się poważne 

problemy tysięcy młodych ludzi. Miejsca, gdzie rodzi się ból, choroba i śmierć. 

Znajdź je. I zniszcz, jeśli potrafisz. Ale przede wszystkim musisz odnaleźć nitki 

łączące je z dziesiątkami podobnych miejsc... Szczegóły znajdziesz w teczce, w 

przedniej kieszeni plecaka, w którym masz cały potrzebny ci sprzęt. Na wykonanie 

zadania, jak wy wszyscy, dostajesz tydzień. Potem wróć tutaj i zdaj relację 

mojemu asystentowi. Będzie na was czekał. Janusz! Zetnij głowę Hydrze... 

Kryptonim akcji: Operacja HYDRA.  

Mistrz przerwał na chwilę i czułem, że z ekranu świdruje mnie swoimi 

jasnobłękitnymi oczyma.  

– No, na co jeszcze czekasz? W drogę. I powodzenia, Januszu!  

Co miałem zrobić? Porwałem plecak i wyszedłem z sali, palony ciekawością. Cóż 

to za niesamowite miejsce mam odnaleźć?  

Przeklęte drzwi skrzypnęły jeszcze raz.  

 

 

poniedziałek, godz. 21.25 
– Spokój, Zorro! – szepnąłem i pies zamilkł natychmiast.  

Gdyby wszyscy ludzie byli tak inteligentni, jak to wielkie, samobieżne futro! A 

może Zorro odziedziczył dar postrzegania rzeczy niewidzialnych po swoim przodku, 

owczarku belgijskim rodem ze Szkocji?  

W każdym razie ostrzegł mnie w porę i miałem dość czasu, aby w mroku 

dostrzec nieruchomą postać.  

Mógł być dwa lata starszy ode mnie, ale mógł też po prostu wyglądać na 

starszego. Z podwiniętym prawym rękawem brudnej flanelowej koszuli siedział na 

drewnianych schodach, czy raczej zwisał z wysokości pierwszego piętra, 

wystawiając głowę i część tułowia między resztkami barierek, pod poręczą, w 

stronę cuchnącego podwórka.  

Z lewej dłoni wypadła mu właśnie zużyta strzykawka i potoczyła się po 

drewnianych schodach.  

Długie, choć rzadkie włosy spływały mu na drżące ramiona, a kiedy jedyny raz 

podniósł głowę i spojrzał w moją stronę, miałem pewność: to jego szukam. Tylko 

narkoman może mieć tak błędny wzrok.  

Znałem ten widok. To drżenie. I tę obojętność. Nie tak dawno ktoś ważny dla 

mnie też tak wyglądał...  

Podszedłem, starając się mieć oczy wokół głowy.  

Zorro usiadł na dole schodów, bacznie obserwując okolicę.  

Zatrzymałem się o dwa kroki od chłopaka. Tym razem nie uniósł głowy.  

– Damian? – zapytałem spokojnie. – Damian Jurata? Słuchaj, jestem 

z Fundacji... Chodzi mi o pewne informacje... Damian! – niemal krzyknąłem, bo 

wyraźnie nic do niego nie docierało. – Potrzebuję namiar na Załganowa. Mówi ci 

coś ten pseudonim?  



Drgnął. Przez chwilę sądziłem, że to reakcja na moje słowa. Ale on po prostu 

osunął się na schody, jego twarz odwróciła się w górę, jakby chciał spojrzeć w 

słońce, które dawno już zaszło, i znieruchomiał z otwartymi oczyma.  

– Nie, bracie, nie rób mi tego! – krzyknąłem i pochyliłem się nad narkomanem.  

Z jakichś drzwi na piętrze wyskoczył niski chłopiec w zdartej, skórzanej kurtce. 

Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie rzuci się na mnie, ale on przyklęknął przy 

leżącym i złapał go za rękę. Ja w tym czasie zbadałem puls na szyi.  

– Brak – powiedział chłopak i spojrzał na mnie. – Potrafisz robić sztuczne 

oddychanie?  

Jednym z podstawowych szkoleń w Fundacji było udzielanie pierwszej pomocy. 

Bez słowa ułożyłem nieprzytomnego człowieka na deskach półpiętra i rozpiąłem 

mu kurtkę. Przyłożyłem ucho do klatki piersiowej.  

– Brak – powtórzyłem za niskim chłopakiem, choć tym razem chodziło o akcję 

serca.  

Czułem, że kropelki potu występują mi na czoło, kiedy wkładałem lewą rękę 

pod kark narkomana, a prawą rozwierałem mu usta.  

W tym czasie mój tajemniczy pomocnik uderzył zza głowy pięścią w klatkę 

piersiową leżącego. Posłuchał przez chwilę i pokręcił głową. A więc archaiczna 

próba przywrócenia akcji serca nie dała rezultatu.  

Pochylił się nad wychudzoną postacią, skrzyżowane płaskie dłonie przyłożył do 

jego klatki piersiowej i wsparł się całym ciężarem ciała na wyprostowanych rękach. 

Klatka ugięła się. Raz, drugi, trzeci.  

Spojrzał na mnie. Właśnie kończyłem rozmowę z dyżurnym lekarzem 

pogotowia. Chłopaka zupełnie nie zdziwiło, że mówię do swojego zegarka.  

– Jaka to ulica? – zapytałem nieznajomego.  

Podał mi adres, a ja powtórzyłem do mikrofonu, po czym rozłączyłem się i 

wyjąłem słuchawkę z ucha. Natychmiast pochyliłem się nad narkomanem i z całej 

siły wdmuchnąłem powietrze w jego usta.  

Na filmach wygląda to na łatwiznę. Tymczasem i do masażu serca, i do 

sztucznego oddychania trzeba włożyć sporo wysiłku, aby akcja była skuteczna.  

Tym razem włożyliśmy.  

Ale bezskutecznie.  

 

 

poniedziałek, godz. 22.05 
– Przedawkowanie heroiny – stwierdził lekarz bez cienia wątpliwości w głosie. – 

Oni to nazywają „złoty strzał”. Pewnie miał dość życia, jak każdy z nich po jakimś 

czasie.  

Dwaj policjanci skinęli głowami i dali znak trzeciemu, siedzącemu wciąż w 

samochodzie, żeby zgasił światła.  

Ukryci w załomie korytarza po drugiej stronie podwórka obserwowaliśmy całą 

akcję. Kiedy przyjechało pogotowie, wyczerpani wycofaliśmy się w mrok. Zorro jak 

czarny cień siedział przy moich nogach.  

– A kto was zawiadomił? – zapytał policjant.  

Lekarz podpisał jeszcze jeden dokument i spojrzał w ślad za sanitariuszami, 

którzy wynieśli na noszach chude, zimne ciało.  



– Jakiś jeden. Może i ten, co reanimował tego tutaj... Zresztą zupełnie bez sensu 

– pokręcił głową. – Facet strzelił końską dawkę.  

– Jak dużą?  

– Z tym to już do patologa. Sprawdzą, jak zawsze...  

Niski chłopak położył mi dłoń na ramieniu. Rzeczywiście – nic już tu nie miałem 

do roboty. Wycofałem się za nim aż do sąsiedniej ulicy.  

Przysiadł na ławce przystanku autobusowego i wyjął paczkę papierosów. 

Wyciągnął ją uprzejmie w moją stronę.  

– Dzięki – zasłoniłem się obiema dłońmi, stawiając plecak obok ławki. – Życie 

mi jeszcze miłe.  

Kiedy szukał w kieszeniach zapalniczki, kiedy drżącą dłonią wetknął do ust 

papierosa, kiedy wreszcie pomarańczowy płomień zbliżył się do jego twarzy – wciąż 

wlepiałem w niego wzrok.  

Przypominał mi Grześka. Niski, chuderlawy, przygarbiony, wiecznie gderliwy 

Grześ palił, odkąd go znałem – czyli przynajmniej od pierwszej klasy podstawówki. 

Przed trzema laty, gdy stuknęła mu trzynastka, jakiś kumpel poczęstował go 

amfetaminą. Tylko raz. O jeden raz za dużo. Potem zmienił towarzystwo, 

przyjaciół... Czternaście miesięcy temu Grześ wziął swoją ostatnią działkę. Tak jak 

dziś Damian Jurata.  

Mistrz wiedział, co robi, powierzając mi tę akcję. Wiedział doskonale.  

Niski chłopak zaciągnął się mocno, po czym odwrócił głowę w moją stronę. W 

świetle ulicznej latarni zobaczyłem jego upiornie bladą twarz przeciętą dwiema 

strugami łez. Nie ukrywał ich – patrzył prosto w moje oczy przez pół minuty – po 

czym znów wetknął papieros w usta. Odczekał, aż szeroką ulicą przejedzie 

wieczorny tramwaj, po czym rozsiadł się na ławce i zapytał:  

– Po co ci Załganow?  

A już myślałem, że wraz z Juratą zniknęło moje jedyne źródło informacji. Ale 

trzeba być ostrożnym...  

– Interes mam.  

Chłopak zerknął na mnie i pokręcił głową.  

– Nie jesteś listonoszem.  

Wzruszyłem ramionami.  

– Listonoszem? W moim wieku?  

Roześmiał się i odrzucił połowę papierosa na płytki chodnika.  

– Jeeezu! Nienawidzę tego świństwa – powiódł wzrokiem za niedopałkiem. – W 

domu właśnie umiera mój dziadek. Rak mu wyżarł płuca, a on i tak pali. Jeszcze 

dziś rano kopcił... A ty nawet nie wiesz, co to listonosz. Nie handlujesz prochami. 

Ale chcesz namiar na Załganowa. Wiesz, że to ostry drań?  

Skinąłem głową.  

– Rozprowadza amfetaminę i heroinę.  

– I LSD, i UFO, i extasy. To prawda, ale... – zamilkł i lekko pochylił głowę. – Nie 

patrz w prawo – szepnął i powoli wstał, dając mi znak, żebym zrobił to samo.  

Posłusznie zabrałem plecak. Zorro krok w krok dreptał za mną, cichy i 

nienarzucający się, jakby wiedział, że stało się coś złego.  

– Co jest? – szepnąłem, doganiając chłopaka. Chłód majowego wieczoru coraz 

bardziej dawał mi się we znaki.  



– Co jest? – odpowiedział pytaniem. – Ktoś jeszcze wie, że wypytujesz o 

Załganowa?  

– Nie, ale dlaczego...  

– Z bramy wyszedł Czarny. To żołnierz Załganowa od brudnej roboty. Z gwardii 

osobistej. Wziął namiar na nas. Dlaczego szukasz Załganowa? – zapytał jeszcze 

raz, już niemal w biegu.  

Obejrzałem się – wysoki młody mężczyzna o sylwetce Schwarzeneggera 

wskoczył właśnie do czarnego volkswagena bora i ruszył za nami.  

– Wiesz, jak go znaleźć? – odpowiedziałem pytaniem.  

– Wiem, kto wie. Chcesz mu przyłożyć? 

Mruknąłem coś, co mogło wyglądać na potwierdzenie, ale z czego mogłem się 

jeszcze wycofać. Niskiemu to wystarczyło.  

– To jesteśmy po tej samej stronie. Ja mam z nim do pogadania za mojego 

brata.  

– Brata?  

– Damiana – kiwnął głową za siebie. – Myślisz, że sam przedawkował? Musiał 

dostać jakieś stężone świństwo.  

Samochód z Czarnym był już blisko.  

– Damian był twoim bratem?! – przełknąłem ślinę.  

– Był – krótko potwierdził niski chłopak i złapał mnie za rękaw. – O północy na 

ławce przy placu Powstańców Śląskich. A teraz znikaj! – szepnął i prysnął w 

najbliższą bramę.  

Zobaczyłem kątem oka, że zbliża się do dwumetrowego muru.  

Nie mogłem pójść w jego ślady – Zorro był dużym psem, cyrkowcem, ale latać 

nie potrafił. Dlatego pobiegłem aż do sporego placu. Przed sobą zobaczyłem 

tramwaj zatrzymujący się na przystanku.  

Zanim volkswagen z piskiem opon wpadł na skrzyżowanie, zdążyłem wskoczyć 

do tramwaju. Zorro oczywiście też. Miałem nadzieję, że o tej porze nikt się nie 

przyczepi o psa i bilet.  

Nie to zresztą było chwilowo największym niebezpieczeństwem.  

Ktoś postarał się, aby narkoman, który przeszedł na stronę Fundacji, 

przedawkował. I to właśnie w chwili, kiedy miał nam udzielić najważniejszej 

informacji. Ktoś wysłał wielkiego faceta, aby zniechęcił mnie do zadawania pytań. 

Ten facet jechał teraz wokół placu i zapewne wlepiał oczy w tramwaj.  

Przypadek?  

Bzdura! Podczas szkoleń w Fundacji nauczono nas, by nie wierzyć w przypadki.  

Ktoś musiał wiedzieć wcześniej o moim pierwszym celu. Załganow? A może ktoś 

postawiony jeszcze wyżej?  

Ważniejsze było znalezienie odpowiedzi na pytanie, od kogo się dowiedział.  

Usadowiłem się na siedzeniu tramwaju i sięgnąłem do kieszeni plecaka po 

notatki. Wiedziałem, kogo mam znaleźć, po co, dokąd dotrzeć. Ale jedna krótka 

rozmowa z tajemniczym bratem Damiana Juraty uświadomiła mi jedno: niczego 

nie wiem o środowisku, w które wtargnąłem.  

Zorro polizał moją dłoń, a mnie po plecach przebiegł dreszcz, jakby dotknęła 

mnie zimna ręka.  

Bardzo zimna.  



 

 

poniedziałek, godz. 23.45 
Cztery razy zmieniałem tramwaje, wreszcie przeskoczyłem do taksówki.  

– Na plac Powstańców Śląskich! – zażądałem.  

Kierowca łypnął na Zorra, ale nie odezwał się. Pewnie nic dziś jeszcze nie 

zarobił, nie chciał więc narzekaniem na zwierzaka wystraszyć klienta.  

Wielki ford scorpio ruszył cicho przez Wrocław, a ja, z plecakiem na kolanach i 

chaosem w głowie, spoglądałem na to wielkie miasto, wyglądające teraz jak 

potężny plac budowy.  

Nikt za nami nie jechał.  

 

 

wtorek, godz. 00.15 
Plac Powstańców Śląskich okazał się wielkim rondem otoczonym trzypasmową 

jezdnią wykładaną kostką brukową. Środek placu zajmował minipark z centralnie 

położonym przystankiem tramwajowym.  

To wszystko dostrzegłem w świetle pomarańczowych latarni otaczających 

skwer. Ale o wiele bardziej moją uwagę przykuwała postać skradająca się w stronę 

trzech białych budek. Czy to brat Damiana?  

Leżenie na trawie bywa przyjemne i rozleniwiające. Ale nie piętnaście minut po 

północy, w połowie maja, kiedy wilgoć oblepia kurtkę.  

Od światła osłaniała mnie ławka. Za mną, pod gęstym krzewem, leżał Zorro i 

pilnował plecaka.  

Jeszcze raz rozejrzałem się i nacisnąłem przycisk w dyktafonie. Mała słuchawka 

umieszczona w prawym uchu zatrzeszczała, po czym popłynął z niej męski głos.  

Nie mogłem używać klasycznych słuchawek – zasady bezpieczeństwa mówiły, 

że drugie ucho muszę mieć wolne, aby zawsze słyszeć, co dzieje się wokół mnie.  

Teraz, czekając, mogłem jeszcze raz przesłuchać fragmenty wywiadu z szefem 

Wydziału Prewencji Centralnego Biura Śledczego.  

– Polska jest drugim na świecie producentem amfetaminy – opowiadał policjant. 

– Ale nasz produkt najczęściej jest wywożony i rozprowadzany za granicą. To, co 

sprzedają dealerzy w niemal każdej szkole, na każdym większym placu, to 

narkotyk zanieczyszczony. Aby zwiększyć zysk, sprzedawcy dosypują do narkotyku 

talk, proszek do prania, środki owadobójcze albo trutkę na szczury. Polscy 

narkomani są dodatkowo podtruwani.  

Zmrużyłem powieki. Czy osoba skradająca się w moją stronę to brat Damiana? 

Może. Muszę poczekać... 

– Problem producentów jest nierozwiązywalny – słuchałem dalej – bo u nas 

notujemy ogromną ilość małych wytwórni, niepowiązanych ze sobą. Nie ma 

wielkich magazynów i wielkich hurtowni. Na bieżąco to, co zostało 

wyprodukowane, trafia na Zachód albo na nasz rynek. Kiedy likwidujemy jednego 

producenta, jego miejsce zajmuje następny, choćby sąsiad z tej samej wsi...  

Postać w czarnej kurtce wykorzystała moment, w którym wszystkie trzy pasy 

jezdni były puste, i przebiegła przez ulicę.  



Wyłączyłem magnetofon i ukryłem słuchawkę w kieszeni. Nie poruszyłem się, 

ale odetchnąłem z ulgą, bo rozpoznałem niskiego chłopaka. A więc pojawia się, 

zgodnie z umową.  

Westchnąłem na wspomnienie usłyszanych przed chwilą słów. Z moich 

materiałów wynikało, że szef prewencji w Centralnym Biurze Śledczym wie za 

mało.  

Albo mówi mniej, niż wie, co jest bardziej prawdopodobne.  

Mistrz wyznaczył mi zadanie, które przeczyło słowom policjanta. Miałem 

odnaleźć i spróbować zniszczyć ogromną hurtownię narkotyków. Poza tym należało 

dotrzeć do bazy danych, w której zapisano adresy producentów i sprzedawców 

hurtowych. Straciłem pierwsze źródło informacji – Damiana Juratę. Przez niego 

miałem dotrzeć do człowieka zwanego Załganowem.  

W dalszą drogę miało mnie poprowadzić moje własne śledztwo... 

Niski chłopak wyłonił się spomiędzy krzaków, rozejrzał trwożliwie i przysiadł w 

cieniu, na ławce. Tej samej, za którą leżałem.  

– Spóźniłeś się, bracie – powiedziałem spokojnie, ale na niewiele to się zdało. 

Podskoczył, jakbym go ukłuł szpilką.  

– Jeeezu! – złapał się za serce. – Nigdy więcej nie rób mi takich niespodzianek.  

– No coś ty? Myślisz, że będzie okazja? – wstałem i usiadłem obok niego.  

Usłyszałem, że Zorro ostrożnie podczołguje się w naszą stronę.  

– A ty myślisz, że podam ci adres i puszczę samego? Nic z tego. Osobiście 

zemszczę się na Załganowie.  

– Za brata?  

– Za brata. I za mnie – podwinął lewy rękaw.  

Widziałem w życiu kilka ran, ale to, co dostrzegłem w świetle latarni, niejednego 

przyprawiłoby o skurcz żołądka.  

Przedramię chłopaka było pocięte setkami blizn; części mięśnia od miejsca, 

gdzie zwykle nosi się zegarek, w ogóle nie dostrzegłem. Zamiast tego zobaczyłem 

zabliźnioną już ranę pokrytą warstwą przebarwionej, pomarszczonej skóry.  

– Oni ci to zrobili? – zapytałem po chwili. – Ci od Załganowa?  

Ku mojemu zdziwieniu pokręcił głową.  

– Sam sobie to wyciąłem. No, nie patrz tak głupio! – podniósł głos. – Damian 

jest trzy lata starszy ode mnie... To znaczy był – głos mu drgnął. Ale po chwili 

usłyszałem ciąg dalszy. – Teraz miał osiemnaście. Ale zacząłem brać razem z nim, 

pięć lat temu. Szpan, kumple, brama, jakieś laski z nami, a ja, młody szczyl, wiesz, 

jak jest...  

– Wiem.  

Teraz on uniósł brwi. 

– Też brałeś?  

– Nie. Ja nigdy. Ale miałem kolegę z podwórka, przyjaciela, Grzesia. Zaczął od 

papierosów, potem piwko, nieodpowiedni kumple, lizał jakieś naklejki. Wreszcie 

doszło do prochów i strzykawek. Nie mogłem mu pomóc. Zaćpał się w tamtym 

roku...  

– Grześ? – chłopak jeszcze wyżej uniósł brwi. – Coś nas łączy, stary. Nie wiem, 

kim jesteś, i będzie lepiej, jak mi nie powiesz. Ale ja też właśnie straciłem kogoś 

ważnego. Też chcę się zemścić.  



– A ja nie. Po prostu mam coś do zrobienia. Nic osobistego.  

– Tak? – z niedowierzaniem uśmiechnął się blado. – Ja za to chcę się zemścić. 

Zupełnie i bardzo osobiście. Za Damiana. I za to – ruchem brody wskazał swoją 

lewą rękę.  

– Przecież sam sobie to zrobiłeś – zdziwiłem się, nasłuchując z tyłu lekkich 

powarkiwań.  

Zorro dawał mi jakieś znaki. Obejrzałem się natychmiast, bo już dawno 

nauczyłem się nie lekceważyć ostrzeżeń mojego psa.  

– Tak, Jeeezu, sam sobie zrobiłem – potwierdził chłopak. – Ale dlaczego? Bo po 

prochach miałem odjazdy, widziałem paskudne, czarne robale wyłażące mi z ręki. 

Wydłubywałem je kuchennym nożem. Co mi lekarze zabandażowali, dłubałem 

znowu. Mówiłem sobie: moja ręka, moje życie, moje robale. No i masz... Dlatego 

będziemy się mścić razem.  

Między drzewami dostrzegłem czarny samochód zatrzymujący się przy 

trzypiętrowym, białym, jasno oświetlonym gmachu. Volkswagen bora.  

– Mówiłem, że nie chcę się mścić. Mam zadanie i tyle.  

– To ty jesteś jakiś młodzieżowy Bond? James Bond? – z sarkazmem zapytał 

chłopak i opuścił rękaw. – Zresztą mnie i tak wszystko jedno. Skoro trafiłeś do 

mojego brata, musisz mieć związek z tymi, co go wciągali do współpracy. Nie chciał 

mi powiedzieć, co to za jedni, mówił tylko, że nie policja. Teraz słuchaj – złapał 

mnie za rękaw. – Powiem ci, co wiem, jeżeli zabierzesz mnie ze sobą. Pojedziemy 

tam, gdzie trzeba, i dokopiemy draniom. Załganow załatwił mojego brata. To nie 

był żaden złoty strzał. Specjalnie podsunęli mu stężoną herę.  

– Skąd wiesz?  

– Wiem – oznajmił twardo. – Do wczoraj byłem jednym z jego ludzi  na posyłki 

i słyszałem o tej akcji. Nie wiedziałem tylko, że chodzi o Damiana. A kiedy się 

dowiedziałem, pobiegłem tam jak wariat... Ale było już za późno.  

Z czarnego samochodu wysiadł zwalisty mężczyzna.  

– Czarny – poinformowałem spokojnie i wstałem, sięgając nad psem po swój 

plecak. – Musiał cię śledzić. Masz tu jakieś spokojne miejsce?  

Chłopak zerwał się i machnął, aby biec za nim.  

– U mnie w domu. Gdzie jak gdzie, ale tam mnie nie będą szukać. Przynajmniej 

nie od razu.  

– Skąd wiesz?  

– A ty byś uciekł do domu? Zbyt oczywiste...  

Łapiąc po drodze plecak, skoczyłem za nim w krzaki w chwili, kiedy nocny 

tramwaj zatrzymał się obok, na przystanku.  

– Jeszcze tylko mi powiedz – wydyszał niski chłopak – jak masz na imię? Bo 

chyba nie James?  

– Nie – odparłem, z trudem za nim nadążając. – Jestem Janusz. A to czarne 

bydlę za mną to Zorro. Czyli po hiszpańsku lis.  

– Pasuje do niego.  

Przebiegliśmy przez jezdnię i między tymi samymi białymi budkami, obok 

których przedtem skradał się chłopak, wpadliśmy na jakieś osiedle.  

– A ty? – zapytałem, przeskakując żywopłot. Z plecakiem nie była to 

najłatwiejsza sztuczka.  



– A ja? Ja jestem Grzesiek.  

Poczułem, że chodnik zachwiał się, a plecak waży dwa razy więcej. Czy to jakiś 

żart?  

Ale nie.  

Znów, jak kiedyś, biegłem przez uśpione osiedle z niskim, chudym Grześkiem.  

 

wtorek, godz. 01.00 
Dom narkomana wyobrażałem sobie jako ciemną, brudną norę, jak melinę, do 

której schodzą się podejrzane typy, wciąż pijane. Po kątach powinny się walać sto 

razy używane strzykawki, pod ścianą leżeć przegniłe sienniki, a pod sufitem jedna 

naga żarówka musi ledwie się tlić, nie pozwalając dostrzec najdalszych kątów.  

Tymczasem mieszkanie w bloku, do którego wprowadził mnie Grzesiek, było, 

owszem, skromne, ale utrzymane w czystości i porządku.  

Tylko moc żarówki odpowiadała moim wyobrażeniom.  

Kiedy prowadzący mnie chłopak posłuchał pod drzwiami, a potem wszedł i 

zapalił światło w przedpokoju, ledwie mogłem dostrzec stare, solidne meble, 

wieszak i przetarty gdzieniegdzie chodnik.  

– Nie zdejmuj butów – powiedział i poprowadził mnie do dużego pokoju, gdzie 

mimo późnej pory przy świecach siedziały dwie osoby: pięćdziesięcioletnia kobieta 

o rzadkich, krótkich włosach i dziesięcioletnia dziewczynka z warkoczami. Na obu 

twarzach dostrzegłem łzy.  

Za dużo łez, jak na początek mojej pierwszej akcji.  

– Mamo – Grzesiek uniósł dłoń. – Przyprowadziłem go.  

Kobieta pocałowała krzyżyk w różańcu, który dopiero teraz dostrzegłem w jej 

dłoni. Dopiero potem wstała i spojrzała mi prosto w oczy.  

– Znałeś Damiana? – zapytała.  

– Nie. Przyjechałem dziś. Miałem adres, pod którym mam go szukać.  

– Bierzesz?  

– Nie – odpowiedziałem, choć drażniło mnie to przesłuchanie.  

– Dobrze. Możesz tu przenocować. A jutro pójdziecie do tego waszego 

pocztyliona.  

– Listonosza, mamo – poprawił ją Grzesiek i odwrócił się do mnie. – Znam 

Koparę, listonosza, który jest siostrzeńcem Załganowa.  

– I co zrobisz z tą koparką?  

– Koparą. On pewnie wie, gdzie mieszka jego wujek. Żeby się na kimś zemścić, 

trzeba wiedzieć, jak go znaleźć, prawda?  

– Nie na tym polega moje zadanie – zastrzegłem od razu, mocno zaciskając 

zęby. Złościł mnie tymi swoimi zemstami. – Ale Załganowa znaleźć muszę.  

– Wiem, wiem! – Grzegorz poklepał mnie po plecach, na co Zorro zareagował 

ostrzegawczym warknięciem. – Hm... Ale on mnie nie użre?  

– Tylko kiedy mu każę, albo kiedy uzna, że chcesz mnie skrzywdzić.  

– Fajnie... a kiedy uzna?  

– On sam wie najlepiej – uciąłem rozmowę. – Twierdzisz, że to takie proste? 

Zapytać siostrzeńca? To czemu policja tego nie zrobi?  

– Nie wiedzą, kogo pytać – Grześ uśmiechnął się pobłażliwie. – Nie wiedzą, o 

kogo pytać. Zresztą i tak by niczego nie powiedział.  



– A nam powie – raczej stwierdziłem, niż zapytałem, po czym rozejrzałem się 

teatralnie. – Jeśli moglibyśmy dostać coś do jedzenia, to chętnie – oświadczyłem 

bezczelnie. – Jeśli nie, wyskoczę, niedaleko widziałem stację BP, tam coś kupię.  

– Zostań – kobieta położyła mi rękę na ramieniu. – Damian zdążył wynieść i 

sprzedać wideo, telewizor i mikrofalówkę, ale lodówki mu się nie udało. Znajdziemy 

coś dla nas wszystkich.  

Kiedy wyszła z pokoju, od strony ciemnego kąta pod balkonem dobiegło mnie 

nagłe sapanie i stłumiony kaszel.  

– A to? – niemal bezgłośnie zapytałem Grześka.  

– Dziadek – odparł. – Rak płuc. Ostatnie stadium. Już nieprzytomny, ale jeszcze 

chce kurzyć... Sam popatrz!  

Popatrzyłem.  

Pomarszczony, siwy mężczyzna przykryty po mostek kocem sięgnął lewą dłonią 

na stolik. I choć niczego tam nie było, złożył palce tak, jakby zabierał stamtąd 

jakieś pudełko. Potem z niewidzialnej paczki wyjął nieistniejący papieros i – wciąż 

nieprzytomny – zaczął wykonywać ruchy, jakby go zapalał. Wreszcie rozpoczął 

przerażający spektakl – co kilkanaście sekund przykładał dwa wyprostowane palce 

do ust, pociągał powietrze, aby po chwili wydmuchać niewidzialny dym.  

– Popali dwie minuty i przestanie – beznamiętnie stwierdziła dziewczynka przy 

stole. – Ale jak się po południu obudził, to naprawdę wypalił jeszcze dwa. Mama 

mówi, żeby mu nie odmawiać, bo i tak już mu nic nie pomoże.  

Pod czaszką miałem zamęt. Jeden umierający to dużo, ale drugi w ciągu kilku 

godzin to już przesada.  

Grzesiek spojrzał na swojego dziadka i sięgnął ręką do kieszeni. Wyjął 

rozpoczętą paczkę papierosów, obejrzał ją dokładnie, po czym z rozmachem 

wrzucił do kubła, który stał przy tapczanie.  

– A mówią, że fajki to nie narkotyk. Koniec. Koniec. Jesteś świadkiem, Janusz. 

Chodźcie do kuchni. A potem do spania. Trzeba wstać koło szóstej. Albo i 

wcześniej.  

Niech będzie. Codziennie wstawałem o szóstej do szkoły, mogłem i teraz, kiedy 

dali mi od niej tydzień urlopu.  

 

 

wtorek, godz. 03.30 
Spojrzałem na podświetlaną tarczę zegarka. Wpół do czwartej.  

A co ja, u diabła, robię na twardej podłodze w pozycji siedzącej wpół do czwartej 

nad ranem?!  

Zorro polizał mnie w policzek. Natychmiast odsunąłem się od niego – 

inteligencją przewyższał niejednego z moich kumpli, ale zapach wydobywający się 

z jego pyska powaliłby nawet kloszarda.  

– Wstawaj, już czas! – syknął głos w ciemności.  

I nie był to Zorro.  

Dopiero teraz przypomniałem sobie, gdzie jestem i kto mnie szarpie za ramię 

tak mocno, że pozwolił sobie zrzucić mnie z łóżka.  

– Czemu tak wcześnie?  

– Czarny i jego kumple mogą wparować. Lepiej, żeby nas nie było.  



Znał ich, więc choć wolałbym poleżeć jeszcze trochę, posłusznie podreptałem 

do łazienki. Zanim zmoczyłem twarz, za pomocą specjalnego kodu połączyłem się 

z centralą Fundacji. Ktoś tam zawsze pełnił dyżur.  

– Centrala rybna – oznajmił skrzekliwy głos.  

– Janusz, dwa siedem dwanaście – przedstawiłem się zgodnie z ustaleniami. – 

Z informacją.  

Bez słowa mężczyzna połączył mnie z ośrodkiem informacji. Znów podałem swój 

kod, po czym zażądałem:  

– Sprawdźcie dla mnie Grzegorza Juratę, Wrocław... – podałem dokładny adres 

i informację o jego przynależności do grupy służącej Załganowowi.  

Na odpowiedź czekałem niespełna minutę. Mruknąłem podziękowanie i 

przerwałem połączenie. Dopiero wtedy odkręciłem kran.  

Grześ zastukał w drzwi łazienki.  

– Zwijajmy się.  

Kiedy wyszedłem, właśnie opuszczał pokój, gdzie spał chory dziadek, mama i 

siostra, po czym zamyślony przyszedł do kuchni.  

– Nie powiesz mamie, że wychodzisz? – zapytałem.  

– Mama wie tyle, ile ma wiedzieć – szepnął, wyciągając z lodówki pięć surowych 

jaj.  

Nie zapytałem, po co.  

– Dokąd teraz?  

– Teraz? – zastanowił się Grzegorz. Wyglądał na wypoczętego, jakby przespał 

jedenaście godzin w puchowej pościeli. – Teraz do parku Szczytnickiego. 

Prześpimy w krzakach. A koło południa podejdziemy pod szkołę. Tam urzęduje 

Kopara. Siostrzeniec Załganowa, pamiętasz?  

Oczywiście pamiętałem. Miałem nadzieję, że z Koparą pójdzie lepiej niż z 

Damianem. Bo na razie było jeden do zera dla przeciwników.  

Przemykanie się przez miasto trwało półtorej godziny. Pamiętam tylko, że 

przeszliśmy pod dworcem kolejowym, potem na placu Dominikańskim Grzegorz 

poprowadził między starym kościołem z czerwonej cegły a świeżo wybudowanym 

hotelem z lustrzaną ścianą, wreszcie przez wielki most z kamiennymi przęsłami 

dotarliśmy w rejon ogrodu zoologicznego. To tu, za tym murem, Gucwińscy całe 

lata nakręcali swoje programy o zwierzętach.  

Ale Grześ poprowadził w lewo, obok ogromnej okrągłej hali...  

W pewnej chwili zatrzymał się przy przystanku. Na wielkim bilboardzie grupka 

młodych, radosnych przyjaciół zachwalała jakieś-tam papierosy.  

Przyjrzał się reklamie, po czym sięgnął do kieszeni.  

Zanim zrozumiałem, co zamierza, wziął wielki zamach i z całej siły miotnął 

jajkiem. Trafił w twarz ślicznej, młodej palaczki. Drugie i trzecie jajo rozlało się na 

wielkiej paczce papierosów, pozostałe na przyjaciołach ślicznotki.  

– Bandyci – szepnął, a ja przypomniałem sobie, że przecież jeszcze wczoraj 

przy mnie wypalił papierosa.  

– Ty, bracie, nie przesadzasz? – zapytałem.  

Pokręcił głową.  

– Faje i prochy zabierają mi rodzinę. Wojna.  



Z satysfakcją popatrzyłem na brudny, obrzucony jajami plakat. Zasługiwał na 

to – jak dla mnie, palenie papierosów powinno być zaliczone do narkomanii. Ale 

jeszcze większą satysfakcję dała mi świadomość, że to właśnie taki Grześ zniszczył 

tę reklamę.  

Stan radości trwał pięć sekund.  

– Faje zabrały mi dziadka – powiedział i spojrzał na mnie. – Mama jeszcze nie 

wie, ale on już... – popatrzył w niebo, a mój żołądek zawiązał się w supeł. A więc 

dziadek zmarł tej nocy...  

Kiedyś dotarłem do dokumentacji Fundacji. W mojej charakterystyce napisali: 

odporny na stres, potrafi działać w sytuacji zagrożenia. W tym momencie uznałem, 

że to wszystko jest stekiem bzdur.  

Zamyślony ruszyłem za Grześkiem i w trzy minuty później niemal uderzyłem 

czołem w jego plecy. Zorro zatrzymał się przy mojej nodze.  

– Czekaj, banderolarze.  

Nie miałem pojęcia, o co chodzi, więc ciekawie wyjrzałem zza żywopłotu. W 

środku nocy dwaj dziesięcioletni chłopcy krzątali się wokół jednej z parkowych 

ławek jak pracowite skrzaty. Wysypali na asfaltową alejkę zawartość kosza i 

rozgrzebując śmieci, co chwilę unosili do oczu jakieś małe papierki. Jedne 

odrzucali, inne chowali do kieszeni.  

– Co to za jedni? – zapytałem odruchowo, choć, prawdę mówiąc, mało mnie to 

obchodziło.  

Wciąż miałem przed oczyma palącego dziadka, a w uszach szumiały mi słowa 

Grześka.  

– To są Kuba i Jasio – poinformował Grzegorz. – Szukają nieuszkodzonych 

banderoli z papierosów i wódki. Czasem biorą całe części paczek po fajkach, potem 

odlepiają nad parą.  

– I co? Zbierają to?  

– Nie tak jak znaczki. Jak zbiorą więcej, idą do jednego takiego, a on kupuje to 

od nich. Młodzi mają na klej, który potem wąchają, albo na jakieś tabletki extasy, 

a facet sprzedaje banderole przemytnikom i producentom lewej gorzały. Goście 

naklejają to na paczki i butelki, i mają legalny, obanderolowany towar. No, poszli, 

chodź...  

– Ty, Grześ – powiedziałem dokładnie tak, jak niegdyś zwracałem się do mojego 

przyjaciela. – Dorośli narkomani też tak zarabiają?  

Pokręcił głową i poprowadził mnie przez wypukły mostek nad wąską parkową 

rzeczką aż do drewnianego kościółka.  

– Starzy nie. Starym by nie wystarczyło. Oni na dzienną działkę potrzebują 

nawet dwieście złotych. To znaczy za działkę kompotu płaciłem piątaka, ale jak 

chcesz coś mocnego... Słyszałeś od mojej matki... Najpierw wynoszą z domu to, 

co się da sprzedać. Potem zaczyna się pożyczanie od tych, którzy jeszcze są naiwni 

i nie wiedzą. Potem są włamania i napady na staruszki. To znaczy tak kończą 

faceci. Dziewczyny zarabiają ciałem, ale i tak wpadają w to samo bagno.  

– Ale ty wyszedłeś – zauważyłem, kiedy za małym zabytkowym, drewnianym 

kościółkiem tonącym w mroku położyliśmy się wygodnie.  

– Wyszedłem.  

– Taki jesteś silny?  



Milczał przez chwilę, żując trawkę.  

– Mam takie pismo od lekarza. Psychiatry – rzucił na mnie badawcze spojrzenie, 

ale ja wciąż patrzyłem w jaśniejące niebo.  

– No i?  

– Napisał, że odszedłem od narkotyków pod wpływem tych... przeżyć tamraty...  

– ...traumatycznych?  

– Właśnie. Bo widzisz... Nie wiem, po co ci to opowiadam. Ale co mi tam! Miałem 

jeszcze siostrę. Była w liceum. Damian chciał ją ochronić przed prochami, ale teraz 

w liceum to mówią, że kiedyś nie dało się zdać matury bez red bulla, a dziś bez 

działki amfetaminy. No i zaczęła.  

– Też przedawkowała? – zapytałem z przerażeniem.  

– Nie zdążyła. Wiesz, jak to jest w tym środowisku. Imprezy, spotkania, 

dyskusje... Niby kulturka. Ale już po kątach palą marihuanę, ktoś wyciąga 

tabletki... Moja siostra, żeby zarobić na prochy, poszła z jakimiś facetami. Wiesz, 

niby że na imprezę, ale wiadomo po co.  

– I?  

Wiedziałem, że dopytuję się bezczelnie, ale nie przejmowałem się zupełnie. Jeśli 

nie będzie chciał, i tak nie powie.  

– I znaleźli ją dopiero po trzech tygodniach. W piwnicy. Nie pytaj mnie nawet, 

co musiała przeżyć, zanim... Ale to prochy ją zabiły. Prochy, fajki i cały ten licealny 

szpan.  

Miałem dość.  

Niemal na moich rękach umiera jego brat. Przy mnie – dziadek. A teraz słyszę 

o śmierci jego siostry.  

Przy tym wszystkim moje zadanie uznałem za banalnie proste...  

W cztery dni później obiecałem sobie, że nigdy już nie ulegnę takim głupim 

przeczuciom.  

 

 

wtorek, godz. 10.20 
– Nie ma się co burzyć, przyjdzie za chwilę! – Grzegorz wzruszył ramionami i 

rozparł się pod drzewem. – Codziennie tędy przechodzi.  

– Nie burzę się – powiedziałem najspokojniej, jak potrafiłem, ostrożnie 

obserwując drugą stronę ulicy. – Domagam się tylko efektów twojej akcji. Chcę 

spotkać tego Koparę i dostać adres.  

– No to bierz go – mruknął Grzesiek i delikatnym ruchem głowy wskazał 

młodego człowieka zbliżającego się od strony parku.  

Od razu wiedziałem, że to Kopara. I mogłem się założyć o stówę, że odgadnę, 

skąd wziął się jego pseudonim. Osiemnastolatek był chudy, wynędzniały, z 

rzadkimi blond włosami opadającymi na ramiona. Był nijaki – w oczy rzucała się 

tylko wielka, przerośnięta żuchwa, wystająca daleko poza twarz, jak łopata gotowa 

do pracy. Jak kopara.  

Zawołałem psa, wskazałem nadchodzącego i szepnąłem:  

– Dawaj go tu!  

Zorro wypadł spomiędzy gałęzi, okrążył Koparę i z rozpędu skoczył mu na plecy 

w chwili, kiedy ten znajdował się blisko naszego zagajnika. Zaskoczony chłopak 



jęknął tylko i jak rzucona kłoda runął w krzaki. A pies – zadowolony z siebie – 

wparował za handlarzem narkotyków i stanął nad nim, pokazując wilcze kły.  

Chłopak przez chwilę nie mógł złapać oddechu, a później zerknął podejrzliwie 

na mnie, na Grześka, wreszcie z obawą na Zorra.  

– Czego?  

Wzruszyłem ramionami i pokazałem na psa.  

– Jego zapytaj, to on cię tu zaprosił.  

– Bez jaj...! Czego chcecie?  

Grzesiek zamierzał się odezwać, ale ubiegłem go:  

– Mam interes do Załganowa. I chcę od ciebie jego adres.  

Mówiąc to, znów sięgnąłem do plecaka. Mała plastikowa apteczka prócz 

polopiryny i bandaży kryła także mniej standardowy zestaw. Używania go uczyła 

nas wyspecjalizowana pielęgniarka.  

– Chyba kpisz! – parsknął handlarz i uniósł się na łokciach, ale ciche warknięcie 

osadziło go w miejscu. – Nie znam żadnego Załganowa. To znaczy znam, to był 

taki kapitan statku z ruskiej bajki. Ale nie mam jego adresu. A w ogóle, to może 

byś wziął to wilczysko, co? Czy ja wyglądam na Czerwonego Kapturka?  

Bardzo powoli, wciąż bez słowa, otworzyłem apteczkę. Z małej przegródki 

wyjąłem jedną z jednorazowych strzykawek, z innej igłę.  

– Adres Załganowa – poprosiłem, nie spoglądając na Koparę. Kątem oka 

widziałem, że ze strachem rozgląda się wokół, ale o tej porze, na skraju parku, w 

gęstych zaroślach, nie mógł raczej liczyć na pomoc przypadkowych przechodniów.  

– Co ty chcesz zrobić, co? – przełknął ślinę.  

Również Grzesiowi oczy wychodził z orbit. Może sądził, że będę gościa bił albo 

przekupywał? Nie miałem jednak ochoty stosować metod rodem z zamierzchłych 

czasów. 

Nałożyłem igłę i z plastikowej ampułki nabrałem do strzykawki wody 

destylowanej. Następnie wstrzyknąłem porcję do innej, szklanej fiolki.  

– Muszę mieć ten adres – powiedziałem spokojnie. – I nie obchodzi mnie, czy 

w ogóle obudzisz się po tym środku. Taki gość jak ty sprzedawał narkotyki mojemu 

przyjacielowi. I teraz nie mam już przyjaciela. Ciekawe, ilu ludzi ty sam 

wykończyłeś w ten sposób?  

– Nikt im nie każe kupować. Ja im daję szczęście. Nie ja, to przyjdzie inny. 

Wiesz, jak jest: rynek nie lubi pustki.  

Poczułem, że czarne koła pojawiają mi się przed oczyma, że zimny pot pokrywa 

mój kark. Lewa pięść zacisnęła mi się odruchowo i musiałem użyć całej siły woli, 

by nie zdzielić tego drania w szczękę.  

– Prawa rynku to nie moja specjalność – powiedziałem, ledwie łapiąc oddech. 

Szum w głowie narastał. Spokojnie, liczy się zadanie...  

– Ale co ty chcesz zrobić?!  

Znów ruch i znów warknięcie – tym razem głośniejsze. Kopara znieruchomiał 

ponownie.  

Kilkoma wstrząśnięciami rozpuściłem białe kryształki w wodzie.  

– Widzisz, Kopara – powiedziałem, napełniając strzykawkę roztworem z fiolki – 

dziś już nie stosuje się tortur i szantażu. Dziś chemia i technika pozwalają uzyskać 

odpowiedzi.  



Zanim zaprotestował, wbiłem mu igłę w miejsce, za które go trzymałem: 

dokładnie w żyłę przedramienia. Udało mi się za pierwszym razem, bo chude ręce 

całe były porysowane żyłkami.  

Przerażony otworzył usta, ale ani drgnął.  

– Gadaj – powiedziałem. – Mów albo wstrzyknę. A wtedy i tak powiesz prawdę, 

ale potem zaśniesz. I się nie obudzisz. Obiecuję, że jeśli poznam adres Załganowa, 

wyjmę ci to świństwo.  

Zbladł w ciągu trzech sekund. Co więcej – zbladł także Grześ. Nie dziwiłem się 

– nie miał przecież pojęcia, co mam w strzykawce.  

– Ale... – drżącym głosem wycharczał Kopara. Wielka szczęka opadła mu niemal 

do mostka. – Ale ja nie znam adresu Załganowa. Nie mogę. Oni mnie zabiją...  

– Nikt się nie dowie. Ale jeżeli nie powiesz, oni już nie zdążą cię skrzywdzić. Ja 

będę pierwszy.  

Zastanawiałem się, czy tekst rodem z taniego filmu szpiegowskiego nie 

zaprowadzi mnie w ślepą uliczkę, jednak nie – Kopara był jednym z ludzi 

wychowanych na takich właśnie filmach.  

Teraz kolorem przypominał już gaszone wapno.  

Zanim się zdecydował, kiwnąłem głową na Zorra. Znałem sto zadań, jakie 

potrafił bezbłędnie wykonać, wiedziałem, że zanim trafił do cyrku, trzy lata 

pracował na granicy jako pies tropiący narkotyki.  

– Szukaj! – pokazałem ruchem głowy Koparę i odczekałem ledwie pół minuty. 

Pies nie tylko wyczuł narkotyk, ale sięgnął pyskiem do kieszeni handlarza i wyjął 

ostrożnie przezroczysty woreczek z kilkoma szczyptami białego proszku.  

– Jeśli mi powiesz, że to proszek do czyszczenia zębów, to ci nie uwierzę – 

szepnąłem.  

– Nie – szepnął. Gardło wyraźnie mu wysychało. – To amfetamina. Ale na użytek 

własny. Prawo nie zabrania.  

– Nie zabrania – potwierdził Grześ. – Oni gdzieś w krzakach mają torbę z 

dwudziestoma takimi działkami. Jak sprzedadzą jedną, idą po drugą. Nie chcą mieć 

wszystkiego przy sobie, żeby w razie przeszukania przez gliniarzy nie mieli ilości 

wskazującej na handel. Prawo w Polsce jest takie łagodne dla tych gości, że 

śmiech!  

– Już niedługo – bąknąłem i spojrzałem na Koparę. – No, gadaj. Adres 

Załganowa!  

– Ale ja naprawdę...  

Lekko nacisnąłem tłok strzykawki. Kilka kropli płynu dostało się do żyły 

chłopaka.  

– Adres Załganowa! – zażądałem spokojnym głosem. Specjalista Fun-dacji, 

który uczył nas psychologii przestępczości, powiadał, że w pewnych sytuacjach 

opanowanie wywiera na przestępcy większe wrażenie niż wrzaski. Sprawdzało się! 

Kopara zatrzepotał powiekami, żeby strącić z oczu wielkie krople potu, które 

ściekały mu z czoła. – ...adres proszę. Bardzo mi na nim zależy, naprawdę. Masz 

pięć sekund. Cztery. Trzy. Dwie...  

Wciąż mocniej dociskałem tłok.  

– Dobrze, dobrze! – lekko uniósł wolną lewą rękę.  

Zorro podszedł, złapał ją w zęby i jak kość odłożył na trawę.  



– Dziękuję, stary – skinąłem do psa, a ten machnął ogonem. – Słucham, 

Kopara. No, wio!  

– No więc... Ja naprawdę nie wiem, gdzie on mieszka. Ale wiem, gdzie jest takie 

tajne miejsce. Hurtownia przy jednym z jego domów.  

Poczułem, że serce mi przyspiesza, a przez ciało wędrują stada mrówek. 

Czyżbym po nieudanym kontakcie z Damianem teraz trafił od razu w dziesiątkę? 

Czyżby ten handlarz znał adres składu narkotyków?  

– Gadaj! – warknąłem.  

– Już mówię. Musicie pojechać...  

Słuchałem uważnie. Dowiedziałem się dokładnie o odległość wskazanej 

miejscowości od Wrocławia, po czym uśmiechnąłem się delikatnie. Sam czułem na 

karku krople potu, bo po raz pierwszy w życiu stosowałem w praktyce to, czego 

uczyli nas w Fundacji.  

– Dziękuję – uśmiechnąłem się, i tylko ja wiem, ile mnie kosztowało zachowanie 

pokerowej miny. – Mimo uprzejmości z twojej strony uważam, że takich jak ty 

należy traktować jak płatnych morderców...  

– Wyjmij to! – wskazał oczyma igłę wciąż tkwiącą w jego ręce.  

– ...dlatego – ciągnąłem – z chęcią bym cię odstrzelił.  

– Nie zrobisz tego! – wystraszył się Kopara.  

– Nie zrobisz... – Grześ też przestał być niewzruszony.  

– Ano nie, choć nienawidzę takich jak ty. Nie mam jednak pistoletu. Ale, jak już 

raz powiedziałem, żyjemy w nowoczesnych czasach. Dlatego za nas pewne rzeczy 

załatwia chemia.  

Mówiłem tekstem z taniego filmu. I ciągle działało!  

– Co masz na myśli? – przerażenie odebrało handlarzowi narkotyków zdolność 

mówienia.  

Szeptał jedynie z wyraźnym wysiłkiem.  

Czułem z tego powodu jakąś paskudną satysfakcję.  

– Co mam na myśli? Pamiętasz, jak obiecałem ci, że nie wstrzyknę tego płynu, 

jeśli podasz mi adres?  

– Pamiętam! Obiecałeś!  

Spojrzałem mu w oczy i nacisnąłem tłok.  

– Skłamałem.  

W normalnych warunkach poczułby wzrost ciśnienia w ręce, ale teraz strach 

odebrał mu zdolność odczuwania. Dopiero kiedy ostatnie krople płynu spływały do 

żyły, zerknął w dół i z krzykiem wyrwał rękę.  

– Zabiłeś mnie! Ludzie, otruł mnie! Nie wywiniesz się, ty sukin...  

Spokojnie odczekałem, aż jego słowa zgasną, białka odwrócą się w górę, a ciało 

wypręży i padnie na trawę.  

W tym momencie z transu obudził się Grzegorz. Wciąż wielkimi oczyma 

spoglądając na bezwładnego Koparę wyszeptał:  

– Jeeezu! Zabiłeś go z zimną krwią.  

– Naprawdę? – stęknąłem, sadzając chudego handlarza pod drzewem.  

Choć drobny, był ciężki jak worek mokrego piachu.  

– Jeeezu! I jeszcze sobie żartujesz! Kim ty jesteś?  

– Sam zgadłeś. Bond. James Bond.  



Ku zdziwieniu Grześka handlarz poruszył się. Oddychał płytko, szybko, jego 

powieki drgały. Spojrzał na mnie nieprzytomnym wzrokiem.  

– On żyje! – Grzesiek wycelował palcem w handlarza.  

– Naprawdę? – powtórzyłem pytanie i uniosłem brwi, po czym ująłem 

półprzytomnego chłopaka za rękę. – Spokojnie, Kopara. Jesteśmy przyjaciółmi. 

Nie masz się czego bać.  

– Przyjaciółmi – wymamrotał i jego tętno niemal natychmiast uspokoiło się.  

Wiedziałem, że będzie pozbawiony woli przez przynajmniej pół godziny. 

Musiałem więc od razu przystąpić do rzeczy.  

– Kopara, jako twój przyjaciel mam kilka pytań. Co ci mówi pseudonim 

Załganow?  

Chłopak przełknął ślinę i nabrał powietrza w płuca.  

– Wujek Mietek. Nie Rosjanin. Mamy brat... Bogaty.  

– Muszę go odwiedzić. Wiesz, gdzie mieszka?  

– Nie.  

– Wiesz, gdzie bywa często?  

– Wiem, gdzie często nocuje.  

– Podaj adres.  

Milczał przez chwilę, po czym wyrecytował dokładnie tę samą informację, co 

przed wstrzyknięciem substancji. A więc tak go nastraszyłem, że wolał nie 

ryzykować.  

– A zabezpieczenia? Byłeś tam?  

– Byłem. Zabezpieczenia... Są.  

– Jakie?  

– W środku czujki ruchu. Od ogrodu sieć laserowa na wysokości metr 

czterdzieści. A przy bramie tylko kamera i chodnik.  

– Chodnik?  

– Ma chodnik...  

– Jaki chodnik?  

– Zabezpieczenia. Chodnik.  

Handlarz wyraźnie się zaciął. Uznałem więc, że trzeba uderzyć z innej strony.  

– A co ma w tym magazynie? Powiedz mi, jesteśmy przecież przyjaciółmi, a ty 

czujesz się tak bezpiecznie...  

– Bezpiecznie – wyszeptał. – W magazynie nie byłem.  

– A mają tam towar? Dzisiaj, jutro? – zapytałem, przypominając sobie notatki 

dostarczone mi przez Fundację.  

Według ich informacji w tym tygodniu do wielkiej hurtowni Załganowa miała 

trafić ogromna ilość narkotyków.  

Kopara spojrzał w niebo.  

– Byłem u niego w sobotę. Mówił komuś, że do Bagienka wrzuca w środę naraz 

dwieście kilo beemki i pięć stów gotowca... – wyszeptał jeszcze, po czym znów 

zerknął w niebo i osunął się ciężko po drzewie.  

Grześ pochylił się nad leżącym.  

– Umarł? – zapytał cicho. – I ty mi chcesz dalej wmawiać, że nie robisz tego dla 

zemsty?  



Czułem wciąż krople potu na karku, głowa bolała i chętnie stuknąłbym pięścią 

w nos leżącego drania, ale zamiast tego pokręciłem głową.  

– Ty, bracie, jesteś jakiś łatwowierny. Chyba nie myślisz, że go otrułem. Dostał 

tylko dużą dawkę, żeby go szybko obezwładniło i żeby wyśpiewał wszystko.  

– Ale co to za płyn?  

– Amytal sodu. Powoduje czasowe pozbawienie woli, jakiegokolwiek oporu. Nie 

kupisz tego w aptece. Zorro, wąchaj! Wąchaj! Tak, dobry pies – wskazałem mu 

nogawkę dżinsów Kopary. – A teraz szukaj! – pokazałem na park. – Szukaj i 

przynieś! Przynieś!  

Pies wyprysnął z krzaków jak strzała.  

– Chcesz się dostać do Załganowa mimo tych zabezpieczeń?  

– Może chcę, może już nie. Twoja rola skończona. Opiekuj się mamą i siostrą, 

zajmij się pochowaniem dziadka. Chyba jesteś teraz potrzebny rodzinie. Resztę 

zostaw mnie.  

– Zwariowałeś? Mam wrócić do domu? Czarny mnie dorwie.  

Zobaczyłem, że Zorro wraca z poszukiwań. Z trudem przecisnął się przez krzaki 

i upuścił u moich stóp płócienny zielony chlebak.  

– Jeśli zrobię to, co planuję, bądź pewien, że Czarny będzie miał poważniejsze 

problemy niż uganianie się za dawnym znajomym. Możesz jeszcze dziś po południu 

spokojnie wrócić do domu.  

Mówiąc to, wyjąłem z apteczki gumową rękawiczkę, założyłem ją, z chlebaka 

wyciągnąłem siedemnaście maleńkich, foliowych torebek z białym proszkiem i 

upchnąłem to w kieszeniach Kopary. Tę, którą wcześniej miałem w rękach, otarłem 

dokładnie z wszelkich śladów i włożyłem w dłoń handlarza.  

– A teraz do widzenia, Grześ! – powiedziałem, zdejmując rękawiczkę i 

odrzucając chlebak w gęste krzaki. – Nie zrozum mnie źle, pomogłeś mi bardzo... 

Ale dalsza akcja cię przerasta.  

– Chyba nie myślisz, że się mnie tak łatwo pozbędziesz! – burknął, przyglądając 

się, jak zapałką wyjętą z kieszeni naciskam kilka klawiszy na tytanowej tarczy 

mojego wielkiego zegarka.  

– Grześ, zajmij się rodziną. Do widzenia.  

– Ale ja jestem uparty...  

Nie dokończył. Kiedy usłyszał pierwsze słowa, które wypowiedziałem do 

telefonu mieszczącego się w zegarku, odwrócił się i prysnął w parkową alejkę.  

– Policja? – zapytałem, kiedy usłyszałem zgłoszenie. – Zobaczyłem takiego 

jednego, co handluje narkotykami. Ma przy sobie dużo towaru, ale chyba jest 

pijany, bo śpi. Już mówię dokładnie, gdzie go znajdziecie...  

Zegarek Fundacji przydał się bardzo, i miał się przydać jeszcze wielokrotnie. Ale 

teraz, rozłączając się, nie myślałem o nowoczesnym sprzęcie. Spojrzałem za 

siebie, pod drzewo, gdzie ciężko oddychał Kopara. Może trafi do więzienia. Może 

do szpitala. Jedno było pewne: po przebudzeniu nie będzie pamiętał, że pytałem 

go o adres Załganowa. W ogóle nie będzie pamiętał, że mnie spotkał. Nie 

przypomni sobie, co robił dziś od rana. A więc nie ostrzeże swojego wujka. I o to 

chodziło.  

Gwizdnąłem na psa i zarzuciłem plecak na ramię.  



Wsiadając do pierwszej napotkanej taksówki, uświadomiłem sobie, że po takiej 

dawce amytalu sodu handlarz narkotyków może się przebudzić z potwornym, 

rozrywającym bólem głowy.  

Jakoś zupełnie nie było mi go żal.  

– Na dworzec kolejowy proszę.  

Odjeżdżając, uśmiechnąłem się lekko i pogłaskałem Zorra.  

Jeden – jeden.  

 

wtorek, godz. 12.50 
– To miejsce jest wolne?  

– Oczywiście, proszę księdza, proszę – wskazałem starszemu mężczyźnie 

siedzenie naprzeciwko, pod oknem, i cofnąłem taśmę, bo uciekł mi kawałek 

wypowiedzi.  

Chciałem przesłuchać jak najwięcej, a wiedziałem, że za dwadzieścia minut 

miniemy Oborniki Śląskie.  

Odtąd musiałem już czujnie wypatrywać mojej stacji, bo pociąg mógł się tam 

zatrzymać ledwie na dwie minuty...  

Mężczyzna siedzący obok mnie mruknął coś niechętnie i cofnął długie nogi, trzy 

dziewczyny w moim wieku tylko na chwilę przerwały rozmowę o ciuchach.  

Kiedy ksiądz się usadowił, uśmiechnął się do obecnych i delikatnie wyciągnął 

dłoń w stronę Zorra, który siedział ponury od chwili, gdy założyłem mu 

obowiązkowy w pociągu kaganiec. Ale ani kaganiec, ani zły humor zwykle nie 

doprowadzały mojego psa do wściekłości.  

Tym razem jednak, gdy tylko dłoń mężczyzny znalazła się kilka centymetrów 

od niego, Zorro jak dziki zwierz szczeknął i rzucił się na mężczyznę w sutannie. 

Gdyby nie metalowe pręty kagańca, ksiądz zawarłby bliską znajomość z białymi 

kłami.  

– Spokój! – warknąłem na psa, a kiedy usiadł i spojrzał na mnie, postukałem 

się w czoło. – Co ty, zgłupiałeś na starość?  

Zorro pokręcił głową, jakby zaprzeczał, po czym pokazał na ułamek sekundy 

kły i zerknął wymownie na księdza.  

Co jest? Zwykle bardzo tolerancyjnie podchodził do ludzi, także w mundurach i 

sutannach!  

Pogroziłem mu jeszcze palcem i załączyłem magnetofon.  

– Przepraszam za psa – szepnąłem do księdza, teraz dopiero dostrzegając jego 

kruczoczarne brwi zrośnięte nad nosem.  

– Nie szkodzi! – odpowiedział i z małej walizeczki wyjął Biblię.  

Ja musiałem wyglądać, jakbym słuchał ulubionej muzyki. Chciałem, żeby 

wszyscy tak sądzili, dlatego w miarę regularnie przytupywałem nogą. I słuchałem:  

– ...z narkotykami wiąże się tak zwana ukryta przestępczość. Uzależniani są 

młodzi ludzie z dobrych, bogatych domów. I żeby zdobyć te swoje dziesięć, 

pięćdziesiąt, sto czy nawet dwieście złotych dziennie, zaczynają wynosić z domu i 

sprzedawać biżuterię matki, zegarek ojca, własny komputer, opróżniają konto 

rodziców, wreszcie sięgają po wideo czy telewizor. Rodzice widzą, co się dzieje, ale 

nie zgłaszają tego nikomu i próbują młodemu człowiekowi przemówić do rozsądku. 



To oczywiście nic nie daje, ktoś uzależniony ma tylko jeden cel: zdobyć pieniądze 

na nową działkę...  

Do przedziału wszedł konduktor. Kiedy sprawdzał bilety, od razu podałem mu 

papiery Zorra zaświadczające o niezbędnych szczepieniach. Mężczyzna uśmiechnął 

się i pogłaskał psa po głowie. Zorro machnął ogonem i wywalił swój różowy język. 

Znów był grzecznym pieskiem.  

Załączyłem magnetofon.  

– ...Rodzicom wydaje się, że nie zgłaszając przestępczej działalności swojej 

pociechy chronią ją przed czymś. Tymczasem robią synowi czy córce poważną 

krzywdę. Nie muszą od razu pędzić do nas, na policję. A nawet jeśli przyjdą czy 

zadzwonią, nie oznacza to, że ich dziecko trafi za kraty. Ale my wiemy, jak 

spróbować mu pomóc. Odeślemy człowieka do psychologa, do odpowiedniego 

ośrodka, odetniemy go od źródła narkotyku. Oczywiście będzie się buntował, 

grzmiał, znienawidzi własnych rodziców... Ale kiedyś im podziękuje. Za uratowanie 

mu życia.  

Wyłączyłem sprzęt. Za oknem uciekały zielone łąki, złote pola i połacie lasów 

poprzecinanych piaszczystymi drogami. A ja zastanawiałem się nad tym, co 

usłyszałem. Znałem ten mechanizm postępowania.  

Rodzice Grzesia byli prawnikami, prowadzili własną kancelarię. O ile ja nie 

mogłem sobie pozwolić na wiele rzeczy, on nie znał takiego pojęcia. Jeśli czegoś 

potrzebował, to dostawał. Dlatego pewnie długo udało mu się ukrywać przed nimi 

wydawanie codziennie sporej sumy. Ja sam długo nie wiedziałem. Przeszedł fazę 

lizania naklejek nasączonych narkotykami, palenie marihuany i połykanie tabletek. 

Wreszcie sięgnął po strzykawkę.  

To ja pierwszy odkryłem jego uzależnienie. Kiedyś przyszedłem bez zapowiedzi. 

Drzwi były otwarte. Mój przyjaciel, z którym od dziecka łaziliśmy po drzewach, 

graliśmy w piłkę i warcaby, leżał na własnym tapczanie z otwartymi oczami. Obok 

walała się gumowa rurka, opróżniona strzykawka i pokrwawiona igła. Już wtedy 

odkryłem na jego rękach dziesiątki małych nakłuć. Kiedy się obudził, próbował coś 

tłumaczyć, ale wszystko było jasne. I wówczas popełniłem największy błąd 

w życiu: uległem błaganiom przyjaciela. Nie powiedziałem nikomu.  

Wkrótce jego rodzice zaczęli bezskutecznie szukać w domu złotego zegarka, 

kolczyków mamy, zniknęła laserowa drukarka Grześka, zastąpiona używaną 

atramentówką. Ale oni byli ślepi – czyli zapracowani. Nie wierzyli, że coś takiego 

może się przytrafić ich synowi. Tak naprawdę dostrzegli problem dwunastego 

kwietnia ubiegłego roku, kiedy znaleźli Grześka na podłodze łazienki ze strzykawką 

w ręce.  

Było za późno.  

Gdybym pół roku wcześniej zaalarmował, kogo trzeba...! Ale ja, głupi, 

wierzyłem, że sam przestanie, że się opamięta.  

Nigdy nie udało mi się dowiedzieć, kto wciągnął mojego przyjaciela w ten krąg 

śmierci. Kto dostarczał mu narkotyki.  

Ale był to ktoś dokładnie taki, jak Kopara. Jak stu innych.  

Bandyci!  



Pociągiem szarpnęło, obraz za oknem przesuwał się coraz wolniej. 

Zorientowałem się, że mam w oczach łzy. Wyjąłem chustkę, przetarłem twarz – i 

oczy – i sięgnąłem po plecak.  

– Do widzenia! – powiedziałem i wypadłem z przedziału.  

Kiedy pociąg zatrzymał się na małej obskurnej stacyjce, tylko chęć wykonania 

zadania zmusiła mnie do wyskoczenia w zaschnięte błoto. Tu się urządził 

Załganow?!  

Ale natychmiast zrozumiałem, dlaczego. Nikt przypadkowy nie plącze się obok 

hurtowni. Nikt obcy nie może chodzić po wiosce i obserwować okolicy bez 

zwrócenia uwagi ludzi Załganowa.  

Ja będę musiał...  

Zanim jednak wyruszyłem na poszukiwania, pobiegłem za najbliższe budynki i 

przykucnąłem, udając, że wiążę but. Stanąłem tak, aby tylko głowa wystawała mi 

zza rogu.  

Z pociągu wysiadła niewielka grupa ludzi: dwóch punków z nastroszonymi 

fryzurami, kilka dziewcząt, staruszka z koszem, ksiądz i wysocy, chudzi bracia-

bliźniacy. Ale nikt nie rozglądał się podejrzanie, nie szukał mnie wzrokiem, nie 

meldował komuś przez komórkę. Inna rzecz, że tylko dyletant zachowałby się w 

ten sposób. A ja miałem do czynienia z ludźmi nawykłymi do takich akcji... Jeśli 

więc ktoś mnie śledził, nie pozwolił się zdemaskować.  

Zarzuciłem plecak na oba ramiona i ruszyłem z psem wzdłuż lasu.  

Kilometr dalej, kiedy zbliżyłem się do widocznej z daleka wieży kościelnej, 

zrzuciłem bagaż, wyjąłem z kieszeni plecaka dwa plastikowe pojemniki i 

szeleszczącą torbę.  

Zorro ożywił się bardzo i przeczucie go nie myliło – nasypałem mu sporo 

jedzenia, do drugiej michy wlałem wody i usadowiłem zwierzaka pod osłoną drzew.  

– Zorro, pilnuj plecaka. Czekaj! A teraz możesz jeść! – pokazałem miskę i nie 

trzeba go było dwa razy namawiać.  

Kiedy odchodziłem w stronę rynku, żegnało mnie chrupanie.  

 

 

środa, godz. 03.20  

Obudziłem się w środku nocy tylko po to, żeby dopiąć do końca swój gumowany 

śpiwór. Spisywał się niewiarygodnie – przy pięciu stopniach i dużej wilgoci mogłem 

spać w samych slipach i czułem się pod drzewem jak we własnym łóżku. Oczywiście 

zdawałem sobie sprawę, że jeśli sprawdzą się prognozy i jutro przyjdzie deszcz, to 

będę musiał poszukać jakiegoś dachu.  

Miałem pieniądze – Fundacja zaopatrzyła nas w gotówkę i karty kredytowe. Ale 

wiedziałem, że jeśli skorzystam ze schroniska czy kwatery, zostanę zapamiętany 

jako chłopak z psem. A poza tym miałem nadzieję, że już dziś wykonam swoje 

zadanie i spokojnie wrócę do domu.  

To byłby dopiero wyczyn!  

Już miałem zamknąć oczy, kiedy przypomniałem sobie substancję, o której 

mówił Kopara. Nie znalazłem informacji o niej w materiałach, a chwilowo byłem 

pozbawiony dostępu do Internetu.  

Była jednak inna możliwość.  



Używając dyżurnej zapałki, wpisałem w klawiaturę zegarka swój kod, a 

następnie wcisnąłem literę E. Jak Ewelina. To ona była specjalistką w sprawach 

chemii i medycyny. Coś powinna wiedzieć...  

System łączności pomiędzy nami był tak skonstruowany, aby w przeciwieństwie 

do zwykłych telefonów nie być narażonym na zdemaskowanie nagłym 

dzwonieniem. Dlatego kiedy wywoływałem kogoś z grupy, regularne, delikatne 

impulsy elektryczne płynące z jego zegarka zwracały uwagę, że ktoś domaga się 

połączenia. Jeśli wywoływany mógł odebrać, naciskał odpowiedni przycisk. Wtedy 

ja otrzymywałem tak zwany impuls zwrotny. Jeśli mogłem akurat mówić, dopiero 

wówczas łączyłem się z wybraną osobą. Skomplikowane, ale bezpieczne.  

Na połączenie z Eweliną czekałem dziesięć minut. Wreszcie poczułem mrowienie 

w nadgarstku. Wcisnąłem przycisk z boku zegarka.  

– Sorry, że cię budzę, tu Janusz – powiedziałem cicho.  

Dziewczyna odchrząknęła.  

– Ty jesteś optymiściątko! Jeszcze nie zdążyłam zmrużyć oczek. Niech szlag 

trafi to moje zadanie. No, wal, czego chcesz?  

Uśmiechnąłem się i walnąłem:  

– Beemka. Co to jest beemka. Bo na pewno nie chodzi o samochód marki BMW. 

Czy to jakaś broń biologiczna, czy coś związanego z chemią...? Dowiedziałem się, 

że będzie dostawa tego czegoś do pewnego punktu, ale chciałbym wiedzieć, co to 

jest.  

Przez chwilę milczała.  

Już myślałem, że nie zna odpowiedzi, kiedy znów odchrząknęła.  

– Mistrzunio wepchnął cię w narkotyki, co? Ścigasz handlarzy? Wyciągasz 

kogoś? Zresztą nieważne, nie chcę wiedzieć... To, o co pytasz, to po prostu skrót. 

Trzy litery: BMK. Półprodukt do wytwarzania twardych prochów. Bez tego 

laboratorium może sobie zrobić cukrową watę.  

– A za jaką ilością warto się uganiać?  

– Za jaką? – zastanowiła się dziewczyna. – Jeśli znajdziesz jedną garść i ją 

zniszczysz, to może uratujesz życie dziesięciu ludzi.  

– Dzięki – szepnąłem. – Powodzenia.  

– Nie będę dziękować, bo zapeszę.  

Rozłączyła się pierwsza.  

 

 

środa, godz. 16.00 
Nie tylko odnalazłem hurtownię Załganowa, ale nawet bez problemu mógłbym 

do niej podejść.  

Kiedy wczoraj zostawiłem psa i klucząc uliczkami i ścieżkami, dotarłem pod 

adres wskazany przez Koparę, szczęka  mi opadła i przez chwilę straciłem zaufanie 

do amytalu sodu.  

Na wielkiej tablicy nad średniej wielkości halą widniał napis:  

 

 

 

 



 

Czy handlarz wyprowadził mnie w pole?  

Ponieważ jednak nie miałem niczego innego do roboty, spędziłem czas do 

pierwszej w nocy na obserwowaniu hali.  

I cierpliwość została nagrodzona – czarny mercedes, jak z taniego filmu 

gangsterskiego, podjechał z boku o wpół do pierwszej. Przejechał cicho obok 

odrapanej hali i zbliżył się do muru oddzielającego teren hurtowni od prywatnej 

posesji. Niewidoczna brama otworzyła się nagle i samochód wjechał w ciemność. 

Po kilku minutach w domu przyległym do hurtowni rozbłysło kilka dodatkowych 

świateł. Na ich tle ujrzałem mężczyzn przechadzających się po równo 

przystrzyżonym trawniku. Zobaczyłem ich potężne sylwetki, a przez lornetkę 

wypchane marynarki – wyraźny znak, że trzymali tam pistolety. Wiedziałem już 

wszystko.  

Znów uwierzyłem w amytal.  

A teraz od sześciu godzin siedziałem na poddaszu szarej, przedwojennej rudery 

wlepiając oczy w szarą, powojenną halę.  

Dotrzeć tu niepostrzeżenie nie było łatwo, na szczęście wybrałem na wędrówkę 

porę, kiedy po porannym ożywieniu na wiejskich drogach znów zamiera ruch.  

Zazdrościłem psu, który znalazł sobie zacieniony kawałek podłogi blisko 

wybitego okienka i korzystając z przeciągu, oddychał świeżym powietrzem i 

wysypiał się za wszystkie czasy. Dobrze, że rano w jakimś zapyziałym sklepiku 

nakupiłem ciastek, bułek, serków i wody mineralnej. Teraz było mi niewygodnie, 

duszno, łaziły po mnie pająki, od szkieł lornetki bolały oczy, ale przynajmniej nie 

byłem głodny ani spragniony.  

Wstałem tylko na kilka minut, aby przy wejściu na poddasze na wysokości kolan 

zamontować cieniutką żyłkę.  

– Nie patrz tak – szepnąłem do Zorra. – Nikt nie ma się przez to przewracać! O 

to chodzi, żeby jej nie poczuł! A ty tu nie podchodź!  

Pies mruknął i położył łeb na deskach.  

Znów zająłem miejsce przy okienku.  

Załganow w środę wrzuca do bagienka dwieście kilo beemki i pięćset kilo 

gotowca... – mówił Kopara. Bagienko to doskonała nazwa na magazyn 

narkotyków.  

Od środowego rana siedziałem i nie spuszczałem oka z hurtowni. Przyjechało 

kilka samochodów, ale niczego nie przywoziły. Najwyraźniej właściciele sklepów 

uzupełniali zapasy proszków do prania, mydeł, środków przeciw komarom i płynów 

do podłóg. Niemożliwe, żeby któryś z nich niepostrzeżenie wyładował siedemset 

kilogramów czegokolwiek. Czekałem więc cierpliwie.  

Zastanawiałem się właśnie, co porabiają inni członkowie naszej grupy, a prawdę 

mówiąc, wyobrażałem sobie alabastrową Kasię w akcji, kiedy przed hurtownię 

zajechał samochód. Błękitny, lśniący dodge caravan nie sprawiał wrażenia pojazdu 

dostawczego. W każdym razie nie przywoził raczej proszków do prania...  

Z kabiny wyskoczył mężczyzna w białej marynarce i zniknął w hali. Potem 

czworo pracowników hurtowni wyszło nagle, zapalając papierosa z boku, pod 

murem. Ustawili się tyłem, jakby nakazano im nie patrzeć. Tym bardziej ja 

wlepiałem wzrok w hurtownię.  



Dodge rzeczywiście niczego nie przewoził. Usunął się na bok, a jego miejsce 

zajęła ciężarówka. Jej kierowca bez chwili wahania wjechał w szeroką bramę 

hurtowni, a z kabiny wysypało się czterech mężczyzn.  

Co działo się w głębi hali, mogłem się tylko domyślać.  

Zgrzyt podjeżdżających wózków widłowych i nawoływania ludzi świadczyły, że 

oto pojawiła się dostawa towaru.  

Kiedy jednak wielka ciężarówka wyjechała, dałbym sobie głowę uciąć, że na 

półkach hurtowni nie przybędzie artykułów gospodarstwa domowego. Bo przez 

lornetkę udało mi się dostrzec szerokie drzwi, które po zamknięciu stanowiły z 

tylną ścianą hurtowni jednolitą, szarą masę.  

– Mamy ich! – powiedziałem do Zorra. – Ty, owczarek, ty się tak nie wyleguj. 

Dziś w nocy zdobędziemy dowody, popsujemy im towar i panowie pójdą oglądać 

świat zza kratek! Że też policji nie udało się dotąd dotrzeć do tego magazynu!  

Wiedziałem jednak, w czym rzecz.  

Taki Grzesiek nigdy by nie pisnął, że zna handlarza, który jest siostrzeńcem 

Załganowa. A nawet gdyby pisnął, policja nie użyłaby amytalu, tylko aresztowała 

Koparę. W dwie godziny po tym zdarzeniu hurtownia, którą miałem przed nosem, 

opustoszałaby. Albo inaczej – pozostałyby w niej wyłącznie legalne towary. I 

policja mogłaby sobie szukać.  

Zmowa milczenia przestępców była tym, co udało mi się przełamać, bo sam nie 

byłem z policji. Przyszła pora, by to mądrze wykorzystać.  

Rozsiadłem się wygodnie na drewnianej podłodze i wciąż z przyjemnością 

wdychałem zapach desek rozgrzanych popołudniowym słońcem. Nalałem psu wody 

mineralnej do sporej michy i zmrużyłem oczy.  

Cieszyłem się upalną pogodą, bo narastający zaduch wyraźnie informował, że 

to już nie potrwa długo. Wielka burza wisiała w powietrzu.  

Rozleniwiony spojrzałem w dół i moje oczy rozszerzyły się do wielkości 

młyńskich kół.  

Wąską ulicą ubrany w zdarte dżinsy maszerował sobie wychudzony, 

przygarbiony chłopak, którego wczoraj zostawiłem we Wrocławiu.  

Grzesiek.  

 

 

środa, godz. 22.00 
Czarna limuzyna, jak wczoraj, niemal bez zatrzymywania wjechała w szparę, 

która utworzyła się w jednolitym dotąd murze. Samochód podjechał w stronę 

podjazdu, który stąd zasłaniały mi drzewa, a brama zamknęła się bezszelestnie. 

Znów stało się parno i nudno.  

 

 

środa, godz. 23.40 
Wyglądał, jakby zdechł. Gdybym nie wiedział, jak działa usypiający gaz w 

sprayu, dałbym sobie rękę uciąć, że potężny doberman jest zimnym trupem. 

Zdawałem sobie jednak sprawę, że zanim miną dwie godziny, zerwie się i zacznie 

szaleć po ogrodzie. Jego kumpel – równie sztywny – leżał dziesięć metrów dalej.  

Jedna przeszkoda znikła.  



Pamiętałem jednak, co mówił Kopara. Nie mogłem podejść od strony wejścia, 

bo nie potrafię stać się niewidzialnym dla kamery. Udało mi się uśpić psy, a 

pokonanie dwumetrowego płotu byłoby teraz kaszką z mleczkiem. Z tym że na tej 

kaszce akcja by się skończyła, bo przeskakując płot, na pewno przeciąłbym którąś 

z niewidzialnych laserowych linii, co uruchomiłoby system alarmowy, o którym 

wspominał Kopara. Dlatego ani myślałem się wspinać.  

Sięgnąłem do kieszeni i wygrzebałem mój ulubiony, wielozadaniowy nóż. Kiedyś 

zbierałem noże i miałem ich ponad czterdzieści, ale tylko ten stary austriacki glock 

sprawdzał się w każdej sytuacji. Wyjąłem go z pochwy, a tę połączyłem z ostrzem, 

w dziurę w nożu wtykając krótki stalowy trzpień. W ten sposób dwoma ruchami 

skonstruowałem proste, ale niezwykle użyteczne nożyce do metalu. Przyłożyłem 

ostrze do siatki i nacisnąłem obiema rękami.  

Trzask pękającego drutu wydał mi się niewiele cichszy od armatniego wystrzału, 

ale to tylko sugestia. Nie zawyła żadna syrena, nie przybiegł ochroniarz. Pewnie 

dlatego, że dobiegające z wnętrza domu odgłosy imprezy i płynąca w ciemność 

muzyka zagłuszały moje poczynania.  

No więc nacisnąłem jeszcze raz, trochę wyżej.  

Znów głuchy trzask, i znów żadnej reakcji. Tylko po moim karku, mimo 

zachmurzonego, chłodnego wieczoru, przebiegały wciąż dreszcze. Nawet nie 

próbowałem się oszukiwać: strach niemal odbierał mi zdolność myślenia.  

Zniszcz garść, a uratujesz dziesięciu... Chyba tylko słowa Eweliny osadziły mnie 

w miejscu. I szkolenie – psycholog Fundacji uczył nas, jak opanowywać panikę...  

Odetchnąłem i zmusiłem się do powiedzenia sobie, że wierzę w powodzenie 

akcji, że jestem dobry, wyszkolony, a mój cel jest szlachetny. Bez zastrzeżeń 

uwierzyłem tylko w ostatnie, ale i to wystarczyło, by skupić na zadaniu.  

Trrrach! Kolejny fragment siatki.  

Zza ciemnego okna dobiegł śmiech kobiety i bełkot mężczyzny.  

Marzyłem, żeby być na miejscu Zorra, który na poddaszu leżał spokojnie, 

pilnując plecaka i resztek naszego jedzenia. Problem polegał na tym, że gdybym 

był na jego miejscu, nikt nie zrobiłby za mnie tego, co zamierzałem.  

Kiedy szczelina w siatce osiągnęła długość pół metra, rozchyliłem jej krawędzie 

i wczołgałem się do środka.  

Muzykę w domu wyłączono. Z oddali dobiegły pijackie śpiewy dwóch 

zachrypniętych mężczyzn. Niech się drą – przynajmniej zagłuszą bicie mojego 

serca!  

Przetoczyłem się pod krzak i leżąc na plecach, nasłuchiwałem.  

Za łatwo poszło.  

Jeśli rzeczywiście jestem na terenie posiadłości bossa narkotykowej mafii, jeśli 

przylegająca do ogrodu hurtownia rozprowadza duże ilości narkotyków, powinna 

być lepiej strzeżona.  

Uniosłem głowę i zlustrowałem okolicę oświetloną mocnymi łukowymi lampami.  

Pas drzewek i krzewów kończył się piętnaście metrów od domu. Reszta terenu 

była równo przystrzyżonym trawnikiem przeciętym chodniczkiem okalającym cały 

dom. Nieco dalej, w głębi sadu, zobaczyłem majaczącą w półmroku drewnianą 

szopę. Na jej ścianie wisiała długa drabina, w specjalnej przeciwpożarowej gablocie 

tkwiły siekiera i piła.  



Sięgnąłem do jednej z wypchanych kieszeni i założyłem na nos ciemne okulary. 

Mogły oczywiście uchodzić za zwykłe, przeciwsłoneczne, ale specjalny filtr 

ultrafioletu i podczerwieni pozwalał dzięki nim widzieć to, co niewidzialne gołym 

okiem: laserowe linie zabezpieczające. I zobaczyłem je – ale tylko z przodu 

budynku.  

Gdyby ogród obserwowały czujki podczerwieni reagujące na ruch i ciepło ciała, 

psy uruchamiałyby alarm co piętnaście sekund, więc odrzuciłem taką możliwość.  

A więc wystarczy podejść do domu i wsunąć się przez jedno z uchylonych okien?  

Podczołgałem się do drewnianej szopy na skraju sadu akurat w chwili, gdy dwaj 

potężni, rozmawiający cicho ochroniarze wyszli zza rogu domu. Żaden z nich nawet 

nie odwrócił głowy w moją stronę. Przeszli wzdłuż rzędu okien, depcząc wielkimi 

wojskowymi butami gęsty trawnik.  

Zmarszczyłem czoło. Dlaczego nie idą chodnikiem?  

Przyjrzałem się pięciu rzędom płytek. A więc to tak...!  

Nie były z sobą połączone. Osadzono je w piasku, ale nie zabetonowano. Każda 

z nich musiała tkwić na specjalnym przełączniku reagującym na zwiększony ciężar. 

Na pewno wszystko było tak ustawione, aby psy mogły biegać swobodnie po 

płytkach, ale postawienie na którejkolwiek z nich ludzkiej stopy wywoływało alarm. 

A więc Kopara nie majaczył, wspominając o chodniku!  

Zmierzyłem odległość jednym spojrzeniem. W szkole skakałem w dal sześć i pół 

metra, chodnik miał zaledwie połowę z tego dystansu. Z drugiej strony – miałem 

pod sobą mokrą trawę, a nie bieżnię, a zamiast stroju gimnastycznego ubrany 

byłem w szerokie spodnie, ciężkie buty i wypchaną sprzętem doskonałą, 

nieprzemakalną kurtkę. Doskonałą – ale nie do skoku w dal.  

Dlatego poszukałem innego rozwiązania.  

Wstałem cicho i sięgnąłem po drewnianą drabinę. Ściąganie jej ze ściany tak, 

by nie zgrzytały zardzewiałe klamry, trwało dziesięć minut. Ciche przeciąganie do 

kępy drzewek – piętnaście.  

Ochroniarze pojawili się znów. A więc patrolują teren co pół godziny!  

Kiedy zniknęli za rogiem, natychmiast przesunąłem drabinę do krawędzi 

chodnika-pułapki. Uważając, by nie zaczepić o którąś płytkę, przerzuciłem 

drewnianego kolosa tak, by opierał się na obu lekko wystających krawężnikach. 

Nie czekałem.  

Przebiegłem po szczeblach i rzuciłem się na ziemię pod najbliższym oknem. 

Drabina musiała zostać – nie było sposobu, by ją z sobą zabrać, ani miejsca do jej 

ukrycia. Miałem tylko nadzieję, że nikt nie wybierze się na nocny spacer. Za pół 

godziny oczywiście odkryją ją ochroniarze.  

Ale wtedy mogą już sobie krzyczeć do woli.  

Zgodnie ze zleceniem odnalazłem hurtownię. Teraz jednak stanęła przede mną 

następna część zadania: zanim powiadomię policję, muszę coś zdobyć...  

Impreza najwyraźniej dogorywała. Jedno spojrzenie przez szybę upewniło mnie, 

że cokolwiek jeszcze się dzieje, odbywa się na parterze, między basenem, 

półokrągłym holem a salą z zastawionymi stołami. Spojrzałem więc w górę.  

Tylko jedno okno na piętrze było okratowane i zamknięte. Trudno to nazwać 

przeczuciem, ale coś mi mówiło, że tam właśnie będę musiał się dostać.  



Wspinaczkę po piorunochronie ćwiczyłem wielokrotnie, i tylko dlatego 

bezpiecznie i cicho dostałem się na piętro.  

Wielka paproć omal nie narobiła mi kłopotów, kiedy poczęstowałem ją butem, 

na szczęście złapałem donicę, zanim zsunęła się z parapetu.  

Gdy zeskoczyłem na puszysty dywan, poczułem, że mija strach, napięcie 

mięśni, pocenie rąk. Jakby organizm skapitulował: dobrze, skoro już wszedłeś w 

paszczę lwa, będę ci pomagał. I pomógł.  

Do moich uszu dobiegły dźwięki ostrego techno. Pewnie do sprzętu grającego 

dorwali się najmłodsi uczestnicy zabawy.  

Z małej sypialni ostrożnie wyjrzałem na korytarz. Nikogo.  

Zostawiając uchylone drzwi, podreptałem w lewo. Minąłem kolejny pokój i 

stanąłem przed pomieszczeniem, do którego musiałem wejść. Z bocznej kieszeni 

spodni wyjąłem zwój drucików z klamrami krokodylkowymi. Przewody łączyły się, 

a końcówkę stanowiła cieniutka wtyczka. Cieniutka – bo musiała wejść w specjalne 

gniazdo w moim zegarku.  

System alarmowy zabezpieczający pomieszczenie był klasycznym połączeniem 

panelu sterowania, wyłącznika stykowego i syreny umieszczonej nad drzwiami. 

Być może w środku zamontowano też specjalną czujkę – ale ponieważ wyłącznik 

znajdował się obok mnie, nie zmartwiłem się specjalnie. Nie tyle nas, co nasze 

zegarki nauczono radzenia sobie z takimi systemami.  

Najtrudniej było zdjąć obudowę sterowania zabezpieczoną systemem 

antysabotażowym. Otwarcie czegokolwiek natychmiast uruchamiało alarm. Nożem 

zdążyłem jednak nacisnąć specjalną blaszkę, co nie jest trudne, gdy się wie, gdzie 

jej szukać. Teraz wystarczyło podłączyć klamerki do panelu i wybrać w zegarku 

odpowiednią funkcję...  

Na schodach ktoś zakaszlał.  

Poczułem, że znów oblewa mnie fala potu. Musiałem jednak czekać – trwał 

proces poszukiwania kodu! Rozciągnąłem przewody i stanąłem za załomem 

korytarza. Zza rogu wystawała tylko moja dłoń, połączona z panelem alarmu. 

Palcem wskazującym naciskałem blaszkę antysabotażu. Znów kaszel.  

I zaraz po nim leciutki elektryczny impuls na przegubie, pod zegarkiem. Znak, 

że kod został odnaleziony.  

Skoczyłem do panelu, odpiąłem styki i zatrzasnąłem obudowę. Wszystko było 

już zamaskowane – z wyjątkiem mnie!  

Zaryzykowałem i pobiegłem w stronę pomieszczenia, przez które tu się 

dostałem. Bezszelestnie wsunąłem się do środka i zrobiłem to w chwili, kiedy 

postać zgrabnej, młodej kobiety w krótkiej czarnej sukience pojawiła się na środku 

korytarza. Na szczęście jej niemal równie czarne włosy opadły na twarz, kiedy 

kaszlała, i nie mogła mnie zobaczyć.  

Gdy znikła w jednym z pokoi, podbiegłem do zabezpieczonych drzwi 

i wystukałem na panelu ten sam kod, który widniał od minuty na wyświetlaczu 

zegarka. Potwierdziłem, naciskając na klawiaturze krzyżyk – i zapaliła się zielona 

dioda. Można wchodzić!  

Co z tego, kiedy klamka nie ustąpiła.  

Prócz całej elektroniki drzwi były zamknięte na zwykły zamek.  



W amerykańskich filmach oglądałem sto razy, jak za pomocą spinki do włosów 

ktoś radzi sobie z takim problemem. Tymczasem szef ślusarzy w Fundacji uczył 

nas kilka tygodni otwierania zwykłych zamków na duże klucze, a takie, typu yale, 

kazał sobie po prostu darować.  

Wszystko dobrze, tylko ja chwilowo nie mogłem sobie darować!  

Myślałem przez chwilę, analizowałem elektronikę i chemię, jaką miałem do 

dyspozycji. Może kwas by zadziałał? Ale nie miałem tyle czasu!  

I wtedy wpadłem na pomysł.  

Cofnąłem się o krok, przez chwilę przytupywałem w rytm jakiegoś kawałka 

techno, po czym tupnąłem prawą nogą jeszcze raz – tym razem z całej siły, tuż 

poniżej zamka.  

Nie ma jak stare, wypróbowane sposoby!  

Drzwi puściły natychmiast, z hukiem uderzając o ścianę. Muzyka zagłuszyła 

jednak wszystko. Nie sądziłem, że to zrobię, ale w tym momencie w duchu 

podziękowałem Opatrzności za stworzenie techno.  

Wpadłem do środka, prowizorycznie zamykając drzwi. Zobaczyłem jeszcze, że 

mają od środka solidną zasuwę, ale nie zamierzałem zostawać tu długo. Do lewej 

kieszeni kurtki przełożyłem pojemnik z gazem obezwładniającym, z wielkiej, 

prawej kieszeni spodni wyjąłem walkmana. To znaczy obudowę z walkmana, bo 

to, co kryło się w środku, przyprawiłoby kolegę Bonda o zazdrosne zgrzytanie 

zębami.  

Wiedziałem, czego szukam. Mistrz, przygotowując dla nas informacje i sprzęt, 

nie mylił się. On zresztą nigdy się nie mylił.  

Zapaliłem latarkę.  

Stanowisko komputerowe dostrzegłem po lewej, między stertą 

zaadresowanych, zaklejonych kopert z nadrukowanym błękitnym pięciokątem a 

pudłem pełnym kopert oklejonych już, pełnych, ale jeszcze bez adresów. 

Załączyłem maszynerię, jednocześnie przeszukując półki i szafy. Tylko jedna była 

zamknięta – tym razem na kłódkę.  

W środku na pewno kryło się coś niesamowicie ważnego, miałem jednak akurat 

tyle czasu, by wykonać zadanie i zniknąć. Jeśli mi się uda, to, co jest w szafie, nie 

będzie mieć już znaczenia...  

Stanąłem przed siedemnastocalowym monitorem, który na piśmie, po polsku, 

poprosił o wprowadzenie hasła.  

– A proszę bardzo! – szepnąłem i wystukałem: MARYCHA.  

Komputer przyjął hasło, choć tylko Mistrz jeden wie, jak dotarł do tak tajnych 

informacji.  

Pochyliłem się i wetknąłem wtyczkę wystającą z niby-walkmana w gniazdo USB. 

Pogrzebałem w systemie i połączyłem stacjonarny komputer z moją zabawką. 

Teraz pozostało mi tylko jedno: nacisnąć czerwony przycisk w przyniesionym 

urządzeniu.  

Kiedy to zrobiłem, specjalnie zaprogramowany palmtop rozpoczął buszowanie 

po komputerze mafiozy.  

– Janusz?!  

Nie zawsze jest miło usłyszeć za plecami swoje imię.  

Nie zawsze radośnie wita się znajomych.  



Co tu kryć: zbaraniałem zupełnie, i jedyną reakcją na pojawienie się kogoś za 

moimi plecami było zaciśnięcie palców na pojemniku z gazem. Ale nie użyłem go. 

Spojrzałem tylko w czarne oczy osadzone w niemal białej twarz.  

– Kasia – wyjąkałem wreszcie. A więc potrafię jeszcze mówić.  

Obrzuciłem ją jednym spojrzeniem.  

Czarna, krótka sukienka. To ją widziałem na schodach.  

– Jezu, dziewczyno, co ty tutaj robisz?  

Gdybym pomyślał sekundę dłużej, gdybym w ogóle był w stanie myśleć, 

wiedziałbym, że podobnie jak ja wykonuje swoje zadanie.  

– A ty? – odpowiedziała pytaniem i spojrzała na szemrzące urządzenie. – Co to 

małe robi z tym dużym?  

Pewnie miała na myśli zlinkowane komputery.  

– To małe wyszukuje w tym dużym skrawki zaszyfrowanych danych, zestawia 

je zgodnie ze znanym sobie algorytmem i deszyfrując, zapisuje na minidysk.  

Spojrzała na mnie, jakbym zaczął mówić po chińsku.  

– Zdobywasz dane?  

Skinąłem głową.  

– A ty? – spróbowałem jeszcze raz. – Jak się tu dostałaś?  

– Samochodem – odpowiedziała i westchnęła. – Przepraszam cię, ale nie chcę 

o tym mówić.  

Machnąłem ręką. Miałem własne problemy...  

Przez chwilę czułem narastający pod czaszką szum. Stres? Zmęczenie? Może 

po prostu jestem śpiący?  

Potrząsnąłem głową i przymknąłem oczy.  

Powoli wychodziłem z szoku spowodowanego wtargnięciem do pomieszczenia 

nieproszonego gościa. I tym, że gościem okazała się Kasia, wykonująca jakieś-tam 

zadanie. Nie było czasu, aby mały Januszek mógł dziwić się światu.  

– Musisz mnie czegoś nauczyć – szepnęła i przyłożyła palec do ust.  

Korytarzem ktoś szedł.  

Przylgnąłem do ściany, pociągając za sobą dziewczynę. Jej alabastrowa twarz 

zbladła jeszcze bardziej, kiedy męskie kroki ucichły tuż przy drzwiach, za którymi 

staliśmy.  

Małe urządzenie brzęczało nadal.  

– Co chcesz wiedzieć? – zapytałem cicho, zbliżając usta do jej twarzy.  

Czarne włosy drażniły mi nos, w który wpadał zapach jakichś drogich perfum.  

Teraz ona, łaskocząc wargami moje ucho, wyszeptała:  

– Znasz się na elektronice? Komputerach, telefonach komórkowych?  

Poczułem, że w pokoju robi się strasznie ciepło. Jej dłoń, którą wciąż trzymałem, 

zadrżała, więc ścisnąłem ją mocniej.  

– Mistrz twierdził, że się znam – odpowiedziałem również szeptem.  

Zupełnie nie spieszyło mi się do faceta za drzwiami. Mogłem tak stać i trzymać 

jej dłoń przez najbliższe wakacje...  

Pod kciukiem wyczułem zegarek. Wyglądał zupełnie inaczej niż mój – był tylko 

ozdobnym czasomierzem. Widocznie laboratorium Fundacji ukryło jej sprzęt 

elektroniczny gdzie indziej. Każde z tych cacek wsadzono w inną oprawę, żeby 

identyczny element nie zdemaskował nas, kiedy działaliśmy razem.  



– Więc może wiesz, co mam zrobić? Człowiek, który mnie tu przywiózł, to ktoś 

potwornie bezwzględny, straszny. W swoim telefonie ma zapisane numery do 

różnych ludzi, z którymi rozmawia o swoich ciemnych interesach...  

– Załganow? – przerwałem jej.  

Uniosła brwi. A więc jej twarz nie jest wykuta z marmuru.  

– Dużo wiesz, Januszu. Ale słuchaj. On zostawia swój telefon na nocnym 

stoliczku w specjalnym stojaku połączonym z ładowarką. Co mam zrobić, żeby 

odpisać te numery?  

Delikatny szmer przy drzwiach świadczył o tym, że ktoś przyczaja się na progu.  

– Odpisać? – szepnąłem jej do ucha. – Chcesz to zrobić tak, żeby nie wiedział, 

że ktoś poznał te numery?  

– Niekoniecznie – odpowiedziała. – Kiedy je zdobędę, zniknę.  

– Zabierz mu telefon.  

Pokręciła głową.  

– Od razu się zorientuje. Nie mogę.  

– No to podbierz mu samą kartę SIM. Tam ma wszystko zapisane.  

– Kartę? – zapytała, jakby nigdy nie słyszała o czymś podobnym.  

– Tak. Kartę. Sam telefon też ma możliwość zapisywania numerów, ale wątpię, 

żeby mafiozi na to poszli. W razie czego chcą mieć możliwość zniszczenia karty, 

aby nikt nie dowiedział się o ich kontaktach. Więc weź mu kartę.  

Spojrzałem na drzwi w chwili, kiedy ktoś delikatnie nacisnął klamkę.  

Zerwałem się i przesunąłem zasuwę, blokując wejście.  

– Hej! – usłyszałem męski głos. – Kto tam jest? Otwierać!  

Wiedziałem, że zasuwa nie zatrzyma ochrony na długo. Wpadnę w ich łapy – 

myślałem gorączkowo. – Skasują mnie jak stary twardy dysk.  

I nagle się uspokoiłem, bo na ramieniu poczułem dłoń Kasi.  

– Schowaj się, ja to załatwię.  

Wskazała mi wnękę za stalową szafą i zawołała płaczliwym głosem:  

– To ja! Weszłam tu, bo było otwarte, i chyba coś się zatrzasnęło!  

– Ty, to znaczy kto? – zapytał jeszcze bardziej zniecierpliwiony głos.  

– No ja, Katiusza!  

Od kiedy dostojna Katarzyna stała się Katiuszą?  

Wbrew jej zaleceniom nie schowałem się. Przed oczyma stanęła mi grupa 

dziesięciu osób, a naprzeciwko nich garść białego proszku. Wystarczyło, żebym 

zaczął działać.  

Minidysk był już zapisany – niezbędne wiadomości pozwalające odnaleźć inne 

bazy producentów i przemytników narkotyków musiały teraz trafić w odpowiednie 

ręce.  

Wyjąłem dysk z „walkmana” i na jego miejsce wsadziłem następny. Miałem przy 

sobie jeszcze jeden. Załączyłem ponowne zgrywanie danych, a sam podszedłem 

do stosu kopert z nadrukowanym błękitnym pięciokątem.  

Zanim sięgnąłem po jedną z nich, z kieszeni wyjąłem długopis...  

– Już otwieram! – krzyczała w tym czasie Kasia i uderzała pięścią w zasuwę.  

Tyle że w drugą stronę, dobijając jeszcze całe zamknięcie.  

– Pospiesz się, proszę – syknęła. – Muszę mu otworzyć!  



Wetknąłem kopertę w stos zaadresowanych i podszedłem do dziewczyny. Znów 

poczułem ten niesamowity zapach perfum.  

– Jesteś pewna, że chcesz to załatwiać sama? – ruchem głowy wskazałem drzwi 

i sięgnąłem po kolejny nagrany minidysk.  

– Tak, powiem mu...  

Nigdy nie dowiedziałem się, co chciała mu powiedzieć.  

Potężny huk dotarł do naszych uszu, a potem całe drzwi, zasuwa i nawet 

zawiasy pofrunęły w moją stronę razem ze stuczterdziestokilowym ochroniarzem.  

Najwyraźniej się zniecierpliwił.  

Zanim zdążyłem wyjąć z kieszeni pojemnik z gazem, zanim w ogóle o tym 

pomyślałem, wielki długowłosy ochroniarz jak huragan skoczył w moją stronę i 

uniósł dłoń.  

Potem było już ciemno.  

 

 

czwartek, godz. 00.30  
– Czego chcesz od tego dzieciaka?  

Starsza kobieta ubrana w wieczorową kreację poprawiła dłonią fryzurę i 

spojrzała na tłustego niskiego człowieka w koszuli w paski i czerwonym szlafroku.  

– Dzieciaka? – odpowiedział szybko, wciąż nabierając powietrza w płuca, jakby 

to on przywlókł mnie na plecach do tego tunelu, a nie jego potężni ochroniarze.  

Po tym, jak zarobiłem cios w szczękę, wciąż czułem zawroty głowy, ale 

wiedziałem już, co się wokół dzieje. Kasia siedziała obok, na drewnianym krześle 

z rzeźbionym oparciem. Ja tkwiłem na identycznym, z tym że byłem przywiązany 

cienką, spadochronową linką. A ona nie.  

– On tylko wygląda jak dzieciak – wysapał mężczyzna i pokręcił głową. – To jest 

załgany komandos od Dionizego, mamo. Mówiłem ci, że Dyzio ma Fundację i szkoli 

dzieciaki! Ziotas miał rację, młody nas zwąchał we Wrocławiu i przyjechał. Dobrze, 

że Ziotas siadł mu na karku. No i masz! – wyjął z kieszeni minidysk i rzucił na 

betonową podłogę, obok resztek roztrzaskanego niby-walkmana. – Ty wiesz, co by 

było, gdyby ten młokos dostarczył to policji? Młodszy inspektor Andrzej Borek z 

radości klaskałby uszami, robiąc stójkę w zwisie! To jest spis naszych baz, 

telefonów, mieszkań, magazynów...  

– Kto? – kobieta uniosła brwi. – Jaki Borek?  

– Szef Centralnego Biura Śledczego – wyjaśnił Załganow. – Od marca mają 

nowego szefa.  

Przełknąłem ślinę.  

Nie wiem, co było bardziej przerażające: fakt, że odnaleźli dysk, czy to, że mnie 

złapali, czy może ich wiedza na temat istnienia tajnej fundacji, a nawet znajomość 

imienia jej założyciela?  

Bo to, że wiedzieli, kto jest szefem Centralnego Biura Śledczego, nie było 

niczym dziwnym.  

– Co to? – zainteresowała się kobieta, wskazując dysk.  

– Wszystko – odparł pulchny mężczyzna. – Załgany komandos Dyzia nie tylko 

wlazł tutaj, wodząc za nosy moich ochroniarzy, nie tylko zrobił ze mnie wariata, 

ale gdyby nie ta dzielna dziewczyna – spojrzał na Kasię – to może by mu się nawet 



udało uciec. Sterroryzował ją, kiedy weszła za nim do pokoju komputerowego. Na 

szczęście zamknęła drzwi na zasuwę, kiedy chciał zwiać, i moi ludzie zdążyli się 

skrzyknąć... A swoją drogą, ten informatyk odpowie mi za to. Mówił, że bez hasła 

nikt się nie dostanie do komputera.  

Kątem oka zobaczyłem, że Kasia wstała, obciągnęła sukienkę i podeszła do 

niskiego mężczyzny. Wyglądała zabawnie – wyższa od niego o pół głowy, 

nienagannie elegancka przy takim obleśnym prosiaku!  

– Mieciu – zwróciła się do Załganowa po imieniu. – Jak go tylko zobaczyłam, 

wiedziałam, co się święci. Dobrze zrobiłam?  

– Doskonale. Dziś potwierdziłaś swoją lojalność... A teraz ładujcie go na pakę – 

wskazał ruchem głowy drzwi na końcu tunelu. – Mam z nim do pogadania o naszym 

wspólnym znajomym. Zwijamy się stąd, Paweł kończy pakować komputer i to całe 

tam. Ty – odwrócił się do wielkoluda, który przedtem wyważył drzwi. – Rano 

podrzucisz na pocztę wysyłkę, a potem przyjedziesz do nas. Tu nie możemy 

zostać, bo mogą węszyć. Ja jeszcze jestem umówiony z tym załganym Tuńczykiem 

w Morągu, muszę mu dać bety i namiary na profesorka od przeszczepów. Do was 

dojadę.  

– Ale hurtownia zostaje?  

Załganow, niski i tłusty, uśmiechnął się.  

– Ta tutaj? Zostaje. Niby czemu nie? Przecież nikt nas nie sypnie.  

Kiwnął głową i drugi ochroniarz bez większego wysiłku podniósł mnie razem z 

fotelem.  

Czym ten jegomość się żywi? – przemknęło mi przez głowę. – Szpinakiem?!  

Po otwarciu drzwi na końcu korytarza natychmiast wniósł mnie do jakiejś 

nieoświetlonej hali. Tylko dwie latarki trzymane przez niewidoczne postacie 

wydobywały z mroku tył sporej ciężarówki.  

Wciąż kręciło mi się w głowie, kiedy zostawili mnie z fotelem w wąskiej 

przestrzeni między wielkimi paczkami obłożonymi szarym papierem a ścianą 

kontenera.  

Trzasnęły metalowe drzwi. Zgrzytnął rygiel.  

– Pilnować go – powiedział ochroniarz. – Rano go zabieramy.  

 

 

czwartek, godz. 03.00 
Ręce ścierpły mi potwornie, ale nie dawałem za wygraną. W ciągu dwóch godzin 

udało mi się przetrzeć linkę w dwóch miejscach. Miałem już wolne obie nogi – i 

żałowałem, że nie pochodzę z rodziny szympansów, bo mógłbym sobie stopami 

rozwiązać węzeł dławiący pod szyją.  

Gdybym potrafił dosięgnąć zegarka, nacisnąłbym przycisk alarmowy. W 

Fundacji zapewniali nas, że w każde miejsce w Polsce odsiecz może dotrzeć w ciągu 

dwóch godzin. Jak nie policja, to inni sprytni ludzie z grup interwencyjnych 

Fundacji. A więc nacisnąłbym ten przycisk, ale moje palce były zdecydowanie za 

krótkie.  

W samochodzie było coraz zimniej, a mimo to oblewałem się potem, bo zaduch 

panujący we wnętrzu stawał się nie do zniesienia.  

Jeszcze minutę!  



Przez ochroniarzy zostałem obszukany na tyle pobieżnie, że odebrali mi tylko 

nóż, maleńką lornetkę i komplet wytrychów. W bocznych kieszeniach spodni 

pozostało parę drobiazgów...  

Stare drewniane krzesło pomogło mi bardzo. Poruszając dłońmi w górę i w dół, 

przecierałem linkę o wystrzępiony kant oparcia.  

Trrrach!  

Odetchnąłem i powoli rozprostowałem palce. Krążenie wracało delikatnym 

mrowieniem. Mogłem działać.  

Sięgnąłem do przycisku alarmowego. Nie widziałem go, ale doskonale 

wiedziałem, gdzie go szukać. Przez chwilę trzymałem na nim palec, ale cofnąłem 

dłoń. Skoro nie jestem już związany, poradzę sobie sam!  

Kiedy mnie zamykali, zdążyłem dostrzec, że w kontenerze nie mam czego 

szukać – wielkie, zapieczętowane paczki nie dadzą się otworzyć w poszukiwaniu 

narzędzi. Musiałem sobie poradzić za pomocą tego, co miałem w kieszeniach.  

Nie mogło być mowy o odryglowaniu kontenera od środka: biegnący na 

zewnątrz pionowy pręt blokował drzwi po przekręceniu rygla w trzech punktach. 

Dlatego przecisnąłem się obok ładunku i z kieszeni spodni wyjąłem paczkę gum do 

żucia. Tego mi nie odebrali – bo i po co?  

Nie radziłbym ich nikomu wkładać do ust, w każdym razie specjaliści Fundacji 

nam to gorąco odradzali.  

Otworzyłem każdą po kolei, dbając o to, by mieć suche ręce. Rozwalcowałem 

je na długie paseczki, po czym tymi paskami-nitkami okleiłem dokładnie lekko 

fałdowaną, boczną ściankę kontenera, jakby rysując na niej koło o średnicy pół 

metra. Mocno docisnąłem każdy z kawałków „gumy do żucia”, po czym 

westchnąłem i... rozpiąłem spodnie.  

Tajemnica substancji polegała na tym, że „guma” zamieniała się w mocny kwas 

po zetknięciu z wodą albo jakąkolwiek cieczą zawierającą wodę. Nie miałem 

dostępu do kranu, nie znalazłem też pod ręką żadnego napoju. Skorzystałem więc 

ze źródła, które każdy nosi przy sobie...  

Ściany kontenera nie są zrobione z cukru, więc przeżeranie ich trwało blisko pół 

godziny. W tym czasie siedziałem w najdalszym kącie i zatykałem nos, a łzy ciekły 

mi po policzkach jak Kasi na pogrzebie Mistrza.  

Kasia!  

Przypomniałem sobie chwilę, kiedy stała przyciśnięta do mnie w pokoju z 

komputerem Załganowa... A potem moment, w którym ten bandyta chwalił ją za 

wydanie mnie w jego ręce.  

Czy zdradziła?  

W sekundzie, w której usłyszałem delikatny zgrzyt odrywającej się przeżartej 

blachy, do mojego skołowanego umysłu trafiła jedna myśl: Załganow musiał 

wcześniej wiedzieć, co jest moim zadaniem. W Fundacji musi być zdrajca! To 

dlatego Damian Jurata zginął, zanim go wypytałem. Dlatego śledzili jego brata i 

mnie! Nie chcieli dopuścić do zdobycia adresu Załganowa. I to właśnie od zdrajcy 

bandyci wiedzą o Fundacji.  

Czyżby Kasia?!  

Poczułem na policzku delikatny powiew świeżego, chłodnego powietrza. Powoli 

podpełzłem do dziury.  



Chemia znów zadziałała, jak należy. Ryzyko polegało jednak na tym, że za 

wyżartą dziurą mógł na mnie czekać któryś z ochroniarzy z pistoletem, nożem albo 

zaciśniętą pięścią.  

Wzruszyłem ramionami – był tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. 

Oparłem się o jedną ze skrzyń i przez chwilę nasłuchiwałem. Szum wiatru na 

zewnątrz, szelest wiatraka czy klimatyzacji...  

Zastanowiłem się, czy nie pozostać w ciężarówce, jedynie pozorując ucieczkę. 

W końcu oni chcą rano wyjechać, więc dzięki temu wydostałbym się na zewnątrz. 

Porzuciłem jednak tę myśl – na pewno przeszukają kontener dokładnie.  

Kiedy miałem już wszystko przemyślane, odbiłem się od skrzyni i wypadłem na 

zewnątrz. Poczułem, że wyżarta kwasem krawędź ociera się o moją kurtkę, więc 

kiedy tylko znalazłem się przy najbliższym murze tonącym w mroku, pozbyłem się 

wierzchniego okrycia. Wolę zimno niż kontakt ze stężonym kwasem.  

Przykucnąłem i spojrzałem w stronę przejścia, przez które wniesiono mnie tutaj 

razem z fotelem. Tylko tam paliła się słaba żarówka.  

Zamiast strażnika zobaczyłem przewrócone krzesło i lekko uchylone stalowe 

drzwi. Na podłodze leżał pistolet i nadgryziona bułka z grubym plastrem salcesonu. 

Co się stało ze strażnikiem?  

Osobiście nienawidzę salcesonu, ale i tak nie mogłem za żadne skarby uwierzyć, 

że po jednym kęsie dostał nagłego rozstroju żołądka i pognał do toalety z 

prędkością nadświetlną, gubiąc po drodze służbową broń.  

Nie zaprzątałem sobie głowy opuszczonym posterunkiem. Nie miałem 

najmniejszego zamiaru nawet zbliżać się do tego miejsca, chyba że nie znalazłbym 

innego wyjścia.  

Z wyciągniętymi przed siebie rękami obszedłem mroczną halę. Przed 

wypełnieniem ostatniej części zadania chciałem się upewnić, czy rzeczywiście mam 

do czynienia z ogromnym magazynem narkotyków.  

Zniszcz garść, a uratujesz dziesięciu...  

A ilu uratuję, niszcząc sto kilogramów? A dwieście?  

Czas uciekał, a ja krążyłem od jednej sterty spakowanych paczek do drugiej. 

Rozrywałem je i sięgałem do środka, natychmiast rozpoznając, z czym mam do 

czynienia. Zgrzytałem zębami i pędziłem do następnej sterty sięgającej aż po 

sufit...  

Kiedy w dziesięć minut później dotarłem na drugą stronę hali, mój węch po 

podrażnieniu oparami kwasu powoli wrócił do normy. Na tyle, aby poczuć inny 

niepokojący zapach. Benzyna!  

Ktoś bardzo cicho skradał się moim śladem. Usłyszałem tylko deli-katny plusk i 

chlupot. Benzyna!  

Podbiegłem do ciężarówki. Brakowało dwóch kanistrów z paliwem. Co się 

dzieje?  

Szerokie drzwi, przez które wjeżdżały pojazdy, znalazłem bez problemu. Teraz 

– wściekły – pobiegłem w tamtą stronę i uniosłem stalowy rygiel.  

Zgrzytnął paskudnie.  

Odwróciłem się gwałtownie.  

Człowiek z kanistrem widoczny był na tle płonącej żarówki. Zerknął w moją 

stronę. Byłem gotów uciekać, ale on uczynił to pierwszy!  



Zdębiałem, kiedy skoczył w ciemność, a potem klucząc, dopadł stalowych drzwi 

i wbiegł do tunelu. W jego ruchach było coś znajomego, nie rozpoznałem go jednak 

po zarysie. Dostrzegłem tylko, że na głowie nosi kowbojski kapelusz.  

Może po przespanej nocy, na świeżym powietrzu, byłbym w stanie pojąć, co się 

tutaj dzieje. Kto nas zdradził, co robi w tej jaskini Kasia, dlaczego ktoś uciekł na 

mój widok...? Sto pytań, zero odpowiedzi.  

Ale najważniejsze było i tak tylko jedno: dlaczego w miejscu, gdzie 

spodziewałem się hurtowni przemycanych narkotyków, znalazłem hurtownię, też 

przemycanych, niebanderolowanych... papierosów?!  

Tysiące paczek papierosów! To właśnie papierosy wyciągałem z pakunków 

krążąc po hali!  

Nie one były moim celem.  

Pchnąłem drzwi. Uchyliły się na tyle, bym mógł dostrzec pochylnię. Prowadziła 

w górę na długości trzydziestu metrów i kończyła się... litą ścianą! Całość oświetlał 

rząd białych jarzeniówek.  

Bez namysłu ruszyłem przed siebie. Nikt przecież nie zadał sobie trudu, by 

zbudować drogę donikąd. I przez jakiś otwór musiała tu wjechać ciężarówka, w 

której mnie zamknięto.  

Przy ścianie znalazłem panel z dziesięcioma cyframi. Śpiący i otumaniony 

oparami benzyny, które dotarły i tutaj, zastosowałem ten sam sposób, co przy 

oszukaniu alarmu w pomieszczeniu komputerowym.  

W cztery minuty później miałem na swoim wyświetlaczu kod: 1952. 

Wprowadziłem go i nacisnąłem krzyżyk.  

Przez chwilę nie działo się nic. A potem coś nade mną cicho szczęknęło i cała 

ściana uniosła się...  

Zrobiłem kilka kroków i stanąłem nagle we wnętrzu znanej mi hurtowni 

proszków do prania, mydeł i past. Więc tak to działało!  

Hurtownia była oczywiście zamknięta, ale zabezpieczeń nie robi się po to, by 

nie wydostać się z pomieszczenia.  

Odciągnąłem zatrzask jednego z okien i przelazłem, czy raczej przeczołgałem 

się po parapecie. Świeże powietrze uderzyło we mnie jak morska fala. Pobiegłem 

przed siebie, zataczając się lekko, i upadłem na trawę naprzeciw hurtowni, pod 

kamienicą, na strychu której Zorro powinien był czekać przy moim plecaku.  

I wtedy od strony posiadłości usłyszałem dzikie wrzaski. A potem z okiem 

hurtowni buchnęły kłęby dymu...  

Podniosłem się i obszedłem zrujnowany budynek. Przez wybite szyby widziałem 

rozprzestrzeniający się ogień. Wokół biegali ochroniarze, jeden z nich szalał z 

gaśnicą pianową.  

Mało mnie to obchodziło.  

Wdrapałem się na poddasze i pochyliłem nad rozpiętą wczoraj żyłką. Kiedy stąd 

wychodziłem, przekroczyłem ją. A teraz była zerwana...  

Zagwizdałem cicho. Tak cicho, że człowiek nie powinien usłyszeć.  

Zorro pojawił się natychmiast – z językiem wywieszonym z pyska i popiskując 

z radości. A więc nie ma tu nikogo obcego. Hm...  

– Idziemy – poinformowałem go i zajrzałem do michy. Woda była wypita, 

nalałem więc świeżą porcję i odczekałem, aż wychłepcze.  



Zbliżyłem twarz do okienka.  

Długie języki ognia pojawiły się w oknach po prawej, czyli tam, gdzie znajdowała 

się ściana-wyjście z podziemnego tunelu. Powietrze zdążył już wypełnić gryzący 

oczy papierosowy dym i zapach tytoniu.  

Już miałem sięgnąć w kąt po plecak z moimi rzeczami, gdy przez brudne okno 

dostrzegłem znajomy obrazek: na plakacie reklamującym znaną markę 

papierosów pojawiła się nagle spora, żółta plama. Potem druga. Ktoś rzucał jajami 

w plakat zawieszony na bramie hurtowni.  

Wreszcie na tle płomieni mignęła postać w kowbojskim kapeluszu...  

Odruchowo otworzyłem plecak i sprawdziłem zawartość. Nie zginęło nic, ale 

dwie konserwy w tajemniczy sposób otworzyły się i pożarły... Przy całym sprycie 

mojego cyrkowego psa nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak Zorro mógłby otworzyć 

puszkę.  

Założyłem plecak i nachyliłem się do psiego ucha:  

– Zorro! Uważaj! Idziemy!  

Ruszył przodem, ostrożnie i cicho drepcząc po zagraconych schodach. Pół piętra 

niżej, w ciemnościach rozświetlanych tylko płomieniami pożaru, zobaczyłem, że 

zatrzymuje się i zerka na mnie. Jego ogon zaczął radosny taniec, jakby Zorro 

zwietrzył kogoś znajomego.  

Specjalnie się nie ukrywałem; wiedziałem, kogo spotkam za chwilę.  

Na schodach pojawiła się postać w kowbojskim kapeluszu.  

– Cześć, Bond! – odezwała się swobodnie. – Nie chciałeś mnie zabrać, ale ja i 

tak załatwiłem wszystko w domu i przyjechałem. Miałem tu coś do zrobienia.  

– Witaj, Grześku – powiedziałem bez zdziwienia. – To ognisko to twoja robota?  

Wzruszył ramionami i schował do kieszeni wojskową zapalniczkę, którą wciąż 

się bawił. Jego płaszcz przesiąkł zapachem benzyny.  

Przez chwilę obaj patrzyliśmy w języki ognia ogarniające starą halę hurtowni.  

– Mój dziadek umarł od fajek – powiedział wreszcie. – Wiesz przecież. Moja 

siostra przez ćpanie. Też wiesz. Mój brat dostał „złoty strzał”. A Załganow jest 

facetem, który handluje tym wszystkim, od czego umiera moja rodzina. Żal ci go?  

Teraz ja wzruszyłem ramionami i ostrożnie wyjrzałem na ciemne podwórko. Z 

oddali dobiegł dźwięk syreny strażackiej.  

– Moje zadanie nie polega na sfajczeniu hurtowni przemycanych papierosów. 

Ale to nie znaczy, że mam coś przeciwko temu, żebyś wykorzystywał benzynę, 

zapalniczkę i jajka w taki sposób, jaki ci się podoba... Co najwyżej mogę mieć 

pretensje, że jadłeś moje zapasy.  

Zarechotał i wyszedł za mną z budynku.  

– Twój pies ci powiedział, że byłem na górze?  

– Nie, żyłka. I dwie puste konserwy.  

– Uhm – odrzekł i przykucnął przy drodze, aby przeczekać przejazd wozu 

strażackiego.  

Kiedy wyjąca maszyna znikła w ciemności, z naprzeciwka wypłynął czarny 

mercedes.  

– Pan Załganow już się chyba napatrzył, a teraz spiernicza! – pisnął Grześ i 

rzucił pod płot zdjęty właśnie długi płaszcz i kowbojski kapelusz. Pod spodem miał 



swoją starą kurtkę. – Szlag mu trafił towar i ciężarówkę. Ciekawe, jak się 

wytłumaczy z tej podziemnej hurtowni?  

– Rzecz w tym – powiedziałem – że nie będzie się musiał tłumaczyć. Puściłeś 

dowody z dymem.  

– Jesteś zły?  

Znów pokręciłem głową i spojrzałem w prawo. To gdzieś tam jest stacja 

kolejowa.  

– Nie jestem zły. Twoja zabawa nie wpłynęła na moje zadanie. Co najwyżej 

pójdzie na moje konto. A teraz, jeśli jesteś już zadowolony ze swojej zemsty, 

wracaj do domu.  

– No coś ty? – Grześ zatrzymał się wpół kroku. – Moja zemsta się nie skończy 

nigdy. Jadę z tobą, pomóc ci w twojej.  

Teraz i ja się zatrzymałem.  

– Ja tego nie robię dla zemsty! – powiedziałem z mocą.  

Niemal krzyknąłem, choć sytuacja tego nie wymagała.  

– Oho! – Grzegorz uniósł palec. – Zdaje się, że sam siebie próbujesz zakrzyczeć.  

– Zamknij się, ćpunie! – huknąłem.  

Ale w tej samej sekundzie zrozumiałem, że jestem zły na siebie. Nie na niego. 

Tymczasem Grzesiek spokojnie mówił dalej:  

– Ty, chłopie, nie myśl, że jak ja byłem ćpunem, to jestem idiotą. Znam się na 

ludziach. Możesz się bawić w Bonda, ale kiedy mówię o zemście, kropelki potu 

widać na twoim czole. Nie, nie musisz nic mówić – uniósł rękę, bo chciałem mu 

przerwać. – Twoja sprawa. Ale nie truj mi tu o zadaniu. Chcesz się dobrać do 

Załganowa tak jak i ja.  

– Co ty wiesz?! – ryknąłem na niego.  

Coś dziwnego się ze mną działo. Szum pod czaszką i pulsowanie w skroniach 

nie pozwalało mi myśleć. Przed oczyma stanął mi Grześ – ten, którego już nie 

ma... Zemsta, zemsta za Grzesia...! Nie, to tylko zadanie! Zadanie!  

Nie wiem, kiedy zrzuciłem plecak i skoczyłem na stojącego przede mną 

chłopaka.  

– To tylko zadanie, głupku! – krzyknąłem i powaliłem go na ziemię.  

Obaj przeturlaliśmy się na skraj drogi i wpadliśmy do błotnistego rowu. Zorro w 

tym czasie łaskawie przysiadł przy plecaku i czekał na wynik potyczki. Obserwował 

nas, jak się patrzy na starcie dwóch podwórkowych kogutów.  

A wynik był prosty: obaj znieruchomieliśmy, czując, że zapadamy się w 

błotnistą maź. W dodatku z nieba zaczął na nas pokapywać drobny deszcz, a 

przejeżdżający obok mercedes Załganowa obrzucił nas spod kół dodatkową porcją 

błota.  

Dwa barany!  

– Złaź ze mnie – mruknąłem na milczącego wciąż chłopaka.  

Zupełnie bez sensu, bo przecież leżał obok, w wodzie.  

Powoli usiadł i spojrzał mi w oczy.  

– Ulżyło ci? – zapytał, otrzepując błoto z rękawa kurtki.  

No owszem, ulżyło, ale przecież nie mogłem mu tego powiedzieć. Zamiast tego 

wzruszyłem ramionami i wygrzebałem się z rowu.  



Od razu zrobiło mi się zimno: kurtkę straciłem w magazynie, a teraz 

przesiąknięty błotem sweter też nadawał się do wyrzucenia.  

Hurtownia, a z nią milion przemyconych papierosów, płonęła jak sylwestrowa 

pochodnia, niosąc w okolicę zapach poczekalni dworcowej sprzed lat. Jakoś 

przyjemnie mi się zrobiło, kiedy wlepiłem wzrok w błękitno-pomarańczowe 

płomienie.  

Wziąłem plecak i kiwnąłem głową na psa.  

– A ty – krzyknąłem jeszcze do Grześka – wracaj do domu. Niech ci się nie 

wydaje, że wezmę cię z sobą. Nie masz przeszkolenia.  

I ruszyłem w stronę stacji, starając się nie oglądać na budynek w ogrodzie, 

gdzie spotkałem Kasię.  

Przedwczoraj wiedziałem o niej bardzo mało.  

Dziś, po dziwnej akcji, nie wiedziałem już nic.  

A jednak nie mogłem przestać o niej myśleć.  

 

 

czwartek, godz. 17.50 
– A nie zajrzycie do muzeum? – zapytała kobieta, uśmiechając się i pokazując 

rząd cudownych, białych zębów.  

– Nie mamy czasu. I z psem nas nie wpuszczą – wykręciłem się i zwinąłem pod 

pachą kupioną przed chwilą nieprzemakalną kurtkę. – Na razie potrzebujemy tylko 

taksówkę.  

– Szkoda – spojrzała w niebo i złożyła parasolkę, po czym pokazała otwartą 

dłonią spory plac zamknięty piętrowym, długim budynkiem muzeum. – 

Poznalibyście życie i twórczość niezwykłego niemieckiego poety, Johanna Herdera.  

– Niemieckiego? – zdziwił się Grzesiek. – Przecież jesteśmy na Mazurach, to co 

on tu robił?  

Kątem oka dostrzegłem czarnego mercedesa. Dostojnie przejeżdżał przez 

rynek. A więc Grześ nie kłamał – rzeczywiście widział ten samochód na 

skrzyżowaniu.  

– Jak to: co robił? Mieszkał. To były przed wojną Prusy Wschodnie, należały do 

Niemiec.  

– I Polska je po wojnie dostała? – zainteresowanie Grześka historią objawiło się 

w nie najszczęśliwszym momencie.  

– Raczej odzyskała, razem z tysiącami Polaków mieszkających tu od setek lat. 

Przeczytajcie sobie Na tropach Smętka Melchiora Wańkowicza, dowiecie się, jak to 

wyglądało...  

– Czytałem – bąknąłem. – I to ślicznie, że Herder nie został wymazany z tych 

terenów tylko dlatego, że był Niemcem. Ale teraz potrzebujemy taksówkę.  

Kobiecie opadły ręce.  

– Tam, po drugiej stronie placu – spojrzała w stronę muru.  

Rzeczywiście, stał tam wolny opel.  

Popędziłem przez jezdnię, a Zorro – zadowolony, że może pobiegać – szczeknął 

radośnie. Może też bym szczekał, gdybym nie musiał dźwigać ciężkiego plecaka.  

Grześ pędził za mną, wrzeszcząc na cały plac:  

– Ty, a ten Smętek, to kto to był?  



– Duch – odkrzyknąłem. – Duch paskudny ze swastyką na czole. Utrudniał życie 

tym wszystkim ludziom, którzy nie chcieli stać się nagle Niemcami.  

– Eee, gadasz...!  

– Serio! – złapałem drzwi taksówki.  

Kierowca łypnął na mnie, spojrzał na niedoczyszczony, wilgotny sweter, 

skrzywił się na widok psa, po czym załączył licznik.  

– Dokąd?  

Odczekałem, aż Grześ zajmie miejsce obok kierowcy, i odrzekłem:  

– Za tym czarnym mercedesem.  

 

 

czwartek, godz. 22.00 
– Jeeezu, chcesz wejść przez komin? – Grześ spojrzał na mój czarny strój – 

dżinsy, golf, kominiarkę – i pokręcił głową.  

– Coś się nie podoba? – odparłem, wciąż niepewny, czy dobrze zrobiłem, 

zabierając go z sobą.  

Uniósł dłonie i zmienił temat na bezpieczny. 

– Obiadek był pycha – odezwał się i pogłaskał brzuch tłustą dłonią. – Dać resztę 

Zorremu?  

– Zorrowi, jeśli już. Daj mu, ale bez tych małych kości.  

– Czemu?  

– Kurczak ma kości pneumatyczne, puste w środku, i gryzione łamią się na 

drzazgi. Mogą mu się wbić w gardło. I zatkaj się, ktoś idzie.  

– Aleś ty mądry – szepnął jeszcze Grzesiek, i nie wiedziałem, czy kpi, czy 

rzeczywiście jest pełen uznania.  

Zresztą – teraz interesowało mnie raczej, czy ktoś nie odjedzie samochodem, 

który obserwowałem z piętra.  

Człapiący przez rosnące kałuże mężczyzna otulony gumowym sztormiakiem 

wyjął z przepaścistego bagażnika ostatni szary worek, poczekał, aż z mroku 

podwórka wyłoni się podobnie ubrany człowiek, zatrzasnął bagażnik i odeszli 

razem. Po chwili ochroniarz Załganowa, byczkowaty Czarny, wyszedł z budynku, 

sprawdził zawartość bagażnika i spojrzał w okno nad nami, na ostatnim piętrze. 

Skinął głową, jakby potwierdzając opróżnienie samochodu z worków.  

– Wraca – poinformował Grześ, choć doskonale widziałem to, co on. – Ty, czego 

my właściwie szukamy? 

– To, czego szukamy, nie mieści się w głowie. Lepiej nie wiedzieć.  

– Tylko ty wiesz, co, Bond?  

– Nie. Wie człowiek, który koordynuje akcję, i wie Zorro.  

Grześ pokiwał głową.  

– Tego twojego człowieka nie znam, a Zorro nic nie powie. I ty też nie?  

– Powiem ci. Szukamy Bagienka.  

– To ja ci mogę znaleźć jakieś bez tego całego śledztwa. Jedno nawet już 

zaliczyliśmy – pokazał swoją zabłoconą kurtkę.  

Mój sweter też nie wyglądał lepiej.  

– Dowiesz się wszystkiego w odpowiedniej chwili – złapałem go za rękę. – Teraz 

siedź tu i nie pozwól, żeby Zorro pałętał się po okolicy.  



– A ty?  

– A ja idę sobie powisieć.  

Wolałem nie oglądać jego miny. 

 

 

czwartek, godz. 22.20 
Majowy wieczór na Mazurach to coś niezwykłego. Nawet kiedy na płótnie 

doskonale rozciągniętego namiotu szumi deszcz, kiedy zapada wczesny, 

pochmurny zmrok, można godzinami siedzieć bez ruchu w lekkim, ciepłym 

śpiworze i wsłuchiwać się w hipnotyzujący szelest, wciągać w nos świeży zapach 

młodych traw i spoglądać w rozmytą dal.  

Tak spędzałem całe tygodnie nad mazurskimi jeziorami.  

W majowy wieczór można też wędrować w deszczu, jeśli na grzbiet zarzuci się 

nieprzemakalną, ciepłą kurtkę. I też ma to swój urok.  

Można też wisieć głową w dół, będąc przywiązanym do komina za jedną nogę 

na grubej, czarnej linie i przyglądać się ostrożnie, co się dzieje w małym domku. 

Ale w tym już trudno doszukać się uroku.  

Co z tego, skoro nie miałem innej możliwości przekonania się, czy Załganow 

jest sam, i co właściwie robi w małym pokoju na pięterku.  

W korytarzu zostawiłem Grzesia i Zorra. Obaj byli wyraźnie uszczęśliwieni, że 

nie muszą wychodzić na dach w taką pogodę. Grześ przykucnął w kącie, pod 

schodami, Zorro bezczelnie wpakował mu się na kolana.  

A ja – dzielny James Bond – wyruszyłem w brudnym swetrze na spotkanie 

przygody.  

Niech diabli porwą przygodę!  

Czułem, że krew uderza mi do głowy, oczy wychodzą z orbit, a owinięta liną 

kostka rozciąga się dziwacznie i niemal zgrzyta. Taki ze mnie Bond jak z koziego 

zadu trąbka! Ale nie mogłem się wycofać.  

Zniszcz garść... 

Dobrze, że było ciemno. Gdyby Załganow zauważył za oknem czerwonego z 

wysiłku meganietoperza, pewnie nie byłby zachwycony. A na jego stoliku, obok 

fotela, zobaczyłem pistolet. I mapę. I telefon.  

A więc wynajął pokoik na poddaszu i na coś czekał...  

Nagle sięgnął po telefon komórkowy i powiedział coś szybko.  

Starałem się oddychać szeroko otwartymi ustami, żeby nie rzęzić. Cały 

zamieniłem się w słuch.  

– Dobra. Bagienko jest czyste? Zadzwoń, kiedy skończycie rozładunek. 

Samochody odesłać natychmiast. Ziotas niech przyjedzie. Zaraz dzwonię do 

Generała. Nie, nie przejmuj się podsłuchem, mam świeży telefon. Dziś kupiony. 

Nie, nie zgubiłem. Spalił się podczas pożaru. Mój człowiek powinien do was trafić, 

wytłumaczyłem mu, gdzie są te nasze akwedukty. Będzie przy pojedynczym, bo 

jeszcze nie był w Bagienku. Spokojnie, poznasz go, bywał ze mną w różnych 

miejscach. Podejdzie od błaznów. Aha, jeszcze jedno. Jakaś panna plącze się nam 

przy majątku po Pułkowniku. Podesłałem jej Tomcia Palucha, coś z niej wyciągnie. 

Może i przypadek, ale wiesz, jak to jest z dmuchaniem na zimne. A, diabli wiedzą! 

To jakaś załgana sztuka. Nazywa się Patrycja i kocha zabytki. Jak będzie trzeba, 



to nagle i definitywnie zniknie. Wiesz, że Tomcio jest niezawodny! Dobra, dobra. 

Jadę do was za chwilę. No!  

Odłożył telefon, i dobrze, bo jeszcze minuta, a dostałbym wylewu. I to nie tylko 

z powodu wiszenia głową w dół. To, co usłyszałem, wstrząsnęłoby kilkorgiem 

naraz. A ja byłem sam.  

Przez chwilę oddychałem ciężko. A potem znów przykleiłem się do szyby, bo 

Załganow dzwonił po raz kolejny.  

– Dzień dobry, Generale – powiedział oficjalnie. – Tu ja. Młody uciekł, ale nie 

mam pojęcia, gdzie jest. Tutaj? – Załganow odruchowo rozejrzał się, nawet zerknął 

w okno. Zamarłem. Nie dostrzegł mnie jednak w mroku za szybą. – Skąd pan... 

Aha, satelita. To jakiś załgany spryciarz. Ale to nic. Pochodzi po tym Morągu i da 

spokój. A z Tuńczykiem się widziałem, worki odebrał, powiedział, żeby się nie 

obawiać. Że poradzą sobie z transportem. Tak. No to do usłyszenia...  

Podciągnąłem się na dach, zwinąłem linę i pozwoliłem, żeby deszcz spłukał mi 

twarz. Wstrząsnął mną zimny dreszcz, ale odzyskałem zdolność myślenia.  

Noga, wbrew przewidywaniom, wcale nie była o pół metra dłuższa, zająłem się 

więc ważniejszymi sprawami.  

Odsłoniłem zegarek i wystukałem kod Patrycji. Potem wpisałem wiadomość: 

UWAŻAJ NA TOMCIA PALUCHA. PODESŁANY PRZEZ TYCH, CO SZUKAJĄ SKARBU. 

GROŹBA LIKWIDACJI. J.  

Chwilowo nic więcej nie mogłem dla niej zrobić, nie miałem pojęcia, na czym 

polega jej zadanie, nie mogłem nawet mieć pewności, że Załganowowi chodziło o 

naszą Patrycję. Ale miałem wrażenie, że choć całą szóstką poszliśmy w różne 

strony, nasze drogi jakoś się zbiegają. Jakbyśmy wykonywali jedno zadanie. Albo 

po prostu mieli wspólnego wroga.  

No tak! Hydra! Dziewięciogłowy potwór! To dlatego Mistrz nazwał akcję 

Operacją HYDRA.  

Zwój liny zarzuciłem na ramię. Schodząc po piorunochronie zobaczyłem, że 

Załganow wyłania się z kamienicy z małą walizką w dłoni i wsiada do mercedesa, 

poganiając szczupłą, wysoką dziewczynę. Zamarłem. A więc zabrał ją z sobą. Ona 

naprawdę sporo ryzykuje.  

Kasia! O co chodzi w tej rozgrywce? Jaką rolę gra tutaj Kasia?  

Myślałem.  

Ale jednocześnie starałem się zapamiętać treść obu rozmów telefonicznych.  

Pamiętałem, jak przed pożarem mówił swojemu człowiekowi, że ma się spotkać 

z jakimś Tuńczykiem. Widocznie noszenie worków z bagażnika było częścią tego 

spotkania.  

Zeskoczyłem na trawę i przykucnąłem. Wiedziałem już od dawna, że miejsce, 

do którego trafiłem wczoraj, nie było osławionym Bagienkiem. I oto miałem 

kolejną szansę na jego znalezienie.  

Rzuciłem linę i padłem w kałużę. Nie mogłem być bardziej mokry.  

Czołgałem się po błocie najszybciej, jak mogłem, i dotarłem do samochodu 

w chwili, kiedy Załganow trzasnął drzwiami. Drżącą dłonią sięgnąłem do kieszeni 

spodni i wyjąłem hermetycznie szczelną kapsułkę naprowadzającą systemu 

nawigacji satelitarnej GPS. Musiałem teraz szybko znaleźć miejsce, gdzie można 



ją umieścić. Wówczas sygnał przekazany przez satelitę wskazałby z dokładnością 

do trzech metrów, dokąd zmierza bandyta.  

Czarny spojler nie miał żadnego wgłębienia. Bagażnika nie mogłem otworzyć, 

bo Załganow natychmiast by to dostrzegł.  

Zobaczyłem wycięcie, za którym powinien się znajdować hak holowniczy. 

Wetknąłem tam palec i bez wielkiego wysiłku odciągnąłem zatyczkę, pod którą 

tkwiło metalowe oko służące do zaczepienia haka. Idealne także do wsunięcia 

mojego nadajnika GPS. Wyciągnąłem rękę i brakowało sekundy, bym zamontował 

kapsułę w doskonałym miejscu.  

Sekunda to jednak dużo.  

W tym momencie silnik zagrał, i zanim samochód ruszył, z rury wydechowej 

prosto w twarz buchnął mi paskudny kłąb czarnego dymu. Poczułem straszliwe 

pieczenie w oczach, w gardle, z nosa polały się strugi śluzu. Złapałem się za twarz 

i przeturlałem w bok, w zagłębienie pełne deszczówki.  

Płucząc oczy w kałuży, zaciskałem zęby, żeby nie zacząć krzyczeć.  

Nie tylko z bólu. Byłem zły jak głodny tygrys.  

Bo kiedy zaatakowały mnie spaliny, odruchowo rzuciłem gdzieś w bok klapkę 

zasłaniającą hak holowniczy.  

A w drugą stronę poleciała kapsuła GPS.  

 

 

czwartek, godz. 22.50 
– Tylko się, bracie, nie śmiej – pokręciłem głową, zdając sobie sprawę, że 

wyglądam jak kominiarz po dniówce z nadgodzinami.  

Grzesiek przez chwilę jeszcze w milczeniu oślepiał mnie moją własną latarką, 

po czym zniknął pod schodami. Po kilku sekundach dotarły stamtąd coraz 

głośniejsze parsknięcia.  

Tylko psu nie przeszkadzał mój wygląd. Wybiegł z kryjówki, obwąchał zwój liny, 

po czym polizał mnie w dłoń.  

Z ciemności dobiegł głos Grześka:  

– Sorry, że pytam, James, ale podglądałeś go przez komin?  

– Nie – bąknąłem, odbierając od niego mój własny ręcznik i mydelniczkę. – 

Próbowałem dostać się do jego samochodu.  

– Chyba przez rurę wydechową!  

Odwróciłem się w stronę brzegu maleńkiego jeziorka.  

– Żebyś wiedział, jak blisko jesteś prawdy! – burknąłem i rzuciłem za siebie: – 

Znajdź mi informację o obiekcie zwanym „akwedukty”.  

– Niby gdzie?  

– W Polsce, bracie, w Polsce.  

– Ale gdzie mam szukać?  

– Najlepiej w Internecie. A jak nie masz dostępu, to zajrzyj do kieszeni w klapie 

plecaka. Przewodnik po Polsce. A potem zwijaj majdan. I przestań się wreszcie 

kretyńsko śmiać! – warknąłem i poszedłem umyć twarz przy podwórkowej studni.  

Zorro, ślizgając się po mokrej trawie, pobiegł za mną.  

 

 



piątek, godz. 05.35 
– Jeeezu, całą noc w drodze, żeby dojechać do zapadłej wiochy? Ja się chcę 

zemścić na Załganowie, a ty mnie wleczesz na zwiedzanie Mazur?  

– Ja cię tu ciągnę? – syknąłem. – Sam się przykleiłeś. Zresztą, miejsce jest 

ciekawe.  

Ale wioska Stańczyki tuż przed świtem nie wyglądała zbyt okazale.  

Usiadłem przy drodze, opierając się plecami o stodołę. Światło zachodzącego 

księżyca wydobywało z mroku kilka domów pamiętających czasy, kiedy moja 

prababcia grała w klasy. Za domami ogrodzone żerdziami i walącym się płotem 

ogródki nie miały szansy zasłonić niknącego w przedporannym świetle łagodnego 

wzgórza. Gdyby pójść tam dalej, na północ, po dziesięciu kilometrach byłoby się 

już w Rosji. Albo w areszcie – zależnie od tego, czy spotkałoby się po drodze 

żołnierzy.  

– W tej wiosce nie ma nic – odpowiedziałem w końcu na pytanie zadane przed 

dziesięciu minutami. – Ale sam czytałeś w przewodniku. To dobry punkt wyjściowy.  

– Zdałby się jakiś punkt noclegowy – mruknął Grzesiek.  

Z mapy wynikało, że muszę teraz iść wzdłuż nieużywanego nasypu kolejowego. 

Skręciłem w lewo.  

Za mną podreptał Zorro, ignorując szalejące za płotami wilczury i burki 

obszczekujące nas z daleka.  

Grześ poszedł także, burcząc coś pod nosem.  

Akwedukty znaleźliśmy o szóstej.  

Początkowo nie wyglądały na tak wielkie – połowę zasłaniało wzgórze. Gdy 

jednak stanęliśmy u stóp jednego z dwóch równoległych mostów, okazały się 

potworami dwustumetrowej długości. Oparte na grubych, czworobocznych filarach 

wznosiły się na wysokość ośmiu pięter.  

– No i czego my tu szukamy? – zapytał Grześ, ale i Zorro patrzył na mnie, jakby 

pilnie oczekiwał odpowiedzi.  

– Bagienka – odparłem.  

– Eee, to po drodze było już niejedno...  

Przeszedłem między wiaduktami, o mało nie wpadając do wąskiej rzeczki.  

– Jak to-to się nazywa? Błędzianka? Tak czytałeś?  

– Uhm. Który most jest północny?  

Spojrzałem na kompas zaczepiony przy zegarku.  

– Ten, przy którym stoimy. A co?  

– Bo w twoim przewodniku czytałem też, że tylko po nim jeździły pociągi. 

Podwojono go dopiero w dwudziestym szóstym roku, w ogóle wszystkie są 

podwojone oprócz tego w Kiepołciach koło Dubieninek. Niemcy chcieli zrobić 

kolejową autostradę, ale nigdy nie zdążyli doprowadzić drugich torów. A po wojnie 

Rosjanie zlikwidowali linię w ogóle.  

Chciałem mu coś powiedzieć o tym, jak szybko uczy się historii, ale zamiast 

tego zmarszczyłem czoło i spojrzałem na niego uważnie.  

– Czekaj, bracie. Czy możesz powtórzyć to, co powiedziałeś?  

– O Ruskich?  

– Nie, o moście. Że najpierw był północny...  

– ...a potem go podwoili.  



– No – zachęciłem go ruchem dłoni. – A który jest pojedynczy?  

– W Kiepołciach...  

Porwałem mapę i po chwili stukałem palcem w punkt oddalony od nas o jakieś 

pięć kilometrów na zachód.  

– Skąd wiesz, że tam? – zapytał Grześ.  

– Załganow mówił przez telefon, że przyśle swojego człowieka, Janosika, do 

Bagienka, i mają go odebrać przy pojedynczym akwedukcie. Miał podejść od 

błaznów – czyli od Stańczyków! To znaczy, że idziemy tą samą drogą.  

– I że musimy uważać jak diabli, bo jak Załganow mówił, skąd przyjdzie ten 

jego Janosik, to musi znaczyć, że mają jakiegoś obserwatora. Inaczej to by im 

wisiało, z jakiego kierunku przyjdzie!  

Zatrzymałem się i podparłem pod boki.  

– Wiesz, kiedyś, jak zbierałem medale, miałem takie odznaczenie „Za życiową 

logikę” zrobione przez jeden klub dyskusyjny. Powinieneś teraz je dostać. 

Będziemy uważać.  

Zanim jednak ustaliliśmy, jak to zrobimy, poczułem na swoim przegubie 

elektryczny impuls. Dotknąłem przycisk odbioru i na ciekłokrystalicznym ekranie 

pojawiło się wezwanie SOS.  

Włosy zjeżyły mi się i wcisnąłem funkcję namierzania nadawcy.  

– Co jest? – zapytał zaniepokojony Grzesiek.  

– Jedna z osób, które ze mną współpracują, znajduje się w poważnym 

niebezpieczeństwie. Wzywa pomocy.  

– Jedna z osób? – spojrzał z ukosa. – Ta dziewczyna w czarnej sukni i nogami 

do samej szyi, którą widziałem z Załganowem?  

– Czemu tak myślisz? – zapytałem wymijająco.  

– Bo widziałem, jak się rozgląda. Tak jakoś... dziwnie. Tak jak ty.  

Postanowiłem mu zaufać.  

– Tak. To ona. W dodatku znajduje się sześć kilometrów stąd.  

– W Bagienku?  

– W Bagienku. Jeśli i tym razem to nie jest jakiś falstart. I jeśli ona znajduje się 

naprawdę w niebezpieczeństwie – dodałem cicho, pamiętając, że Załganow miał 

dokładne informacje o naszej Fundacji.  

Niezależnie od wątpliwości pozostawało mi tylko jedno: sprawdzić to wszystko.  

 

 

piątek, godz. 11.00 
– No i co? Miał być pojedynczy! Rozpączkował ostatnimi czasy? – zapytałem 

zjadliwie, spoglądając na leniwie płynącą Bludzię i dwa identyczne wiadukty 

przerzucone nad nią przed laty. Dwa!  

Oba wyrastały spomiędzy wysokich traw, opierały się na grubych, 

prostokątnych filarach przechodzących w kamienne łuki i wcinały się w wysokie 

nasypy kolejowe.  

U ich stóp, na brzegu rzeczki, rosły kępki trzcin, pleniła się świeża, wiosenna 

trawa.  

Jak to w maju.  

– W przewodniku jest o pojedynczym – szepnął zmieszany Grześ.  



Po nasypie wspiąłem się na północny most. Rozejrzałem się, ledwie wychylając 

głowę. Wiedziałem, że czas mnie ściga. Jeśli Kasia jest w niebezpieczeństwie, liczy 

się każda minuta. Z drugiej strony musiałem zachować ostrożność – w niczym jej 

nie pomogę, jeśli dam się złapać.  

Pagórkowaty teren pokryty łąkami, równymi kawałkami pól uprawnych i kępami 

lasów nie sprawiał wrażenia miejsca dobrego do ukrycia magazynu czy hurtowni. 

Zwłaszcza że w odległości kilometra, może dwóch, zobaczyłem teren podmokły, 

pokryty trzcinami – znak, że w okolicy zaczynają się zaznaczone na mapach bagna 

Puszczy Rominckiej.  

Bardzo powoli lustrowałem okolicę. Jeśli w okolicy był ktoś prócz nas, to albo 

spał w oddalonym o kilka kilometrów ceglastym, maleńkim domku, albo doskonale 

się ukrywał za ścianą krzewów i drzew rosnących za budynkiem.  

Wstałem i przeszedłem wzdłuż wąskiego mostu. Nie miał żadnych barierek, 

pojedyncze kamienie i gruz plątały się pod nogami. Na szczęście co kilkanaście 

metrów można było przystanąć przy kwadratowych, betonowych kopułach, i 

swobodnie się rozejrzeć. Rozglądałem się więc z rozanieloną miną – gdyby 

ktokolwiek mnie obserwował, miał nabrać przekonania, że jestem tylko 

nieszkodliwym turystą.  

Po dziesięciu minutach wróciłem nad Bludzię.  

Gdyby stwierdzić, że Grześ i Zorro rozmawiali w najlepsze, to byłaby przesada, 

ale niezbyt wielka. Chłopak wyjął kilka zdjęć i mówił do psa, pokazując 

poszczególne fotografie, a Zorro – zwierz ponoć pozbawiony przestrzennej 

wyobraźni – wlepiał oczy w płaskie karteczki, jakby oglądał z wielkim 

zainteresowaniem rodzinny album Grześka.  

Mojego nigdy tak nie oglądał!  

– ...i tu też masz Monikę – powiedział Grześ, nachylając się do psa, jak do 

dobrego kumpla. Lewą ręką trzymał buty, a nogi moczył w wodzie. – Słuchaj, 

stary, ona była ekstra dziewczyna. Z liceum, wiesz?  

Pies ze świstem wciągnął powietrze, jakby wzdychając, i spojrzał przelotnie w 

oczy Grześkowi.  

A ja stałem cztery metry za nimi i słuchałem bezczelnie.  

– Chciała mnie wyciągnąć z tego bagna. Z tego dziadostwa! Ale nie, byłem 

mądrzejszy. Mówiła mi, jak to się skończy, mówiła, żebym rzucił te prochy, że 

jestem inteligentny i wrażliwy, że mogę skończyć szkołę. A ja kiwałem głową, a 

potem leciałem na imprezkę u Rzeźnika. O, tu go mam, na zdjęciu. Koło Moniki. 

Bo widzisz, Zorro, ona ze mną nawet kilka razy tam poszła. Ale jej nie lubili, bo 

mówiła im w oczy, że nie bierze, że narkotyki to śmierć, to syf... Znaczy się, ona 

nie mówiła takich słów, żebyś sobie nie myślał. No ale ja byłem mądrala i bałem 

się, że mnie kumple wyśmieją, jak powiem, że już nie biorę. No więc brałem. A 

potem nie mogłem już przestać.  

Pies warknął lekko, ale wciąż patrzył na fotografię. Obwąchał ją w pewnej chwili 

i spojrzał na następną.  

– A to nasz ostatni wieczór. Kumpel zrobił zdjęcie. Naćpałem się przy niej i 

podobno zrobiłem straszne bydło, uderzyłem ją. Ty byś tak nie zrobił, co? – Grześ 

podrapał psa za uchem i schował fotografie. – A ja byłem świnia. No i poszła sobie. 

Od tego czasu byłem sam i przez pół roku brałem coraz częściej, aż zacząłem sobie 



wycinać robale z ręki. Sam, nożem. Widzisz głupola przed sobą, stary. Załganow 

mi za to odpowie. To przez te jego prochy. Mógłbym być z Moniką i życie byłoby 

ekstra... Myślisz sobie, że jestem za młody, żeby mówić takie rzeczy? – machnął 

ręką. – Ale byłem sam. Ty wiesz, co to znaczy? Byłeś kiedyś samotny, jak pies? 

Co ja gadam, ty jesteś pies...  

Wycofałem się i nadepnąłem na gałązkę przy zejściu z nasypu.  

Zorro machnął ogonem, ale nie spojrzał na mnie. Pewnie od dawna wiedział, że 

tam stoję.  

Grześ szybko obejrzał się i zapiął wewnętrzną kieszeń swojej kurtki.  

– Masz szczęście, bracie – spojrzałem na Grześka, podchodząc i unosząc swój 

plecak. – Pół kilometra stąd jest ten twój pojedynczy most. Tylko że przechodzi 

nad drogą, nie nad rzeczką.  

– To ty masz szczęście. To twoje zadanie. Ja tylko chcę się zemścić.  

– Za siostrę? I brata?  

– Uhm...  

Już miałem zapytać: I za Monikę? Ale ugryzłem się w język. Nie był to moment 

na rozmowy o tym, czy ładnie jest podsłuchiwać.  

Do pojedynczego wiaduktu dotarliśmy w dziesięć minut. Kazałem im pozostać 

pod drzewem przy nasypie, a sam postanowiłem zrobić to samo, co poprzednio – 

wychylić się i rozejrzeć po okolicy.  

Standardowa procedura.  

Zrzuciłem plecak i podczołgałem się na szczyt. Szukałem wzrokiem człowieka, 

promienia słońca odbijającego się w szkłach czyjejś lornetki, jakiejś kamery. Nic.  

W pewnej chwili jednak zwróciłem uwagę na wąską, zapomnianą przez 

wszystkich wiejską drogę.  

– No, proszę bardzo – powiedziałem do siebie i jeszcze raz przyjrzałem się 

świeżym śladom przynajmniej dwóch sporych samochodów, które na szerokich, 

terenowych oponach musiały niedawno tędy przejeżdżać. Nakładanie się jednych 

tropów na drugie świadczyło o tym, że pojazdy podążyły na zachód i w pewnej 

chwili skręciły w prawo, na niemal niewidoczną drogę prowadzącą w stronę bagien.  

I kępy drzew.  

I starego, maleńkiego, murowanego domku.  

I oto w tym momencie z domku wyszedł mężczyzna. Z tej odległości dokładnie 

mogłem obejrzeć jego szerokie bary i wypukłość pod pachą, która ludziom 

przeszkolonym natychmiast dawała znak, że mają do czynienia z uzbrojonym 

osobnikiem. Dopiero po chwili dostrzegłem, że mężczyzna ucharakteryzowany jest 

na zwykłego wędkarza – ma odpowiednią kamizelkę, buty, a przy pasku składaną 

wędkę.  

Ale ja i tak wiedziałem swoje.  

Tylko gdzie jest ta wielka hurtownia narkotyków? W tej psiej budzie?! Tam, to 

sobie mogą co najwyżej przechować dwie beczki nielegalnego spirytusu...  

Z mikroskopijnej chatki zaraz po nim wyszedł drugi mężczyzna – chudy, 

przygarbiony, w okularach przeciwsłonecznych. Potem trzeci, czwarty i piąty. 

Wszyscy w okularach. Uniosłem brwi – jeśli ta piątka siedziała w środku, to niewiele 

miejsca pozostało na jakiekolwiek meble.  



Ku mojemu zdziwieniu, kiedy pierwsza piątka znikła na ścieżce za kępą drzew i 

krzewów, z domku wyszli następni trzej mężczyźni. A potem jeszcze dwaj. W 

okularach.  

Co oni, stali tam ściśnięci jak śledzie? – zdziwiłem się. – Pobijali jakiś rekord 

Guinessa w ilości facetów zgromadzonych w domku wielkości pudła po butach?  

Ale to nie był koniec. W ciągu ośmiu minut oczy niemal wypadały mi z orbit, na 

czole czułem gromadzące się krople zimnego potu. Albo ja zwariowałem, albo mam 

do czynienia z jakimś niezwykłym przekrętem.  

Słyszałem, że kiedyś studenci pobijali rekord i do malucha weszło ich 

siedemnastu. Ale z tej chatynki wysypało się właśnie czterdziestu dwóch 

okularników, w dodatku ostatni, chyba żeby mnie ostatecznie pogrążyć, zanim 

zamknął drzwi, wyraźnie krzyknął coś do człowieka, który pozostawał w środku.  

Czterdziesty trzeci!  

Teoretycznie mogliby się tam upchnąć. Domek mały, ale przecież i tak większy 

od małego fiata. Gdyby w środku nie było mebli, krzeseł, gdyby stali na baczność 

pod ścianami, zmieściliby się. Ale jakoś nie mogłem sobie wyobrazić takiej sytuacji 

tu, w środku głuszy, gdzie przypada jeden człowiek na wiele kilometrów 

kwadratowych. Po jakiego diabła byłaby taka maskarada?!  

Osłoniłem dłonią oczy i przestałem zwracać uwagę na cokolwiek. To był mój 

błąd.  

Przecież podczas szkoleń specjaliści od taktyki operacyjnej mówili nam o 

niebezpieczeństwach czyhających na tych, którzy się zapomną, zbyt skoncentrują 

na jednym szczególe...  

Zarejestrowałem za sobą delikatny zgrzyt, potem szelest, jakby ktoś stąpnął na 

kamienie, ale zanim dotarło do mnie, że to nie może być Grześ, który został z 

drugiej strony, poczułem w ramieniu dziwne kłucie i świat zawirował mi przed 

oczyma.  

Zdążyłem jeszcze się odwrócić i dostrzec uśmiechniętą twarz Janosika – prawej 

ręki Załganowa.  

Chciałem jeszcze krzyknąć, ale niezwykła fala ciepła zalała mi serce, potężnym 

łupaniem odezwała się pod czaszką i stanęła wielką kluchą w gardle.  

Podskoczył świat, drzewa straciły kolory, domek w oddali rozmył się na tle 

bagien...  

A potem stała się ciemność.  

 

 

piątek, godz. 18.00  
– Budzi się.  

To chyba było o mnie. Trudno jednak nazwać to przebudzeniem – raczej płynnie 

przechodziłem stan pomiędzy potwornymi majakami a rzeczywistością.  

Kiedy wreszcie dostrzegłem, w jakim jestem położeniu, uznałem, że chyba 

przyjemniej byłoby wrócić do majaków.  

Związany jak baran – ręce razem ze stopami – leżałem na środku okrągłej sali 

wysypanej złotawymi, drobnymi trocinami. Sama budowla była drewnianym, 

wysokim walcem, z tym że w górze, nade mną, walec zwężał się znacznie, a jego 



wierzchołek stanowiła metalowa gruszka, podobna do tych, w jakich przechowuje 

się cement na placach budowy. Tylko trzykrotnie większa.  

Wciąż nie mogłem złapać ostrości, obraz przed oczyma rozmywał się co chwilę, 

w uszach czułem szum, jakbym znajdował się pod wodą.  

W pewnej chwili gdzieś za sobą usłyszałem znajomy głos.  

– Do teraz nie wiem, kto cię wyciął z tej ciężarówki – odezwał się Załganow i 

stanął nade mną, zasłaniając swoim brzuchem pół świata. – Chociaż Katarzyna 

utrzymuje, że poradziłeś sobie sam, dzięki wyposażeniu Fundacji.  

Katarzyna! A więc jednak!  

– A ja... – wyszeptałem, po czym spojrzałem w górę. – A ja przyjechałem jej 

na pomoc.  

Usłyszałem radosny rechot Załganowa i wtórujący mu śmiech przynajmniej 

dwóch mężczyzn.  

– Prawdę mówiąc, na to liczyłem – uniósł w górę dłoń z moim własnym 

zegarkiem. – Po tym, jak uciekłeś z mojej hurtowni, paląc za sobą, co się da, wasza 

gra przestała mnie bawić. Zwłaszcza że gdyby to trafiło do policji, to bój się Boga... 

– uniósł minidysk, który dotąd nosiłem w kieszeni. Widocznie obszukał mnie 

dokładnie. – Zagrałeś mi na nerwach, nie ma co. Gdybyś miał szansę się stąd 

wydostać, prosiłbym cię o przekazanie ludziom z Fundacji wyrazów uznania. 

Wyszkolili sobie doskonałych agentów operacyjnych. Ale nie masz szans. Kasiu! 

Katiusza!  

Obejrzał się przez ramię, po czym mruknął coś do jednego z uzbrojonych 

mężczyzn majaczących na tle wąskiej, drewnianej furtki.  

Ochroniarz wyszedł na zewnątrz. Po chwili trzasnęły drzwi samochodu i 

mężczyzna wprowadził znaną mi klasyczną piękność.  

Zdrajczyni! A ja o mały włos się w niej nie zakochałem...  

Nie! Niech to diabli porwą! Nawet nie o włos!  

To już się stało.  

Poczułem suchość w gardle. Skóra głowy swędziała mnie paskudnie, po 

skroniach popłynęły kropelki potu. I to nie tylko ze strachu, chociaż bałem się w 

tym momencie, jak stary wół stojący u wrót rzeźni. Co tu kryć – bałem się tak, że 

usłyszałem klekot własnej szczęki, a serce waliło, jakby chciało pobić światowy 

rekord prędkości.  

– Czemu się tak niecierpliwisz? – Kasia spojrzała na Załganowa.  

A on uśmiechnął się i obrzucił ją takim wzrokiem, jakby była świeżutką rurką z 

kremem.  

– Co tam robiłaś?  

– Jak to co? – sięgnęła do swojej torby wielkości worka żeglarskiego i wyjęła 

sporą strzykawkę jednorazową z nasadzoną igłą. – Przygotowywałam 

niespodziankę dla Januszka.  

– Siedem porcji? – zapytał Załganow.  

Ochroniarz zatrzasnął drzwi. W pomieszczeniu zrobiło się mroczno – tylko przez 

szpary między deskami przesączało się światło. Białe, nie żółte. Znak, że niebo 

pokryło się chmurami.  

– Siedem porcji – dziewczyna wyciągnęła rękę do Załganowa.  



– Ja nie! – uskoczył jak polny konik, jeśli można tak powiedzieć o mężczyźnie 

przypominającym ciało idealnie kuliste. – Mówiłem ci, to twój kolega. Ty mu 

dogodzisz.  

Uniosłem lekko brwi.  

Jakoś nie ucieszyłem się na myśl o tym dogadzaniu. Siedmiokrotna porcja 

narkotyku – a przecież nie mówili chyba o witaminie C – była niczym innym, jak 

słynnym „złotym strzałem”.  

– ...a potem znajdą mnie gdzieś w jakiejś melinie i powiedzą, że się zaćpałem, 

co? – wyrzuciłem z siebie, próbując nadać głosowi moc.  

Wyszło z tego raczej skrzeczenie żaby pozbawionej rodzinnego stawu.  

– Może? – Załganow wzruszył ramionami i kiwając głową, spojrzał na Kasię. – 

Dobrze, koniec tej pogadanki. To nie film. Chcę mieć pewność, że więcej go nie 

zobaczę. Za dwie godziny przygotowuję transport, a za dwadzieścia cztery będę 

bardzo bogaty. Nie chcę psuć sobie takiej chwili...  

Pamiętałem doskonale, co w sytuacji zagrożenia życia robili i mówili 

z uśmiechem Stallone, Willis, Van Damme czy Segal. Postanowiłem też być 

twardym do końca i powiedzieć coś niezwykłego.  

Wytrzymałem dwie sekundy. Poczułem, że cały drżę.  

– No, coś ty? – spojrzałem na dziewczynę, która uniosła mi rękaw koszulki. – 

Ty, Kaśka, co ty robisz? No co robisz?! 

Wiem, że nie brzmiało to jak kwestia z filmu, ale wreszcie poczułem, że akcja 

jest rzeczywiście niebezpieczna. Co z tego, że namierzyłem magazyn, skoro 

nikomu nie zdołam o tym powiedzieć?  

Spojrzałem na zegarek. Czy raczej w miejsce, gdzie tkwił, zanim Załganow mnie 

go pozbawił. Nie mam szans na wezwanie pomocy!  

To koniec.  

Szarpnąłem się, ale zdołałem jedynie zmienić bok, na którym leżałem.  

– Oj, nie wierć się, bo będę cię musiała kłóć kilka razy! – powiedziała dziewczyna 

głosem zupełnie wypranym z emocji.  

– Ty psychopatko! – wrzasnąłem. – Wariatko! Zawsze byłaś jak granitowa 

skała, ale żeby z takim spokojem kogoś zamordować! No coś ty, Kaśka! A ja się w 

tobie zakochałem, a ty tak?!  

Ryczałem coraz głośniej, jak osioł, który nie ma szansy na ostatnią marchewkę. 

Bo i ja nie miałem...  

Dziewczyna nachyliła się nade mną tak, że poczułem łaskotanie jej włosów na 

spoconej twarzy. Nie miała na szyi swojego słynnego wisiora. Złapała mocno moją 

rękę i wkłuła igłę w napęczniałą żyłę. Kilka kropli krwi popłynęło po ramieniu, ale 

tłok już pracował – spora porcja płynu dostała się do organizmu.  

Już nie ryczałem, tylko załzawione oczy wciąż wychodziły mi z orbit, a szybki 

oddech pochłaniał całe powietrze w drewnianej hali. Dobrze, że była nieszczelna.  

Zaprzestałem rozpaczliwych ryków nie dlatego, że pogodziłem się z losem, 

postanowiłem być twardy czy cokolwiek z tych filmowych bzdur. Po prostu podczas 

podawania mi zastrzyku dystyngowana, alabastrowa, dobrze wychowana Kasia 

odezwała się cicho, ale wyraźnie:  

– Zamknij ryło, kretynie. Podaję ci płyn fizjologiczny. Zaraz założę ci na głowę 

torbę. Jest tam maska tlenowa na trzydzieści minut.  



Nie wierzyłem własnym uszom.  

Nie wierzyłem już niczemu.  

Nie byłem nawet pewien, czy rzeczywiście wolną dłonią obkleiła krępujący mnie 

sznur błękitną gumą do żucia.  

Ale przecież widziałem! Zobaczyłem też, że poślinionym palcem przejechała po 

substancji, aby zapoczątkować reakcję chemiczną. Tylko po co ta maska tlenowa?!  

– Dobra, niech się uspokoi – powiedział Załganow, gestem odsyłając Kasię pod 

ścianę.  

Zanim odeszła, odwróciła się w stronę mężczyzny.  

– Założę mu na głowę torbę – zaproponowała. – Żeby potem nie miał w ustach 

i przełyku tych trocin, kiedy go znajdą.  

– Dobra myśl, dobra – pochwalił Załganow i nagle zrobiło się ciemno i duszno. 

To na mojej głowie wylądował wór Kasi. Jego sztywne dno pozwoliło jej ukryć to, 

o czym mówiła. Na lewym uchu oparł się kawałek gumy. Nie mogłem niczego 

zrobić, póki nie uwolniłem rąk.  

Zresztą, wciąż nie rozumiałem, po co mi ta maska?  

Będą mnie truć gazem?! 

Pojąłem, kiedy usłyszałem nad sobą szelest. Narastający, głośny szum 

sypiących się... trocin!  

Drewniana hala była niczym innym, jak fragmentem starego tartaku. W silosie 

nad moją głową nie przechowywano raczej desek.... Ale trociny – czemu nie?  

Pierwszą porcją dostałem w żebra. Niech mi ktoś powie, że trociny są miękkie! 

Może – dwie. Garść. Ale nie całe kilogramy, które wysypują się z silosa 

umieszczonego pod sufitem i lądują na mnie jak lawina.  

Usłyszałem jeszcze jakieś nawoływania, a potem wszystko ucichło, bo kolejna 

fala trocin przykryła mi głowę.  

Czułem, że jestem już jedną nogą tam, skąd się nie wraca. Narastający ból w 

płucach, szum w głowie, brak oddechu. W dodatku szarpanie grubej linki nic nie 

dawało – żrąca substancja, którą Kasia oplotła sznur, jakoś wciąż nie działała.  

Sekundy uciekały.  

 

piątek, godz. 18.10 
Oczywiście nie miałem wówczas pojęcia, która jest godzina. W ogóle przestałem 

myśleć, a nawet, jeśli coś jeszcze próbowałem wywołać z pamięci, to na pewno nie 

numer na zegarynkę.  

Ucisk na bok głowy stał się paskudny, poruszyłem więc prawą ręką i osłoniłem 

ucho przed przygniatającą mnie substancją. Niewiele to dało, ale... poruszyłem 

ręką!  

Błękitna guma w końcu zadziałała.  

Dusząc się i usiłując kaszleć, żeby wyrzucić z płuc pył i proch towarzyszący 

sypiącym się trocinom, sięgnąłem obiema dłońmi w otwór torby, którą wciąż 

miałem na głowie.  

Ruchy były spowolnione: przez trociny przedzierałem się jak przez smołę. A 

jednak udało mi się dostać do maski i przyłożyć ją do twarzy.  

Pierwszy oddech był trudny – płuca obsypane wkoło drewnianymi wiórami nie 

miały dość miejsca, żeby się rozszerzyć. Napiąłem jednak mięśnie klatki i 



wciągnąłem pierwszy łyk bezwonnej, cudownej mieszanki tlenu i azotu, 

pochodzącej z maleńkiej, płaskiej butli, która leżała pod moją głową. Paskudnie 

miażdżyła mi lewe ucho, ale nie był to czas na przejmowanie się drobiazgami.  

Wiedziałem, że nie jest sztuką zacząć oddychać. Bo co? Pooddycham sobie 

spokojnie pół godziny, a potem grzecznie się uduszę? Dziękuję bardzo. Problem 

polegał na tym, żeby wygrzebać się spod tej kupki tartacznych resztek, póki mój 

czas nie minie. Co będzie potem, czy pilnuje mnie jakiś strażnik, to było 

zmartwienie na przyszłość.  

Teraz musiałem sobie odpowiedzieć na jedno pytanie: jak na co dzień radzą 

sobie krety?  

W dziesięć minut później wiedziałem jedno: na pewno lepiej niż ja.  

Zlany potem, obsypany milionami drzazg przenikających przez ubranie, z 

worem na głowie i szumem w mózgu wygarniałem dłońmi trociny sprzed twarzy. 

Za cenę potwornego wysiłku przesuwałem je pod brzuch, i zanim wszystko się 

zapadło, starałem się wetknąć głowę w powstałą lukę. Za każdym razem czułem 

ucisk na płuca, za każdym razem miałem nadzieję, że wpychając dłoń w paskudą, 

sypką ścianę, poczuję przed sobą luz, powietrze, koniec udręki. I znów łapałem 

garść trocin...  

Podczas szkoleń w Fundacji mieliśmy treningi umiejętności oceniania czasu w 

niesprzyjających warunkach. Liczyliśmy minuty pod wodą, w ciemności, podczas 

biegu i rozmowy. Ale trocin nie wymyślił nikt. Pewnie właśnie dlatego po kilku 

minutach straciłem poczucie czasu...  

Może upłynęło pół godziny? A może wzmożony wysiłek i strach spowodowały, 

że szybciej zużyłem swój zapas mieszanki tlenowej? Dość, że w pewnej chwili 

poczułem, jakby ktoś wetknął mi korek w gardło. Ciągnę – a tu nic!  

Jeśli do tej chwili w ogóle myślałem, to teraz zalała mnie fala gorąca, a mój 

mózg zmienił się w galaretę. Jedyne, co zdążyłem zrobić, to przecisnąć dłoń przez 

trociny i zrzucić nieprzydatną już maskę. W worku nie było jednak powietrza – 

nacisk wiórów powodował, że materiał dotykał mojej twarzy oblepiając ją, jakby 

ktoś na niej usiadł.  

Ogień zalał mi płuca, kiedy jeszcze raz wyciągnąłem rękę przed siebie. 

Krzyczałem – tak, krzyczałem, wiedząc, że jestem jedynym, który może to 

usłyszeć.  

Moja dłoń nie dotarła do wolnej przestrzeni. Za to w ostatnim przebłysku 

świadomości zrozumiałem, że dotknąłem czyjejś ręki. A więc razem ze mną 

zasypali kogoś jeszcze?  

Nie starczyło mi czasu, aby się zastanowić, kto to może być...  

 

 

piątek, godz. 18.20 
– Zostaw go, niech się wyrzyga! – czule szepnął Grześ, i Zorro przestał mnie 

lizać. Za to usiadł pół metra od mojej twarzy i niewzruszony wpatrywał się, jak po 

raz kolejny opróżniam żołądek, kaszląc przy tym niemiłosiernie.  

Kiedy oczy wyszły mi z orbit, zrozumiałem, że odpływam, że świat znów staje 

się czarny. Wtedy poczułem na ramionach dłonie Grześka.  

– Dobra, starczy. Połóż się na chwilę.  



Bardzo chętnie skorzystałem z rady i padłem na rozgrzebane trociny jak na 

materac.  

Czarne koła ustąpiły.  

– To ty...? – zapytałem słabo. – To była twoja ręka?  

– No a co, psa? Zorro cię wywęszył i za tymi facetami weszliśmy do tartaku. I 

to on zaczął grzebać, kiedy tylko goście wyszli. Ale ręka, którą złapałeś, była moja. 

Facet, myślałem, że już po tobie. Zdjąłem ci ten worek, a ty oczy w słup i nie 

oddychasz.  

– I co? – mrugnąłem oczyma. Łzawiły, pozbywając się trocinowego pyłu. – 

Zrobiłeś mi sztuczne oddychanie?  

– Ja? – zdziwił się. – Ja nie umiem. To twój pies.  

Podciągnąłem się na łokciach i spojrzałem w oczy Grześka. Był zmęczony, a 

żadne błyski nie zdradzały rozbawienia.  

– Ty, bracie, chyba nie najlepiej się czujesz. Kiedyś, jak zbierałem katany, 

miałem jedną z bardzo długimi rękawami. Białą. Płócienną. Nazywała się kaftan 

bezpieczeństwa. Chyba by ci się przydała... 

– Ale to on! – Grześ oskarżycielsko wyciągnął palec w stronę dyszącego Zorra.  

– Taaak, jasne. Zrobił mi usta-usta!  

Wyobraziłem sobie taką scenę i roześmiałem się dziko. Może zresztą ten śmiech 

był tylko odreagowaniem stresu?  

– No, nie! Ale jak tak leżałeś, ja cię zacząłem klepać po twarzy...  

– ...baaardzo skuteczne! Baaardzo!  

– ...a on wziął rozpęd i wszystkimi czterema łapami skoczył ci na klatę. Ty 

zgiąłeś się wpół i zacząłeś kaszleć i się dławić. A zaraz potem wstałeś i poszedłeś...  

– Wiem, co poszedłem robić – zerknąłem na resztki mojego ostatniego posiłku. 

Niewiele brakowało, a byłby w ogóle ostatnim.  

Zadyszka powoli mijała.  

– Ty, Zorro – spojrzałem na psa z ukosa – jesteś futrzaną zagadką. Czego oni 

cię uczyli w tym cyrku? Albo u tych celników? Ratownictwa górskiego? A może ty 

przed robotą na granicy pracowałeś w jakimś ratownictwie, co?  

Nie odpowiedział, ale spoglądał na mnie, wystawiając różowy język i lekko 

unosząc górną wargę. Dałbym sobie łeb uciąć, że się uśmiechał.  

Odruchowo zerknąłem na swój przegub.  

– Która godzina?  

– Za piętnaście siódma. Jeśli chcesz stąd uciec...  

Spojrzałem na niego ponuro. Ból głowy zelżał tylko minimalnie.  

– Nie chcę. Teraz, kiedy nie żyję, mogę po cichu zrobić swoje.  

– Zwariowałeś! O mało cię nie zabili!  

– W dodatku są pewni, że im się udało. Słuchaj, znajdź najbliższy dom z 

telefonem i zadzwoń do Fundacji, niech przekażą gdzie trzeba informację o 

transporcie narkotyków, który nadejdzie do bazy ukrytej... sam wiesz, gdzie. Niech 

miejscowa policja nawet się tu nie pokazuje, bo te Janosiki wystrzelają ich jak 

kaczki. Tylko nic nie wspominaj o mnie. Ani słowem, że żyję albo nie. Zapamiętasz 

numer?  

– A gdzie oni mają przekazać informację? – Grześ uniósł brwi.  

Wzruszyłem ramionami.  



– Oni wiedzą. No, na co czekasz? Leć!  

– Na co czekam? – oczy Grześka powiększyły się. – Jak to: na co czekam? Nie 

mówiłem ci? Jesteśmy tu zamknięci jak szczury w klatce!  

 

 

piątek, godz. 19.30  
– One kładą się na plecach i gryzą deskę. Jak się zmęczą, zamieniają się. 

Potrafią tak w ciągu godziny przegryźć grube drzwi – szeptałem, oglądając przez 

szpary między deskami metalową sztabę. Żeby otworzyć furtę, musiałbym przeciąć 

to żelastwo.  

– Kto się kładzie na plecach? – zdziwiony Grześ zerkał mi przez ramię.  

– Szczury.  

– I co, chcesz na zmianę z Zorrajem gryźć dechy? Na mnie nie licz!  

Wzruszyłem ramionami.  

– Nie stać mnie na nowe zęby. Ale mam inny pomysł.  

Pochyliłem się i podniosłem z ziemi zasypanej trocinami torbę, którą Kasia 

nałożyła mi na głowę.  

Przyjrzałem się jej uważnie.  

– Jaki pomysł? – zniecierpliwił się Grześ.  

– Wyjdziemy stąd przez okno. Tutaj jest małe okno, na wysokości pięciu 

metrów.  

– Poznałeś to po torbie?!  

– Nie – odpowiedziałem i rzuciłem znalezisko za siebie. Uniesioną głową 

wskazałem chłopakowi drewnianą ścianę wysoko nad nami. – Po prostu widzę. 

Torba kogoś mi przypomniała.  

Wróciłem do sił na tyle, że bez zbędnych tłumaczeń podskoczyłem i złapałem 

pierwszą z serii szerokich rur podtrzymujących konstrukcję silosa, z którego sypały 

się jeszcze resztki trocin.  

– Zorro, zostań. Wrócę po ciebie – powiedziałem rozkazująco, podciągając się i 

łapiąc następną, wyższą rurę. – Albo sam znajdź sobie jakieś wyjście...  

Pies warknął lekko, rozejrzał się i przytknął nos do miejsca, gdzie drewniana 

ściana łączyła się z ziemią. Ruszył łapą raz i drugi, nie oglądając się na mnie ani 

na wspinającego się moim śladem Grześka.  

Kiedy z wysokiego okna skakaliśmy na górę starych trocin, Zorro miał za sobą 

pierwszy etap pracy nad wyjściem zapasowym.  

 

 

piątek, godz. 22.15 
Wielu marzy, by wieczorem na Mazurach móc wylegiwać się i nie robić po prostu 

nic.  

Nadszedł wieczór, i oczywiście byliśmy na Mazurach.  

Na zimnej, wilgotnej trawie leżałem już od dwóch godzin, i marzyłem, żeby w 

końcu coś zrobić. Wiedziałem doskonale, co chcę uczynić, ale wciąż nie miałem 

pojęcia, jak.  



Kiedy po ucieczce z silosa wysłałem Grześka do wioski w poszukiwaniu telefonu, 

sam ruszyłem w stronę małej chatynki, w której banda facetów pobijała rekord 

Guinessa.  

Nie wątpiłem, że Zorro da sobie radę, kiedy tylko wydostanie się z pułapki.  

Usadowiłem się więc jak najbliżej ścieżki prowadzącej do chatki i czekałem na 

cud. W dodatku wiedziałem, że cud musi się zdarzyć – aby wykonać swoje zadanie, 

musiałem dostać się do środka.  

W ciągu dwóch godzin od rozstania z Grześkiem pogoda zepsuła się jak stara 

syrenka. Ciężkie, ołowiane chmury zasłoniły niebo, zrobiło się chłodno, wilgotno i 

duszno. Cały świat stracił kolory, a pojedyncze krople przywiewane przez wiatr 

zapowiadały paskudną burzę.  

Zapadał zmrok, a ja wciąż leżałem pod krzakiem, klnąc pod nosem drobne igły 

obsypujące mi się za kołnierz.  

Już miałem wyjść na ścieżkę, by rozprostować kości, kiedy usłyszałem 

zbliżający się szept. Potem drugi. I trzeci.  

Zamarłem na wpół wysunięty spod krzewu.  

Kto to może być?! 

Ścieżką szła grupa mężczyzn. Rozmawiali przyciszonymi głosami, żywo 

gestykulując. Wszyscy mieli założone duże, ciemne okulary. Bez wątpienia 

zmierzali do maleńkiej chatki, tej samej, którą obserwowałem z nasypu.  

– Dlaczego mamy zakładać te kretyńskie kule na głowy? – niecierpliwił się jeden 

z ludzi. – W tym się niewygodnie pracuje. A zagrożenie pyłami wcale nie jest takie 

duże.  

– Nie chodzi o pyły – odszepnął jego rozmówca. – Tu chodzi o to samo, co z 

tymi okularami. Widział pan moją twarz? No. I ja pańskiej też nie. Tu jest mrok, a 

i tam, przy świetle, też będziemy anonimowi. Facetowi chodzi o pełną dyskrecję.  

– Aaa! Chyba że tak. W takim razie...  

Odeszli za daleko, abym mógł usłyszeć resztę. Ale to mi wystarczyło.  

Nie dałem się zaskoczyć. Kiedy ostatni z czterdziestoosobowej grupy mężczyzn 

przeszedł obok, niemal rozdeptując moją dłoń, wyskoczyłem na ścieżkę i 

podreptałem za nimi.  

Wiedziałem, że ryzykuję. Że pcham się do jaskini lwa.  

Ale wciąż w uszach słyszałem niski głos Eweliny: Zniszcz garść, a uratujesz 

dziesięciu...  

Mojego przyjaciela nie uratowałem. Dziś nie mogłem się wycofać. Byłem mu to 

winien.  

Podeszliśmy do tonącej w mroku małej chatki.  

Z pochyloną głową minąłem dwóch uzbrojonych strażników i wszedłem 

posłusznie za pozostałymi.  

Rozejrzałem się w półmroku. Duży dębowy stół był przechylony, a wielka klapa 

przytwierdzona do jego nóg odsłaniała wąskie, metalowe schody oświetlone lampą 

jarzeniową.  

Dwaj ochroniarze ubrani jak wędkarze stali pod oknem i rozmawiali, paląc 

papierosy. Obaj mieli narzucone na ramiona długie, gumowane peleryny, na 

krzesłach leżały traperskie kapelusze z szerokimi rondami.  



W ślad za innymi mężczyznami zdjąłem z wieszaka biały płócienny kombinezon, 

a na głowę założyłem kask z przyciemnianą, kulistą szybą. Widziałem przez nią jak 

przez szkła słonecznych okularów. Jednak twarze pozostałych okazały się 

całkowicie niewidoczne.  

To akurat było dla mnie korzystne.  

Zanim poszedłem za innymi, z radością stwierdziłem, że na hakach wisi jeszcze 

kilka kombinezonów i kasków. Nie to, żebym potrzebował więcej – po prostu bałem 

się, że mają ich ilość wyliczoną i dla dodatkowego pracownika stroju po prostu 

zabraknie.  

Znów punkt dla mnie.  

Trzydzieści dwa stopnie prowadziły do długiej, choć wąskiej hali, całkowicie 

zastawionej podłużnymi stołami.  

Na podeście obok okienka wyglądającego na kuchenne stał Załganow. U jego 

boku zobaczyłem Kasię: jak zwykle piękną i nieodgadnioną.  

– Informacja dla nowych – Załganow uniósł dłoń. – Toalety w końcu wąskiego 

korytarza przy wejściu, tu, obok mnie, dostajecie kanapki. Tylko podczas przerw, 

i jak jecie, nie patrzycie na siebie. Każdy tyłem. Gdyby coś było nie w porządku, 

podnieście rękę. Ochroniarz podejdzie. Gdyby zapłonęły jednocześnie czerwone i 

niebieskie lampy, oznacza to, że rozpoczęła się procedura destrukcyjna i macie 

pięć minut na opuszczenie pomieszczenia. Potem wszystko zniknie pod zwałami 

błota. Kto jeszcze nie wie, wokół nas rozciąga się dziewicze bagno...  

Aha! – niemal ryknąłem do siebie. – I oto mamy jedną zagadkę mniej: Skąd 

nazwa Bagienko!  

Załganow rozejrzał się uważnie, po czym ciągnął:  

– Panowie, macie do przejęcia i posegregowania największy ładunek w historii 

tego kraju. Rano wywieziemy towar w inne bezpieczne miejsca. Dostaniecie nowe 

przydziały. Aha... jak zwykle przypominam, że nie powinniście nawet próbować się 

zorientować, w jakiej części Polski jesteście. Przyjechaliście tu w zaciemnionych 

samochodach i tak też stąd wyjedziecie. Rozumiemy się, dlaczego?  

Wszyscy skinęli głowami, więc i ja pomachałem kaskiem.  

– Na pewno kiedy wyjedziecie, a nasze laboratorium zostanie zlikwidowane, 

będziecie snuć przypuszczenia, gdzie to było. Może nawet ktoś się zorientuje, ale 

to będzie nieważne. Już jutro, zaraz po tym, jak nacisnę guzik. Więc, chłopcy, nie 

pomylcie się i nie zostańcie tutaj... – skrzekliwy śmiech wydobył się z jego gardła. 

– Jesteście świadkami końca Bagienka numer jeden. No, to tyle. Do roboty. Pani 

Haniu, dla mnie czarna kawa. Proszę wystawić na okienko, wezmę sobie.  

Kiedy tylko zniknął za małymi metalowymi drzwiami, pomaszerowałem pewnym 

krokiem do toalety.  

Była sterylna, jasna, i – być może – okamerowana, dlatego grzecznie zrobiłem 

to, czego mogli się po mnie spodziewać. Potem środkiem dezynfekującym w 

granulkach odkaziłem muszlę.  

Na szczęście obok lustra wisiała także apteczka. Złapałem się za żołądek, a 

potem otworzyłem ją, pogrzebałem chwilkę, wysypałem na dłoń kilka tabletek 

przeczyszczających i udałem, że połykam jedną z nich. Resztę wsypałem do fiolki 

i odstawiłem do apteczki. Tak to przynajmniej miało wyglądać. Wsunąłem jeszcze 



do kieszeni rolkę elastycznego bandaża i opuściwszy przybytek, pobiegłem na 

podest, do okienka kuchennego.  

Jedyna kobieta, jaką zastałem w tym interesie (chyba żeby liczyć Kasię...) była 

szczupłą starszą panią i krzątała się po wąskiej kuchni. Nie miała na sobie 

maseczki, ale widocznie tutaj biały pył nie docierał.  

Przechyliłem się nad stojącą w okienku kawą, stukając przy tym kaskiem w 

białą framugę, i zapytałem:  

– Pani Haniu, a ja mogę dostać jakąś herbatę?  

Spojrzała na mnie jak na upiora.  

– Teraz nie. Za dwie godziny, jak będzie przerwa. I na godzinę przed końcem, 

o czwartej nad ranem, z kanapkami. Porządek musi być.  

– Ano musi – wzruszyłem ramionami i podszedłem do najbliższego stołu.  

Wziąłem z niego tabliczkę z przypiętym notatnikiem i długopis. Jako jeden z 

kilku ludzi z notatnikami zacząłem się krzątać wokół stołów. Niczego innego nie 

umiałem.  

Wciąż działałem mechanicznie, wiedziony raczej intuicją niż logiką. Gdybym 

uruchomił logikę, ze strachu padłbym na miejscu zimnym trupem. A jednak w 

tłumie zakrytych kaskami mężczyzn przesypujących biały proszek z dużych 

worków do małych toreb stałem się anonimowym facetem w bieli. Z tym że nie 

mogło to trwać wiecznie.  

 

 

sobota, godz. 00.20 
Głośny tupot na podeście świadczył o tym, że Załganow wypił już swoja kawę. 

Nie musiałem się oglądać, aby wiedzieć, że pędzi teraz jak szalony rumak do jednej 

z dwóch toalet.  

Sam popędziłbym, gdyby ktoś mi wsypał do szklanki końską dawkę środka 

przeczyszczającego.  

Kiedy zniknął w wąskim korytarzu, znów wlazłem na podest, gryzmoląc coś w 

notatniku, ale tym razem skierowałem się bezpośrednio do małego pomieszczenia, 

w którym dotąd urzędował Załganow.  

Gdy uchyliłem drzwi, na monitorze jedynego komputera wyświetlało się okno 

informujące, że trwa kopiowanie danych na dyskietkę.  

Kasia zastygła w dziwacznej pozycji z prawą dłonią w wewnętrznej kieszeni 

płaszcza Załganowa.  

– Jaaa... – zaczęła nieśmiało, obracając w moją stronę oblicze jeszcze bardziej 

blade niż zwykle. – Masz zapałki? Szukam właśnie zapałek, bo chciałam zapalić. 

Wiem, że tu nie można, ale jeden nie zaszkodzi.   

Jej głos drżał, jedyna widoczna dłoń zacisnęła się w pięść, nerwowo przełknęła 

ślinę. Gdybym był pracownikiem Załganowa, na żadne zapałki nie dałbym się 

nabrać. Ale nie byłem.  

Jeszcze przez kilka sekund maltretowałem ją niewzruszonym spojrzeniem, po 

czym zatrzasnąłem za sobą drzwi i zdjąłem kask.  

– Nie pamiętasz, że Fundacja zabrania palenia?  

Jej oczy stały się okrągłe jak młyńskie koła.  

– To... ty? Boże drogi, żyjesz! – jej oczy zaszkliły się dziwnie.  



Góra lodowa znów okazywała emocje! Co więcej, poruszyła się: podbiegła do 

mnie i zarzuciła mi ręce na szyję. Potem pocałowała mnie w oba policzki, a na 

koniec w usta. Żeby nie zwariować, odsunąłem ją delikatnie.  

– Poczekaj, to chyba nie jest właściwa pora.  

Pora była doskonała, ale jeszcze trochę i zapomniałbym, co ja tu właściwie 

robię. Kasia rozbroiła mnie zupełnie. A teraz powtórzyła jeszcze raz:  

– To naprawdę ty!  

Podszedłem do komputera.  

– Ależ skąd, to nie ja... Co mu tu kopiujesz? Po to cała ta twoja współpraca z 

Załganowem, żeby dotrzeć do tej zabawki? I byłaś gotowa rzucić mnie na pożarcie, 

byleby wykonać swoje zadanie?  

Dziewczyna ochłonęła już ze zdumienia i znów zaczęła przetrząsać kieszenie 

Załganowa.  

– Chwała Bogu, wydostałeś się spod tych trocin. Na pożarcie...? Uratowałam 

cię! Tylko co tu jeszcze robisz? Życie ci niemiłe?  

Machnąłem ręką. Wiedziała, że po prostu robię swoje.  

– Najpierw mnie wciągnęłaś w tę pułapkę swoim sygnałem SOS, a potem 

łaskawie uratowałaś. To miłe.  

– Daj spokój. Po co tu przypełzłeś? Możesz wszystko popsuć!  

– Wolałbym się z tobą spotkać w parku albo w knajpce, ale nie bardzo mam 

wybór. Co kopiujesz?  

– Kiedy się skończy, podaj mi dyskietkę – zażądała, wyraźnie unikając 

odpowiedzi. – Nie opieraj się o tę szybkę, jeśli możesz, bo za nią jest taka niemiła 

dźwignia, która uruchamia proces destrukcyjny. Nie wiem, na czym to polega, ale 

tak to nazwał Załganow.  

Nagle zmieniła ton głosu.  

– Żebyś wiedział, co ja przeszłam, żeby zdobyć te dane... – szepnęła, wyjmując 

z płaszcza małe czarne pudełko w kształcie walca.  

Inne – identyczne – wyjęła z własnej kieszeni i wsunęła na miejsce zabranego.  

– Skończyło – wyjąłem dyskietkę ze stacji i przyjrzałem się Exploratorowi 

Windows. Kopiowany folder nosił dźwięczną nazwę SCYLLA – No, masz swoją 

skałę!  

Odebrała łup, odciągnęła dekolt sukienki i wetknęła dysk tam, gdzie żaden 

dżentelmen by go nie szukał.  

– Wiesz, co to była Scylla? – zdziwiła się.  

– Razem z Charybdą tworzyły przesmyk skalny potwornie trudny do 

przepłynięcia – wyrecytowałem. – Kiedy Odyseusz szukał drogi do domu, tam też 

zawędrował. No, co? Też czytałem Mitologię.  

Spojrzała na mnie, jakby ujrzała moją twarz po raz pierwszy, po czym opuściła 

wzrok.  

– Cieszę się... – szepnęła tuż nad moim uchem, kiedy odnalazłem program o 

wdzięcznej nazwie DESTRUCTION MANAGER.  

Spróbowałem go uruchomić, ale natychmiast zażądał ode mnie hasła.  

Tego już nie miałem w notatkach od Fundacji.  

– Co cię tak cieszy? – zapytałem, przywołując ją gestem. – Chodź, daj na chwilę 

swój zegarek. I kabelki.  



– Cieszy mnie, że żyjesz. I że nie pytasz, co robię i co robiłam. To straszne, i 

ciągle nie wiem, czy mi się uda. Mam dwadzieścia cztery godziny, może mniej... A 

zegarka nie mam. Ja zresztą nie posiadałam zegarka, tylko naszyjnik. Zabrał mi. 

Chyba że wystarczą ci same druciki.  

Powstrzymałem się od złośliwych komentarzy, co może sobie zrobić z samymi 

drucikami. Zamiast tego uruchomiłem Nortona Commandera i przez klawisz F3 

wszedłem w plik o rozszerzeniu exe.  

Poczułem dłoń dziewczyny na moim ramieniu. Monitor rozmył się 

w okamgnieniu, zniknął, stał się nieważny.  

– Nie jesteś zły? Nie podejrzewasz mnie o coś?  

Gdyby zapytała wczoraj, miałbym problemy z odpowiedzią. Dziś, w tej chwili, 

wiedziałem na pewno, za to nie miałem czasu na jakiekolwiek wyjaśnienia.  

Potrząsnąłem głową. Jej dłoń była dziwnie gorąca, delikatna.  

– Kasia, czy możesz... Czy jak się to wszystko skończy...  

Pierwszy raz od lat poczułem, że język zamienia mi się w drewniany kołek, wargi 

stają się suche jak tektura, a na karku można by spokojnie usmażyć jajecznicę. 

Co jest?!  

– Tak? – zapytała i zdjęła mi dłoń z ramienia.  

Wrócił monitor, rząd liter i cyfr, zadanie.  

– Nie, nic – odetchnąłem. To nie czas na emocje. – Nie podejrzewam cię o nic 

złego. Kiedyś, kiedy zbierałem znaczki, miałem taki kubański: niewinna Francisca. 

To mogłabyś być ty. Rób swoje. A jeśli już zrobiłaś, zobacz, czy on nie wraca. 

Dałem mu tylko kilka tabletek do kawy.  

– Ty też?! – dziewczyna znów ścisnęła moje ramię, tym razem z siłą 

wystraszonego imadła. – Kiedy przyniósł kawę, ukradkiem wlałam mu trochę oleju 

przeczyszczającego!  

– To znaczy... 

– ...że co? – zaniepokoiła się.  

Dopiero kiedy znalazłem obszar związany z hasłem, dokończyłem:  

– To znaczy, że Załganow tak szybko nie nadciągnie.  

Po czym powróciłem do Nortona.  

– Niech cię diabli porwą! – szepnąłem do Załganowa przeżywającego teraz 

pewnie koszmarne chwile.  

Wyłączyłem program.  

Nie udało mi się znaleźć hasła. Plan polegający na zaprogramowaniu 

samodestrukcji na wcześniejszą godzinę spalił na panewce. A już sobie 

wyobrażałem: faceci schodzą, żeby przenieść worki i skrzynki z narkotykami i 

półproduktami. A tu nagle załączają się światełka – czerwone i niebieskie. Mają 

pięć minut, żeby ratować własną skórę. Otwierają się śluzy i setki ton bagiennego 

błota zalewają tę trutkę... Potem policja może sobie grzebać i odkopywać resztki.  

Ale program był zabezpieczony w sposób doskonały: nigdzie nie miał 

zapisanego hasła, a tylko algorytm, według którego hasło jest badane. Nie do 

przejścia. Przynajmniej dla mnie.  

Wiedziałem już, co mnie czeka.  

– I co teraz zrobisz z tymi swoimi zgranymi danymi? Do Fundacji? Na policję? 

Kasia...?  



Ale dziewczyny obok mnie już nie było.  

Cóż, sam kazałem jej robić swoje.  

Kiedy po chwili w kasku na głowie opuszczałem małe pomieszczenie, 

zauważyłem, że ochroniarz w białej masce przeciwpyłowej otwiera Kasi ciężkie, 

stalowe drzwi prowadzące z hali na schody.  

Zszedłem w dół i zająłem się krążeniem z notatnikiem wokół stołów.  

W pewnej chwili aż przełknąłem ślinę.  

Cztery spore worki leżące równo na stole miały bezczelnie przyczepione 

karteczki z nazwą substancji, jaką zawierały.  

Miałem przed sobą największy w dziejach Europy Środkowej transport BMK.  

 „Zniszcz garść, a uratujesz dziesięciu” – powiedziała Ewelina. Tu były tysiące 

garści!  

Westchnąłem i ruszyłem dalej.  

Worki pozostały nietknięte.  

 

 

sobota, godz. 04.55 
Ważenie i przesypywanie narkotyku trwało w najlepsze, kiedy zdecydowałem 

się pójść w ślady Kasi.  

Załganow z czerwonymi oczami pojawił się na chwilę i omiótł wzrokiem salę. 

Był blady, wymizerowany. Nasze środki przeczyszczające dały mu nieźle popalić. 

A jednak stał prosto, a oczy płonęły mu blaskiem zwycięstwa.  

– Robić, robić! – krzyknął. – Chcę widzieć, jak robota wam się pali w łapach!  

Ale niczego nie zobaczył. Zawrócił nagle i znów zajął kabinę z muszlą.  

Odczekałem pół minuty, po czym podreptałem za nim. Nie skręciłem do toalety, 

lecz podszedłem do ochroniarza siedzącego za załomem muru.  

Czułem suchość w gardle, a dłonie drżały mi z nerwów.  

Musiałem jednak to zrobić.  

Zbliżyłem się do mężczyzny pilnującego stalowych drzwi – jedynego wyjścia z 

podziemnej hali. Znudzony i śpiący odchylał się w krześle, opierając prawą rękę 

na stercie równo ułożonych kilkukilogramowych worków foliowych. 

Półprzezroczysty materiał pozwalał dostrzec w środku jasny proszek.  

Kiedy podszedłem, powoli odwrócił wzrok w moją stronę.  

– Co się dzieje?  

– Ktoś leży na podłodze – powiedziałem, przypominając sobie wszystko, czego 

uczono nas na szkoleniu walki wręcz.  

– Kto? – zapytał ochroniarz, ale nie zdążył wstać.  

W cios włożyłem wszystkie siły – walnąłem faceta w kark dokładnie tak, jak 

mnie uczyli. I podziałało!  

– Jak to kto? – zapytałem mężczyznę i złapałem go za kamizelkę wędkarską.  

Zaciągnąłem do końca korytarza i w mroku zacząłem rozpinać zatrzaski. Z 

twarzy zdjąłem mu maskę, a z krzesła gumowaną pelerynę. Z kieszeni wyjąłem 

pęk kluczy.  

Było mi niedobrze nie tylko ze strachu.  



Jeszcze nigdy nie uderzyłem nikogo w ten sposób. Z wyrachowaniem, 

bezwzględnie. Pocieszałem się tylko, że usprawiedliwia mnie zadanie, jakie mam 

do wykonania.  

Jeszcze raz spojrzałem na mężczyznę pilnującego magazynu narkotyków. 

Wiedział, czego strzeże. Wiedział, dla kogo pracuje. I skąd pochodzą pieniądze, 

które bierze za swoją robotę.  

Kiedy przed oczyma stanęła mi wychudzona twarz mojego dawnego przyjaciela, 

Grześka, przestałem żałować ochroniarza.  

Miałem tylko nadzieję, że nie obudzi się zbyt szybko.  

 

 

sobota, godz. 05.00 
Ostatnio ręce mi się tak trzęsły na egzaminach do liceum. Kiedy poznałem 

tematy, przez minutę nie wiedziałem nawet, jak się nazywam.  

Dziś miałem zdać o wiele trudniejszy egzamin. Miałem uratować życie tysiąca 

ludzi.  

Albo więcej.  

Dlatego wetknąłem ochroniarzowi w usta knebel z chustki, obwiązałem mu 

głowę bandażem elastycznym, który wcześniej wyjąłem z apteczki, i wepchnąłem 

nieprzytomnego do stalowej szafy.  

Gdybym powiedział, że się bałem, byłoby to niedomówienie. Byłem przerażony! 

Uczyli nas samokontroli, pokonywania strachu, ale właśnie stojąc przed drzwiami 

prowadzącymi na schody, poczułem, na czym polega przepaść między teorią a 

praktyką.  

Spoconą dłonią pogrzebałem w pęku kluczy. Mały, płaski, z żółtego metalu. To 

nim ochroniarz zamknął za nami drzwi, gdy tu przybyliśmy.  

Wetknąłem go w zamek. Przekręciłem.  

Nacisnąłem klamkę.  

Drzwi ustąpiły.  

Przez chwilę stałem z dłonią na klamce. Wiedziałem, że mam teraz szansę 

ucieczki. Wejść na górę, minąć strażników – w mroku nie rozpoznają, że to nie 

jeden z nich – i zniknąć w ciemnościach na zawsze.  

Przekroczyłem próg i zrobiłem dokładnie to, co zaplanowałem.  

Po schodach wszedłem na górę, ruchem dłoni pozdrowiłem ochroniarzy i 

wypadłem na zewnątrz. Kiedy zatrzasnąłem za sobą drzwi, cudowne krople 

deszczu wdarły się za kołnierz, pchnięte wiatrem chlusnęły w twarz, zmoczyły 

głowę.  

Zrobiłem, co zaplanowałem. Zniknąłem w ciemnościach. Z tym, że nie na 

zawsze. W dziesięć sekund po tym, jak wydostałem się z małej chatki, drzwi 

otworzyły się z hukiem.  

– Ej, ty! – usłyszałem za sobą. – Ty! Kto ty właściwie jesteś?  

Szczęście nigdy nie trwa wiecznie!  

Pierwszy raz w życiu nogi wrosły mi w ziemię. Ale po sekundzie to ustąpiło i jak 

spłoszona łania rzuciłem się w stronę pobliskich krzaków.  

– Stój! – ryknął mężczyzna z całej mocy. – Maciek, wołaj Czarnego! Mamy 

kreta!  



Nie czułem się kretem. Już raczej strusiem. Pędziłem po piaszczystej ścieżce z 

rękami przed twarzą, starając się nie stracić oka, kiedy pojedyncze gałązki 

uderzały w moje policzki.  

Pojawiające się przede mną w porannej mgle krzewy przypominały tajemnicze 

postacie, które wyciągały ręce, aby mnie pochwycić. Skokami to w lewo, to w 

prawo omijałem je i szukałem schronienia.  

Wiedziałem, że ochroniarze nie będą próżnować. Mieli nade mną przewagę: było 

ich kilku i doskonale znali teren. Ja nie mogłem liczyć na wsparcie, w dodatku 

zdawałem sobie sprawę, że za chwilę minę granicę wyznaczoną kilkoma ścieżkami. 

Raz tylko obserwowałem okolicę, ale to wystarczyło, abym pamiętał, co jest dalej: 

niekończące się, dziewicze bagno. A z drugiej strony otwarta przestrzeń.  

Ale jaki miałem wybór?  

Skręciłem w prawo, w ledwie rysującą się zwierzęcą ścieżkę. Przystanąłem na 

chwilę, i choć płuca paliły dziko, domagając się tlenu, na kilka sekund wstrzymałem 

oddech.  

Usłyszałem ich natychmiast. Nawet się nie kryli: nawołując i wydając sobie 

nawzajem polecenia, okrążali mnie jak lisa. Co zrobią, kiedy mnie złapią?  

Już raz tego doświadczyłem. Nie chciałem próbować ponownie.  

Trzask gałęzi przerwał moje rozmyślania. Pościg był może dwadzieścia metrów 

stąd. Nie mogłem pobiec w prawo – wcale nie zależało mi na powrocie do chatki. 

Przynajmniej nie w tych okolicznościach. W lewo też się nie dało: szelest gęstych 

krzaków zdradziłby natychmiast moją pozycję, poza tym od tamtej strony 

dochodziły nawoływania.  

Zrobiłem kilka kroków przed siebie i wsparłem stopę na grubym, zmurszałym 

pniu. Ostry zapach gnijących roślin wiercił w nosie już od dłuższej chwili. Teraz 

zrozumiałem, skąd się wziął.  

Coraz więcej słońca docierało do ziemi.  

Biały wilgotny obłok porannej mgły uniósł się już blisko metr nad ziemię.  

Wiedziałem, że za kilkanaście minut zacznie znikać, a pierwsze złotawe 

promienie oświetlą okolicę. Mnie wystarczyło to, co zobaczyłem, przykucnąwszy 

przy pniu. Za powaloną, gnijącą sosną zaczynały się potężne bagniska wabiące 

nieskończonością i spokojem.  

W przewodniku czytałem, że polska część Puszczy Rominckiej zajmuje sto 

dwadzieścia kilometrów kwadratowych, z czego spora część to torfowiska. Właśnie 

miałem doświadczyć, na czym polega wędrówka po jednym z nich.  

Gładka tafla wody przypominała podmokłe lasy dorzecza Amazonki. Dziesiątki 

drzew stały zanurzone i bez ruchu przeglądały się w lustrze. Niektóre połamane 

brzozy i olchy rozkładały się, wydzielając ostrą woń.  

W ten spokojny obrazek wtargnąłem z buciorami, mącąc wodę i zapełniając 

spokojny obszar niekończącą się ilością pofałdowań. Nie było jednak rady – nie 

umiem chodzić po powierzchni.  

Bałem się, że trzeba będzie pływać, ale wpadłem jedynie po pas. Niestety, 

ugrzęzłem po kolana w mule. Kiedy chciałem się ruszyć, poczułem, że wymaga to 

ciężkiej pracy. Tymczasem za plecami usłyszałem głos jednego ze ścigających 

mnie mężczyzn.  



Gdyby zamierzali ruszyć w pościg, mielibyśmy może równe szanse. Ale czy nie 

poślą za mną kuli?  

Nagle zrobiło się gorąco, mimo chłodu poranka i zimnej wody zapełniającej mi 

buty.  

Nie zdążę zwiać, nie zdążę – powtarzałem nerwowo, słysząc głosy niemal za 

swoim uchem. Rozglądałem się dziko. Nie widziałem żadnej kryjówki. Za mną 

krzaki i pojedyncze drzewka, przede mną mgła unosząca się nad połacią bagien. 

Najbliższa kępa zatopionych drzew, za którymi ewentualnie znalazłbym jakieś 

schronienie, dwadzieścia metrów dalej. W tej sytuacji równie dobrze mogła sobie 

rosnąć na księżycu.  

I kiedy kilku sekund brakowało do spotkania oko w oko z uzbrojonymi 

ochroniarzami, kiedy mózg nie podsuwał żadnego rozwiązania, za kłodą, przy 

której wskoczyłem do wody, coś się nagle zakotłowało.  

Gdyby to było dorzecze Amazonki, sprawa byłaby prosta: krokodyl, aligator, 

kajman. Ewentualnie anakonda, najbardziej wojowniczy wąż tamtych terenów. Ale 

w Puszczy Rominckiej?  

To coś musiało być ogromne. Wlepiłem zbaraniały wzrok w miejsce, gdzie obok 

pasa trzcin zaczął się wynurzać pokryty mułem stwór. Wiedziałem, że nie 

oddycham, że płuca domagają się tlenu, że zaraz mogę zostać złapany, a jednak 

sterczałem po pas w wodzie i patrzyłem.  

A stwór wynurzał się powoli.  

 

 

sobota, godz. 05.20 
Ciemne, mokre, oblepione błotem cielsko odwróciło do mnie ociekającą mułem 

twarz i dłonią w skórzanej rękawiczce wyjęło z ust długą rurkę z trzciny. Drugą, 

uzbrojoną w nóż, stwór ciachnął pałkę tataraku, wykonując z niej zupełnie zgrabną 

rurkę na wzór swojej.  

Oczywiście wiedziałem już, że mam do czynienia z człowiekiem, ale przerażony 

umysł nie był w stanie wytłumaczyć sobie tego zjawiska. Czytałem, że na tych 

terenach można spotkać jelenie, sarny, dziki, rysie i jenoty. Spodziewałem się żab, 

pijawek, ropuch. Ale wodny facet?! 

– Wskakuj, człowieku, no już! – szepnął do mnie dramatycznie i machnął ręką. 

Z jego zielonego sztormiaka litrami ściekała woda.  

Wciąż nie mając pojęcia, skąd się tu wziął, w tajemniczym osobniku 

rozpoznałem Mirka – tego samego, który z rowerowym kaskiem pod pachą wpadł 

na naradę Fundacji.  

Już wiedziałem, o co mu chodzi. Jedynym miejscem, gdzie można się schować, 

jest woda!  

W ostatnim przebłysku inteligencji zdarłem z siebie kamizelkę ochroniarza, 

złapałem mokry kawał drewna sterczący z mulistego dna i włożyłem go w rękaw. 

Kątem oka zobaczyłem ruch za krzakami.  

Prawą ręką rzuciłem kamizelkę jak najdalej od siebie, i w chwili, kiedy runęła z 

hukiem w wodę, sam zanurzałem się przy pniu obok Mirka. Już pod wodą 

odebrałem od niego rurkę i wetknąłem sobie w usta.  



Przedmuchać! – pomyślałem i wypuściłem z płuc resztkę powietrza, by mój 

pierwszy oddech pod wodą nie był ostatnim. Porcja wody z rurki musiała wystrzelić 

nad trzciny.  

To, co robili, udało się usłyszeć, choć woda zniekształca dźwięki.  

Przynajmniej pięć pocisków wyskoczyło z dwóch albo trzech luf.  

Oddychałem przez wąską rurkę, niemal się dusząc, bo przepuszczała o wiele 

mniej powietrza, niż domagały się moje płuca, ale starałem się robić jak najmniej 

fal.  

Kiedy po jakichś pięciu minutach ostrożnie wysunąłem głowę ponad wodę, już 

ich nie było. Tylko podziurawiony zielony materiał pływał dziesięć metrów od 

brzegu, mocno zanurzony.  

Zamordowali kamizelkę i sobie poszli.  

 

 

sobota, godz. 06.10 
– Co ty tu, do diabła, robisz? – napadłem na Mirka, który rozglądał się ostrożnie, 

zdejmując z siebie zielony sztormiak.  

– Jak to: co? Pochodzę z Mazur, to i przyjechałem sobie popływać.  

– Pochodzisz stąd? – zapytałem odruchowo, tym samym oddalając się od celu 

rozmowy.  

Drżałem, a mózg wciąż pracował na rezerwie.  

– Tak! – odparł i wyszedł na brzeg. – Królowa Wola, gmina Woszczele, telefon 

przez Stare Juchy. Okolice Ełku.  

– A serio? 

– Na rany bociana, nie kłamię – Mirek uderzył się pięścią w mostek, aż jęknęło 

i chlupnęło. – Tylko że do tego mokradła trafiłem nie przez przypadek. Załatwiłem 

sprawę z moimi satanistami i przyjechałem...  

– Z kim? – wybałuszyłem oczy. Co mają jacyś sataniści do walki z mafią?! Z 

Hydrą?  

– Sataniści! Chłopki w skórach, na czarno, czarne msze, pentagramy... Wiesz, 

o czym mowa?  

Oczywiście wiedziałem.  

– I jak ci poszło?  

Machnął ręką. Nie wyglądał na zwycięzcę.  

– Spartoliłem robotę. Niby komuś tam pomogłem, ale nie wyczaiłem 

najważniejszej informacji.  

– I już nie próbujesz?  

Wzruszył ramionami.  

– Diabli wzięli źródła. Chodzi o małą karteczkę, którą pewien gość zabrał i 

zniknął. Koniec. Kropka. Finito. Chyba że zdarzy się cud.  

– Dobra, zakończyłeś swoją sprawę, i...? – wróciłem do głównego wątku, czując, 

że zimne dreszcze dopadają kolejne partie mojego ciała.  

– Przyjechałem na wezwanie. Przyszło od Kaśki, tej dostojnej niewiasty, 

pamiętasz? No. Tyle że tu, na miejscu, jej nie namierzyłem. Za to spotkałem ciebie. 

Zdaje się, ci panowie nie przepadają za tobą. Mieli pukawki odrażające jak tafla 

lodu!  



Nie zdążyłem go zapytać, skąd to dziwne porównanie. Obaj jednocześnie 

zauważyliśmy, że od strony polanki i ścieżki w naszą stronę zbliża się kilku 

mężczyzn. To oczywiście mogli być przypadkowi grzybiarze. Ale nie założyłbym się 

o to.  

Bez słowa obaj zrobiliśmy w tył zwrot i starając się nie pluskać, wleźliśmy w 

wodę. Tym razem nie kładliśmy się na mulistym dnie. Podążaliśmy w stronę 

najbliższej zatopionej kępy olch. W ich sąsiedztwie można było się doskonale ukryć 

w gęstych trzcinach mieniących się w porannym słońcu jaskrawym odcieniem 

złota.  

Kiedy krok za krokiem brnęliśmy w gęstej mazi przykrytej płytkim płaszczem 

wody, unosząca się mgła odsłaniała jak kurtyna kolejne drzewa, kępy, brzozy 

przeglądające się w nieruchomym lustrze.  

Słońce świecące nam w twarz nie grzało jeszcze, ale już oślepiało, powodując 

mrużenie oczu. Cieszyłem się tym – kiedy już uda nam się ukryć, tropiący nas 

ludzie też będą musieli patrzeć pod słońce.  

Za to Mirek inaczej spoglądał na krajobraz.  

– Niesamowite – powiedział nagle, nie zwalniając kroku. – To niesamowite, że 

tylko przyroda potrafi sama malować wiersze.  

Spojrzałem na niego podejrzliwie. Ale nie wyglądał na wariata, ani na kogoś, 

kto chce się ze mnie nabijać. Może po prostu był odporny na stres? Może mniej 

przeszedł przez te parę dni?  

Pierwszy dotarłem do olch i przykucnąłem za pasem trzcin, zupełnie nie 

zwracając uwagi na fakt, że znów jestem niemal po szyję zanurzony.  

Mirek przysiadł obok mnie. Z twarzy zniknął mu poetycki zachwyt.  

Obaj wiedzieliśmy, o co idzie gra.  

Tymczasem czterej mężczyźni dotarli do brzegu. Ich stroje zdradziły nam, że 

mamy do czynienia z ochroniarzami Załganowa. Wśród nich rozpoznałem 

Czarnego, który w poniedziałek bezskutecznie ścigał mnie po Wrocławiu.  

Z wyraźną niechęcią weszli do wody i brnąc po pas, dotarli do resztek ubrania. 

Po powierzchni bagiem ich głosy niosły się daleko i wyraźnie.  

– O, skurczysyn! – warknął Czarny, sięgając po zastrzeloną kamizelkę. – 

Załganow miał rację, to cwana sztuka! – krzyknął, unosząc w górę zielone okrycie.  

Jego kompan splunął do wody.  

– Szukamy na bagnach?  

– Chyba cię grzmi, Matys! Ty nie słyszałeś, że Puszcza Romincka to prawie same 

bagna? Jak tam poszedł – machnął w naszą stronę – to już i tak nie wróci. Stamtąd 

się nie wraca. A jak wylazł na brzeg, albo zamierza wyjść, to my go już 

przyuważymy. Matys, ty się zajmiesz kamerami. Wy trzej – machnął do tych, 

którzy zostali na brzegu – przyczaicie się na ścieżkach. Jak go nie wsysło, musi się 

pokazać.  

Barczysty ochroniarz cisnął z wściekłością resztki kamizelki do wody.  

– Jak nam się go nie uda złapać, szef da nam taki wycisk, że zapomnicie, jak 

się nazywacie. Zresztą, już chyba coś szykuje.  

– Co szykuje?  

– Małą podmiankę. On nigdy nie ryzykuje.  

– Znaczy się co? – chciał wiedzieć jeden z tych stojących na brzegu.  



– Noszenie worów, łajzo. No, spadówa na posterunek!  

Moim ciałem wstrząsnął dziwny dreszcz.  

Zimno?  

Może też, ale najgorsze było to, że Czarny miał rację. Muszę w końcu stąd wyjść 

na brzeg. Zwłaszcza że zadanie nie zostało jeszcze wykonane.  

 

 

sobota, godz. 10.00 

– Ośmiokołowa ciężarówka.  

– Skąd wiesz, że akurat ośmiokołowa? – zapytałem, wciąż spoglądając między 

gałęziami.  

– Sam popatrz, ile śladów się na siebie nakłada. No, chyba że jechały tędy dwa 

identyczne czterokołowe auta.  

– Niechby nawet cztery dwukołowe, mam teraz co innego na głowie! – 

zirytowałem się. – Oni są nienormalni – wskazałem ruchem brody zegarek Mirka. 

– Szkolą nas, a teraz chcą, żebyśmy się wycofali.  

Wzruszył ramionami.  

Nasza rozmowa z centralą Fundacji była długa i burzliwa. Po wysłuchaniu 

mojego raportu asystent Mistrza obiecał zawiadomić policję i zakazał nam 

jakichkolwiek działań. Kiedy przedstawiłem swój plan, kazał mi go wsadzić między 

bajki. A przecież nie powiedziałem nawet połowy tego, co zamierzałem uczynić.  

– Nawet mi pogratulował! – drgnąłem. – Ten pacanowaty asystent, wiesz, ten 

z kozią bródką.  

– I co teraz?  

Pokazałem wejście do chatki.  

Czterej ochroniarze wyszli stamtąd i zniknęli za rogiem domku.  

Kiedy spojrzałem w lewo, zobaczyłem, że stoi tam ford explorer.  

Kierowca forda wysiadł, aby uchylić tylne drzwi samochodu. Zobaczyłem 

szeroką, śniadą twarz z głęboko osadzonymi oczodołami i brwiami niemal 

zrośniętymi nad wielkim nosem. Gdzie ja już widziałem tego faceta? – przemknęło 

mi przez myśl. I po chwili wiedziałem.  

Wiedziałem też, dlaczego Zorro warczał na tego mężczyznę, kiedy 

w księżowskiej sutannie niewinnie przysiadł się do nas w pociągu. Pies po prostu 

wyczuwał doskonale nawet najmniejsze ślady narkotyków. A ten człowiek musiał 

mieć z nimi do czynienia.  

A więc śledzili mnie od początku!  

– Ziotas – wyrwało mi się.  

Elementy układanki zaczynały pasować.  

– Cud! – bąknął Mirek. – Jak babcię kocham, cud! Znasz go? – wyszeptał, i 

teraz dopiero zobaczyłem, że chłopak leży osłupiały, wpatrując się w kierowcę, 

jakby ten był upiorem z Doliny Śmierci.  

– Kojarzę – odparłem. – Jak zbierałem fotografie, miałem zestaw tysiąca głupich 

min. Szkoda, że wcześniej się nie znaliśmy. Byłbyś na pierwszym miejscu.  

Nie podjął tematu. Wpatrywał się w upiora, po czym, z wyraźnym zamiarem 

działania, uśmiechnął się złośliwie.  



– Dobra, Mirek – machnąłem ręką na jego skomplikowane skojarzenia i 

powtórzyłem nasz plan po raz dziesiąty. – Czekasz na policję i ich wprowadzasz, 

jeżeli się pojawią.  

Spojrzał na mnie jakoś dziwnie. Ale o nic nie zapytał. Po chwili zniknął na ścieżce 

za drzewami.  

Przeleżałem pod jodłą następne piętnaście minut. Zastanawiałem się, czy 

Załganow nie przyspieszy wywożenia narkotyków po mojej ucieczce. Ale leżeliśmy 

z Mirkiem w tych krzakach całą wieczność, i nie wydarzyło się nic. Oczywiście zanim 

się tu podkradliśmy, mogli załadować worki z białym proszkiem, ale wtedy wialiby 

z prędkością światła. Oni natomiast spokojnie palili papierosy.  

Wreszcie z samochodu wychylił się Załganow.  

– To co, chłopy? Czas na nas. Chodźcie do auta, muszę wam coś powiedzieć, 

zanim zaczniemy przerzucać worki.  

Ochroniarze weszli do forda i zatrzasnęli za sobą drzwi.  

Nie interesowała mnie ich narada. Wiedziałem, że w pół godziny mogą wywieźć 

stąd narkotyki, którymi zaleją całą Polskę. Ilu przez nich umrze? Stu? Tysiąc? Może 

pięć tysięcy?  

Popędziłem na przełaj, zadowolony, że okazali się tak nieostrożni. Przez klapę 

w podłodze wdarłem się na schody i tam, po omacku, dotarłem do metalowych 

drzwi. Sięgnąłem po pęk kluczy zabranych ochroniarzowi, ale kiedy położyłem dłoń 

na klamce, wejście otworzyło się cicho.  

Narkotyk spakowany do półkilogramowych worków czekał pod ścianą, zajmując 

obszar wielkości sporego stołu.  

Największy ładunek w historii Polski był w moich rękach. Szafa, w której 

umieściłem ochroniarza, stała otwarta. I pusta.  

Z dziwną fascynacją wpatrywałem się w torebki białego proszku. Zamieniony 

na pieniądze pozwoliłby przez sto lat utrzymać całe miasto. Ale ciągnęłaby się za 

nim pamięć o takich jak Grześ...  

Wspomnienie przyjaciela pobudziło mnie do działania. Wpadłem na podest i 

jednym pchnięciem otwarłem drzwi pokoju Załganowa. Już wtedy w moim mózgu 

zapaliła się lampka ostrzegawcza. Coś to za łatwo idzie! Dlaczego nikt tego nie 

pilnuje?  

Kiedy byłem tu poprzednio, Kasia zabroniła mi opierać się o szybę, za którą w 

ścianę wmontowano dźwignię samozniszczenia. Teraz nie tylko się oparłem, ale 

łokciem uderzyłem w szkło. I zamarłem.  

Drzwi bardzo powoli uchyliły się i stanął w nich... Załganow.  

– No, nareszcie, Januszku. Tak sobie pomyślałem, że taki MacGyver, jak ty, w 

końcu zechce mi ostatecznie pokrzyżować plany. Długo czekałem, ale w końcu 

wyszedłeś z krzaków. Tylko że i tak ci to nic nie da.  

Kpiarski uśmieszek na jego twarzy był nie do zniesienia. Poczułem, że serce mi 

przyspiesza, budzi się we mnie dziki gniew, wściekłość, nienawiść. Nienawidziłem 

wszystkich, którzy produkowali i sprzedawali narkotyki, i właśnie miałem przed 

sobą naprawdę grubą rybę. Może to jego narkotyk zabił mojego przyjaciela?  

Już nawet nie próbowałem się oszukiwać. Nie tylko o wykonanie zadania tu 

chodziło. Nie tylko.  



Drżącą dłonią złapałem dźwignię, kalecząc sobie przy tym kciuk na ostrych 

krawędziach zbitej szyby. Zupełnie nie poczułem bólu.  

– Jeszcze nie wygrałeś, Załganow! – wyszeptałem. Aż sam zdziwiłem się, jak 

zimnym i bezwzględnym głosem to wypowiedziałem. – Kiedy pociągnę za dźwignię, 

bagno zaleje wszystko. Nie zdążysz wynieść swojego towaru.  

Uniósł wysoko brwi.  

– Pociągniesz? Ale wtedy ja cię tu zamknę. Będziesz patrzył, jak błoto zalewa 

całą tę halę. Tutaj nie wejdzie – ruchem głowy wskazał małe pomieszczenie. – 

Będziesz tu siedział, aż się udusisz. To co? Puścisz tę wajchę czy...  

Przestałem go słuchać. Czerwone i czarne koła pojawiły się przed moimi 

oczyma. Oddech przyspieszył, a skronie pokryły się potem.  

Przecież i tak mnie stąd nie wypuści – pomyślałem. – I tak skończę w bagnie. 

Więc niech, do ciężkiego diabła, cholera weźmie tę jego śmiercionośną fortunę! Za 

Grześka!  

Z dzikim okrzykiem pociągnąłem dźwignię i rzuciłem się w stronę wyjścia.  

Załganow, choć otyły, był jednak szybki.  

Zobaczyłem jego pełne niedowierzania oczy, po czym cofnął nogę i zatrzasnął 

drzwi. Długie ramię zewnętrznej klamki mignęło mi w małej szybce, ryglując 

jedyną drogę ucieczki.  

– Ty głupi, załgany bęcwale! – krzyknął mężczyzna i, mimo grubych drzwi, jego 

głos dotarł do mnie równocześnie z niebieskimi i czerwonymi błyskami lamp 

ostrzegawczych, jakie pojawiły się za jego głową. – Ty głupi, odważny bęcwale! 

Myślałem, że jesteś miękki. Ale nie. Widzisz? – zwrócił się do kogoś, kto musiał 

stać obok niego. Odsunął się i jednym szarpnięciem przed okienkiem postawił... 

Kasię. Jej zapłakana twarz, rozmyty makijaż i wielkie, przerażone oczy mówiły 

same za siebie. Nie udała jej się ucieczka. Przez chwilę myślałem, że Załganow 

rozebrał ją całkowicie, ale w szybce mignął pasek biustonosza. Drań! Bawi się 

Kasią!  

Spojrzała na mnie, jakby to był ostatni raz. Bo i miał być.  

I nagle jej usta bezgłośnie powiedziały coś, co w tej beznadziejnej, parszywej 

sytuacji dodało mi sił. Tylko na co je przeznaczyć?  

– Kocham cię!  

I oto znów w okienku pojawiła się nalana twarz bandyty.  

– No to do zobaczenia – pokręcił jeszcze głową. – Szkoda cię. Takie poświęcenie 

dla głupiej mączki ziemniaczanej... Ale byłeś głupi, a głupcy zawsze dają się 

wciągnąć w pułapkę. Starczyła mała podmianka...  

Zanim skończył, już rozglądałem się po pomieszczeniu. Przy drzwiach wisiał 

zestaw przeciwpożarowy, a w nim całkiem solidny kilof. Skoczyłem tam, nie 

przejmując się, czy Załganow zobaczy, co robię. I tak musiał odejść w ciągu 

minuty, jeśli chciał zdążyć przed otwarciem śluz.  

Kiedy z kilofem w rękach odwróciłem się do drzwi, za szybką nie było nikogo. 

Tylko z oddali usłyszałem krzyk Kasi.  

Wołała mnie. Powtarzała moje imię...  

Zamachnąłem się z całej siły, jaką strach daje człowiekowi, który stoi nad 

krawędzią. Do tego doszła moc człowieka wściekłego, kogo wystrychnięto na 



ostatniego dudka. I jeszcze ta, która przychodzi, gdy usłyszy się wyznanie, jakiego 

ja mogłem się tylko domyślić...  

Nie atakowałem drzwi. Były solidne, stalowe, a ja nie byłem wnukiem 

Supermana.  

Pierwszy cios w małą szybkę nie przyniósł żadnego rezultatu. Hartowane szkło 

ma swoją wytrzymałość.  

Drugie uderzenie zarysowało powierzchnię. W tym momencie ujrzałem, że 

pośród upiornych czerwono-niebieskich błysków otwierają się dwie okrągłe śluzy 

umieszczone pod sufitem hali. Po długich trzech sekundach runęła z nich brązowa, 

gęsta woda.  

A ja wciąż uderzałem w hartowane szkło, marząc, by w tej cuchnącej wodzie z 

bagna móc się znów wykąpać.  

 

 

sobota, godz. 10.35  
Czterdziesty ósmy cios był jednym z ostatnich, na jaki się zebrałem. Gdyby 

szybka, popękana i zarysowana, nie ustąpiła, pewnie padłbym na fotel i czekał. Na 

co?  

Nie wiem, bo ustąpiła.  

Rozleciała się w drobny mak, zasypując część podłogi błyszczącymi okruchami. 

Nic nie zostało w prostokątnym otworze.  

Kilof wyśliznął mi się z dłoni. Teraz dopiero dostrzegłem, że cała rękojeść 

umazana jest krwią. Fakt, skaleczyłem się sięgając do dźwigni samozniszczenia. 

Drobiazg.  

Nie był to czas na zakładanie opatrunków.  

Poziom bagnistej mazi osiągnął już wysokość metra i wciąż piął się w górę, 

pożerając kolejne stopnie prowadzące na podest, ale i te, które kończyły się przy 

wyjściu z hali. Wszystkiemu towarzyszył ogłuszający ryk, jakbym nagle stanął u 

stóp wodospadu Niagara.  

Lewą ręką sięgnąłem przez wybity otwór w dół. Pomachałem nią, aż natrafiłem 

na dźwignię blokującą drzwi.  

Obrócenie rygla nie byłoby trudne, gdybym miał ręce długie jak u goryla. 

Tymczasem udało mi się pchnąć go do połowy. I tak został.  

Pomyślałem, że trzeba znaleźć narzędzie, którym dokonam reszty. I na tym się 

skończyła zabawa, bo właśnie pośród chlupotu bagniska usłyszałem krótki trzask. 

Wokół zapadła nieprzenikniona ciemność.  

Oczywiście w wyposażeniu dostarczonym nam przez Fundację miałem latarkę. 

Nawet dwie. Ale obiema mógł się teraz cieszyć Załganow.  

Pozostało usiąść i płakać, czekając, aż bagno wtargnie przez otwór, który sam 

wybiłem z takim trudem, albo wykorzystać szkolenie poruszania się w ciemności. 

W końcu poświęciłem mu kilkanaście godzin.  

Połowa energii poszła na uspokojenie rozedrganych dłoni. Przez chwilę czułem, 

że przestaję myśleć, zapadam się w jakąś totalną otchłań bez czasu i przestrzeni. 

Ale to minęło, gdy tylko przypomniałem sobie, po co mnie tu wysłano.  

Uniosłem lewą dłoń i spoliczkowałem się tak mocno, jak tylko potrafiłem. Potem 

postarałem się skupić uwagę na jednym: co znajduje się w pomieszczeniu?  



Szafa, krzesła, stolik z komputerem, kubeł na śmieci, wieszak na ubrania, półka 

ze szklankami... Wieszak! Tak!  

Zataczając przed twarzą szerokie kręgi, powoli ruszyłem w prawo. Jeszcze by 

brakowało, żebym w ciemności wybił sobie oko!  

Wieszak był identyczny jak ten, który widziałem w graficznej pracowni mojego 

ojca. Do nóżek przykręcono rurę, do niej zaś rozwidlenie, na którym wieszało się 

płaszcze i kurtki.  

W ciemności rozkręciłem wieszak i odrzuciłem nóżki i rozwidlenie. Moim 

jedynym przyjacielem stała się teraz półtorametrowa rura. Siląc się na spokój i 

pamiętając o płynności ruchów, namacałem dziurę w drzwiach i przełożyłem 

zdobycz.  

Sądząc po odgłosach, bagno sięgnęło już podestu i obmywało drzwi, za którymi 

miotałem się, aby końcówką rury trafić na krawędź długiej dźwigni. Minęły kolejne 

upiorne cztery minuty, a może osiem, zanim udało mi się nacisnąć dźwignię.  

Ale ustąpiła tylko na kilka centymetrów.  

W nosie kręcił mnie zapach gnijącego drewna i mętnej wody. Przed oczyma 

pojawiły się dziwne błyski, koła i gwiazdy produkowane przez mózg w wyniku 

pobytu w całkowitej ciemności.  

I znów kilka centymetrów.  

W tym momencie cuchnące błoto mokrą falą chlusnęło przez wąski otwór. Omal 

nie wypuściłem z dłoni rury – mojej ostatniej deski ratunku.  

Przez kolejne kilka minut usiłowałem trafić na zanurzony w błocie koniec 

dźwigni. Sto razy dźgałem cuchnącą maź, dziwiąc się, jak to możliwe, iż w ciągu 

kilku sekund nastrój może się zmieniać z totalnej rezygnacji w dziki upór i chęć do 

działania, by po kilku sekundach znów przejść z  tan niewiary w przyszłość.  

Czy rzeczywiście wszystko na nic? Czy pokonałem Hydrę? Czy ściąłem chociaż 

jedną z głów?  

Czy Kasia, ta sama Kasia, o której mówili, że jest arystokratyczna, zimna i 

blada, powiedziała za szybą to, co mi się wydawało?  

Gdybym mógł ją zobaczyć jeszcze chociaż raz! Raz tylko, żeby powiedzieć, że 

śniła mi się nocami, że myślałem o niej, kiedy tylko zamykałem powieki, że tak 

bardzo chciałbym... 

Dźwignia ustąpiła z suchym trzaskiem.  

Wróciłem do rzeczywistości z prędkością myśli i pchnąłem drzwi. Bezskutecznie.  

Przed chwilą myślałem, że nie można być bardziej przerażonym, że doszedłem 

już do granicy, ale teraz odkryłem, że prawdziwy strach nie ma granic.  

Wstrzymałem oddech i przez długie dziesięć sekund stałem jak własny pomnik. 

Po czym rzuciłem się na oślep. Pchałem, kopałem te upiorne drzwi, naciskałem i 

wrzeszczałem jak opętany, zupełnie bez sensu, bo i tak nikt nie mógł mnie 

usłyszeć.  

Błoto na podłodze utworzyło już półmetrową warstwę, wpadając teraz do środka 

równym, prostokątnym strumieniem.  

Adrenalina, którą mózg wydziela w chwilach zagrożenia, musiała popłynąć całą 

rzeką do moich mięśni, bo oto drzwi naciskane z tamtej strony przez tony błota 

drgnęły i uchyliły się na kilka centymetrów.  



Przez powstałą szparę runęła lawina bagnistej wody, ale zdawałem sobie 

sprawę, że tak się stanie, dlatego nabrałem powietrza w płuca i nacisnąłem jeszcze 

mocniej.  

W dziesięć sekund później wydostałem się ze swojej celi. Trudno jednak 

powiedzieć, że wyszedłem.  

Wypłynąłem.  

Pozostawało jeszcze jedno zadanie, wcale nie łatwiejsze: opuścić to więzienie. 

A potem odnaleźć Kasię.  

Jeśli nie jest już dla niej za późno.  

Wynurzyłem się z uniesioną dłonią – bardzo rozsądnie, bo niemal natychmiast 

trafiłem na sufit. Między nim a powierzchnią bagna było jakieś pół metra. A przy 

tym odniosłem wrażenie, że sufit się obniża, próbuje mnie przygnieść. 

Przerażające, nawet jeśli zdawałem sobie sprawę, że jest odwrotnie – to ja zbliżam 

się do sufitu wraz z powierzchnią cieczy.  

Nie było czasu.  

Nabrałem powietrza i zanurkowałem, mocno zaciskając powieki. Otwarcie ich 

nie dałoby nic poza zapaleniem spojówek.  

Pierwsze, na co natrafiłem, to był stos półkilogramowych torebek. A więc 

Załganow nie zdążył ich zabrać.  

A może w ogóle nie zamierzał tego robić?  

Gnany impulsem sięgnąłem po jedną z nich i schowałem do szerokiej kieszeni 

spodni.  

Potem popłynąłem dalej.  

Kierując się w stronę zatopionych drzwi, sięgnąłem do prawej kieszeni. 

Skaleczona dłoń zbuntowała się porażając mnie bólem, ale w końcu wykonała 

polecenie: złapała pęk kluczy.  

Wyciągnąłem przed siebie lewą rękę i pierwszy raz od kilku godzin uznałem, że 

być może szczęście uśmiechnie się do mnie. Natychmiast trafiłem na klamkę!  

Wynurzałem się jeszcze dwukrotnie, zanim najmniejszym kluczem trafiłem w 

zamek. Musiałem trafić – kolejna próba wynurzenia nie dałaby nic prócz rozbicia 

nosa o sufit.  

Ruch cieczy ustał – Bagienko Załganowa zostało zalane przez bagienko Puszczy 

Rominckiej.  

A ogień w płucach narastał. Sięgnąłem w dół.  

Patentowe zamki mają to do siebie, że działają niezawodnie nawet 

w ekstremalnych warunkach.  

Kiedy przekręciłem klucz, czułem, że jeszcze pięć sekund, i otworzę usta, 

wciągając w płuca zamiast powietrza łyk bagna. Niech się skończą moje cierpienia, 

niech to się wreszcie skończy!  

Nie szarpałem już – wiedziony doświadczeniem zaparłem się nogą i wytężyłem 

siły, powoli ciągnąc klamkę.  

Z chlupotem ciecz przelała się przez powstałą szparę, szybko zalewając schody 

po drugiej stronie.  

I kiedy już miałem dość, byłem skłonny puścić klamkę, nie mogąc wytrzymać 

palenia w płucach, jakaś tajemnicza siła pchnęła drzwi, złapała mnie za rękę i 

wyciągnęła z zalanej hali.  



Jak znalazłem się na górze, w drewnianej chatce, nie wiem. Na pewno jednak 

nie pokonałem tej trasy o własnych siłach.  

Jedyne, co pamiętam, to cudowny, wspaniały smak mazurskiego powietrza.  

 

 

sobota, godz. 11.05 
Leżałem mokry, brudny, cuchnący i zziębnięty przez dobre sto lat, czyli 

przynajmniej pięć minut, zanim uświadomiłem sobie, że nikt nic nie mówi, nie pyta 

o zdrowie, nie bada mi pulsu. Ani nie bije.  

Tym, który mnie uratował, mógł być Mirek – w końcu wiedział, gdzie się 

wybieram. Mogli to być policjanci albo ludzie z grupy interwencyjnej Fundacji, ale 

oni narobiliby od razu wielkiego zamieszania. Tymczasem wokół panowała cisza, 

słoneczny blask wpadał przez okna do drewnianej chatki, a wielki jęzor dyndał tuż 

nad moją twarzą.  

Jęzor?!  

Jedynym osobnikiem, którego zauważyłem w okolicy, był wielki, czarny 

owczarek belgijski. Jakby znajomy...  

– Zorro? – wyszeptałem słabo i wyciągnąłem rękę do psa. A ten tknął mnie 

nosem, ale najwyraźniej nie kwapił się ze zlizywaniem z moich dłoni bagnistej 

cieczy. Nie miałem mu tego za złe. Kto by się kwapił?  

Wydawało mi się, że głowę mam wielkości stodoły, w której odbywają się 

zawody kowali w kuciu podków. Walili młotami, choć na szczęście sił zaczynało im 

brakować. Ale musiałbym doznać nie takiego wstrząsu, aby nie zrozumieć jednego: 

to Zorro otworzył drzwi i wyciągnął mnie po schodach do tego pokoju. Żyję dzięki 

psu. Jak mam mu to wynagrodzić? Może jakiś medal z serdelków?  

Poklepałem go po boku i usiadłem. Oddech stabilizował się, a z nim w głowie 

coraz głośniej dźwięczał dzwonek alarmowy: Kasia! Kasia!  

Wstałem i ostrożnie wyjrzałem na zewnątrz. Czytanie śladów nigdy nie było 

moją mocną stroną, ale wielkie buciory Mirka pozostawiały niezapomniany trop. 

Od razu dostrzegłem, że musiał ogromnymi susami przebyć odległość między 

skrajem lasu a wielką sosną, której gałęzie sięgały ponad leśną drogę. I tu ślad się 

urywał.  

Albo Mirek siedzi na drzewie, albo nagle nauczył się latać, albo przyczepił się do 

przejeżdżającego forda i pojechał z Załganowem i jego ludźmi. I Kasią.  

Natychmiast wybaczyłem mu, że nie przybiegł mnie ratować. Miał chłop głowę 

na karku, jeśli więc jedzie z nimi, jest jeszcze szansa.  

Zanim ruszyłem po szerokich śladach opon, z kieszeni wyjąłem foliowy worek. 

Rozerwałem go i szczyptę białego proszku wziąłem do ust. Po chwili plułem dziko, 

ze zrozumieniem kiwając głową. Nie to, żebym bał się zatrucia. Ale, co by nie rzec, 

mąka ziemniaczana nigdy nie była moim przysmakiem.  

Nabrałem powietrza w płuca i westchnąłem ciężko. Więc Załganow nie blefował. 

Przewidział moje kroki. Wciąż mógł się ze mnie śmiać. Już wcześniej przygotował 

podmianę, o której wspominali ochroniarze na bagnach. I to tylko po to, aby mnie 

zwabić. A prawdziwe narkotyki wysłał pewnie dawno w siną dal.  

– Poczekaj, śmieciu – szepnąłem w przestrzeń. – Jeszcze ci ten uśmiech 

zmażemy...  



Sygnał policyjnego koguta oderwał mnie od idiotycznych wyzwisk. Odwróciłem 

się z nadzieją i szczęka opadła mi ze zdumienia. Zamiast brygady 

antyterrorystycznej uzbrojonej po zęby dostrzegłem telepiącego się po 

nierównościach polnej drogi najstarszego poloneza, jakiego kiedykolwiek 

spotkałem. Z ledwie błyskającym kogutem i syreną włączoną zupełnie bez sensu 

doturlał się do drewnianej chatki.  

Gdy tylko ucichł zgrzyt silnika i syreny, z pojazdu wytoczyli się dwaj policjanci. 

Być może nadawali się do zgarnięcia z ulicy pijanego sołtysa, ale ludzie Załganowa 

bez problemu poradziliby sobie z tymi starszawymi panami z brzuszkami.  

Wciąż trwałem w bezruchu, kiedy z tylnego siedzenia wyskoczyła jeszcze jedna 

postać.  

Grześ obejrzał mnie dokładnie, po czym uniósł brwi.  

– Jak cię widziałem ostatnio, wyglądałeś trochę lepiej.  

Wyraził się bardzo delikatnie, biorąc pod uwagę stan mojego zamulonego, 

cuchnącego ubrania, zmierzwione włosy z zaschniętymi resztkami bagna i pokrytą 

brązową mazią skórę twarzy.  

– Wiesz, jak jest – wysiliłem się na żart. – Nieprzespane noce nigdy na mnie 

nie wpływały zbyt korzystnie.  

– No i co tak stoisz? – zapytał Grześ, głaszcząc po głowie Zorra, który zdążył 

już podeschnąć, a teraz podejrzliwie zerkał na policjantów. – Zadzwoniłem do tej 

twojej Fundacji, jak kazałeś.  

– Odebrał mężczyzna?  

– Taki jakiś facet. A co?  

– Nic – wzruszyłem ramionami. Właśnie, że dużo, ale on nie musi tego wiedzieć. 

– A panom powiedziałeś, co się dzieje?  

Grześ spojrzał na policjantów, którzy ze służbowymi pistoletami P-64 bawili się 

w amerykańską policję i wyskakiwali zza rogu chatki jak pajace z pudełka. Czyli 

robili dokładnie to, czego zabraniano nam podczas szkolenia w Fundacji.  

– A co ja miałem im powiedzieć? – chłopak rozłożył ręce. – Co ja wiem? Wiedzą 

tylko o narkotykach.  

– No to mam dla nich jeszcze jeden powód, żeby wezwali posiłki. Trzeba im 

powiedzieć o porwaniu.  

– Kogo?  

– Pamiętasz jeszcze Kasię?  

 

 

sobota, godz. 13.05 

 – Ale, młody, jak to jest jakiś kant, to nie chciałbym być w twojej skórze... 

Halo?  

Policjant przedstawił się i zgodnie z moją instrukcją poprosił o połączenie z 

wydziałem prewencji. Potem rzucił w słuchawkę nazwisko, które mu podałem, i 

czekał.  

My również czekaliśmy – w małej wiosce wpatrzeni w policjanta niemal 

wiszącego na przedpotopowym telefonie wrzutowym. Mur, do którego 

przyczepiono urządzenie, musiał pamiętać czasy pierwszych dinozaurów. Zresztą 



człowiek w ciasnym waciaku, który wychylił się z okienka, też sprawiał wrażenie 

rówieśnika tyranozaura.  

Policjant nie zwrócił na niego uwagi. Stanął na baczność ze słuchawką przy 

uchu, jakby rozmówca mógł go widzieć.  

– Panie nadinspektorze, to pan! Bo ja... Mam tu takich chłopaków, i oni mówią, 

że pan mi powie, że oni naprawdę są z tej, no... fundacji.  

Wyraźnie walczył z sobą, aby nie rzucić słuchawką. Kiwał głową i potakiwał 

głośno, po czym odwrócił się do mnie i stwierdził służbiście:  

– Pan nadinspektor prosi o kody.  

Skinąłem głową i powiedziałem:  

– Janusz, dwa siedem dwanaście.  

Policjant powtórzył, po czym słuchał długo, wciąż podejrzliwie spoglądając w 

moją twarz.  

– Tak jest – zakończył i odwiesił słuchawkę.  

Z jego miny nawet podwórkowy Burek wyczytałby, że nie jest zadowolony. A ja 

nie byłem Burkiem.  

– Mamy im pomóc we wszystkim i o nic nie pytać – stwierdził mężczyzna i 

zatrzasnął drzwi samochodu. – Cholerka, żebym ja chciał zostać czyimś kierowcą, 

to bym poszedł do innej szkoły.  

Nie skomentowałem, bo wszelki komentarz był zbyteczny. Ruszyliśmy dalej 

wiejską drogą po śladach opon forda.  

 

 

sobota, godz. 13.10 
– Miał rację, miał rację jak sto pięćdziesiąt! A ja jestem osioł.  

Grześ spojrzał na mnie ciekawie, po czym bez zadawania pytań wsiadł z 

powrotem do radiowozu i ruszyliśmy dalej.  

Od godziny telepaliśmy się leśnym duktem między bagnem a podmokłą łąką.  

Policjanci siedzieli niemal bez słowa, wyraźnie urażeni.  

A ja zajmowałem miejsce z przodu, obok kierowcy, i przyglądałem się 

piaszczystej drodze. Co kilka minut widziałem odciśnięte w piachu lub glinie ślady 

samochodu. Teraz dopiero zrozumiałem, dlaczego Mirek zwrócił uwagę na 

poczwórny ślad... Miał rację, a ja, jak już mówiłem, jestem osioł.  

– Prosto – wskazałem w kierunku zachodnim.  

Ślady furgonetki prowadziły aż do asfaltowej drogi. Widać było, że pojazd skręcił 

w prawo. Problem w tym, że widać również było ślady prowadzące w lewo. Co 

teraz?  

– Co teraz? – Grześ uniósł brwi.  

– Co teraz? – policjant za kierownicą zwrócił się do mnie, wrzucając luz i 

czekając na instrukcje. A co to ja, wróżka jestem?  

Wypuściłem psa na polanę zalaną słońcem. Zorro obwąchał ślady i z dzikim 

szczekanie rzucił się w prawo.  

– Co widzisz? – odwróciłem się do Grześka.  

Rozejrzał się uważnie.  

– Drzewa. Las.  



– No nieźle, jak na chłopa z dużego miasta. Kiedy zbierałem ślady, miałem 

gipsowe odciski rowerów, samochodów i ludzi.  

– Co zbierałeś? Ślady?  

– Różne rzeczy zbierałem. Wtedy się czegoś nauczyłem. Popatrz dokładnie – 

zdenerwowałem się, widząc budzące się niedowierzanie w jego oczach. – Dotąd 

jechaliśmy po przecinających się śladach opon ośmiu kół. Co się zmieniło?  

– Furgon się rozjechał? – chciał być domyślny.  

Pokręciłem głową.  

– Nie, ale dobrze kombinujesz. Ślady prowadzą w lewo i w prawo.  

– To znaczy co? – spytał zaskoczony. – Z vana zrobiły się dwie bryczki?  

– Tak, jasne! Zaprzężone w takie barany jak ty!  

– To co się stało? – wyzwisko spłynęło po nim jak woda po kaczce.  

– Nie bryczki. To po prostu jechały dwa identyczne vany. Tu się rozjechały. 

Panowie – zwróciłem się do policjantów. – Tędy w lewo pojechał samochód 

wyładowany narkotykami. Pies kiedyś tropił narkotyki, więc wie, co mówi. Teraz 

pojedziemy w prawo, za tamtym. Jeśli ich znajdziemy, zawróćcie i próbujcie 

wytropić tamten, z narkotykami.  

– Ale ja mogę wezwać posiłki, choćby pięć radiowozów będę miał w ciągu 

dziesięciu minut – kierowca sięgnął do radiostacji.  

Złapałem jego przegub.  

– A pan sądzi, że oni nie mają nasłuchu? Jeśli teraz się dowiedzą, że ktoś siedzi 

im na ogonie, możemy już nigdy nie ujrzeć naszych przyjaciół żywych.  

– A oni... – mężczyzna cofnął rękę i podrapał się w głowę – ci porywacze są na 

nasłuchu?  

– Nie wiem – odpowiedziałem szczerze. – Ale należy zakładać, że są, aby nie 

popełnić życiowego błędu.  

Policjant wyjechał na szosę i ruszył przed siebie, uważnie się rozglądając.  

– Powiedz mi, kolego, jedno. Kto cię szkolił?  

– Fachowcy – odpowiedziałem i to musiało mu wystarczyć.  

Grześ westchnął.  

– Załganow pojechał w prawo. My jedziemy za nim – stwierdził zmęczony.  

– Ty nie musisz – pokręciłem głową. – Ale ja chcę dokończyć to, co zacząłem.  

I otwartą dłonią wskazałem kierowcy duży park ze stojącym w oddali 

budynkiem. Przy podjeździe rysowały się ślady furgonetki.  

– I ty mi ciągle będziesz mówił o zadaniu do wykonania? – sapał za mną 

Grzesiek. – Niech mnie diabli, jeżeli to nie chęć zemsty.  

Chciałem mu przypomnieć to, co już mówiłem, chciałem mu wskazać jego 

niemal bezwładną rękę i znów opowiedzieć, że chodzi o ratowanie młodych ludzi 

przed losem, jakiego on sam doświadczył.  

Chciałem wykrzyczeć, że to wciąż nic osobistego. Ale zabrakło mi już sił na 

kłamstwa.  

Kasia czekała.  

Wysiadłem z samochodu i, każąc im ukryć auto, popędziłem na przełaj przez 

park. Musiałem okrążyć posiadłość – jeśli miałem znaleźć Kasię, a potem ją stąd 

wyprowadzić, musiałem poznać okolicę.  



Teren zresztą okazał się płaski, zalesiony równomiernie i raczej nieciekawy. 

Wysoki, trzymetrowy mur nie pozwalał dostrzec niczego, co działo się za kutą 

bramą.  

Gnałem dalej.  

Jak długo biegłem – nie pamiętam. Oddech stał się krótki, płuca paliły dziko, 

pot strumieniami spływał po karku. Mokre ubranie zdążyło już wyschnąć i 

zamieniło się w twardą, ciężką, błotną skorupę. A jednak krok po kroku pędziłem 

wokół ogrodu, przerażony, że gdzieś tam mogą się dziać rzeczy ostateczne i 

nieodwołalne, a ja mogę się spóźnić o pięć minut.  

Grzesiek sunął za mną, parskając i kaszląc, coraz bardziej jednak zostawał w 

tyle.  

Nie czekałem na niego. I może właśnie dlatego zdążyłem.  

Dom wyglądał jak stara, angielska willa schowana w jeszcze starszym, ale 

zadbanym ogrodzie.  

Kiedy ciężko dysząc wspiąłem się na kamienny mur, dostrzegłem, że duży ford 

właśnie zatrzymuje się przed budynkiem. A więc nie mieliśmy do niego wielkiej 

straty czasowej.  

Przesuwane drzwi uchyliły się i ze środka niemal wypadł Mirek. Słaniał się, 

ledwie stał na nogach, a na jego policzku zobaczyłem sporą krzepnącą plamę krwi.  

Zacisnąłem pieści. Stawka w grze od dawna była najwyższa, ale to, co 

widziałem, tylko ją potwierdzało. Gramy o życie.  

Przeskoczyłem przez mur i rozchyliłem gałęzie obwieszone pąkami. Chwilowo 

nie one mnie interesowały.  

Sam Załganow wprowadzał właśnie do budynku związaną Kasię, a Janosik wlókł 

słaniającego się Mirka. Z drugiej strony podtrzymywał go kierowca – fałszywy 

ksiądz z pociągu, Ziotas. Tym razem wyraźnie wygrał walkę, bo cokolwiek Mirek 

zrobił, i jakby to nie było bohaterskie, teraz nie mógł nam już pomóc. Tak 

przynajmniej wyglądał.  

A jednak aż uniosłem brwi, kiedy dostrzegłem, że ten niemal nieprzytomny 

chłopak sięga lewą ręką do skórzanej przypinki, którą Ziotas nosił przy pasku, i 

wyjmuje stamtąd jakąś białą kartkę. Kiedy schował ją do własnej kieszeni, znów 

stał się nieprzytomnym nastolatkiem.  

Drgnąłem i wstrzymałem oddech.  

Żadnych nagłych posunięć – ostrzegała jedna z zasad postępowania w 

sytuacjach zagrożenia. – Najpierw myśleć, potem działać! Nigdy na odwrót!  

Więc chociaż czas naglił, obejrzałem budynek i przeskoczyłem mur z powrotem.  

Przecież nie mogłem wziąć willi szturmem!  

 

 

sobota, godz. 13.50 
– Rozumiem – odpowiedział policjant i rzucił mi grobowe spojrzenie. – A kiedy 

dowiemy się, dokąd pojechały narkotyki, co z nimi zrobić?  

To był problem. W normalnych warunkach poleciłbym zadzwonić pod numer 

Fundacji, a operator wysłałby grupę interwencyjną, powiadamiając jednocześnie 

policję. Dziś jednak nie mogłem tak uczynić.  



Z żalem pomyślałem o środkach łączności, racach i innych dobrach, które 

pozostały w moim plecaku gdzieś w łapach Załganowa. Trzeba było sobie radzić 

inaczej.  

– Niech pan dzwoni pod ten sam numer, co przedtem – powiedziałem. – I 

przekaże ode mnie wszystko, czego się pan dowie. I błagam, nie wkraczajcie w 

akcję.  

– Myślisz, że co, my nie umiemy strzelać? – zaperzył się młodszy policjant.  

Nie miałem czasu na przekomarzania się, zwłaszcza że dostrzegłem szambowóz 

skręcający na drogę do posiadłości.  

– Wy nie macie z czego strzelać – wskazałem ich przedpotopowe zabawki. – A 

poza tym nie o to chodzi. Zadzwońcie tam i tyle.  

Odesłałem ich ruchem ręki i pojechali bez słowa.  

Policjant z Komendy Głównej musiał im nagadać niesamowitych rzeczy o mnie, 

skoro tak krótko się buntowali.  

Tymczasem stanąłem na środku drogi z rozpostartymi ramionami, czekając, aż 

pomarańczowa beczka na kółkach zatrzyma się metr przede mną.  

– Czego?  

Nie ma, jak kulturalne powitanie.  

– Niech pan wyskakuje z kombinezonu!  

 

 

sobota, godz. 14.20  
– Zaraz kończymy – poinformował mnie szeptem człowiek z wąsami i nerwowo 

potarł czoło, rozmazując na nim komara. – Co dalej?  

– Jeszcze kilka minut, muszę mieć pewność – odrzekłem i sięgnąłem do grubej 

rury wpuszczonej w studzienkę kanalizacyjną.  

Nie musiałem jej poprawiać, sprężarka wciągała cuchnącą maź bez przeszkód, 

ale pilnujący nas dyskretnie człowiek, który dotąd stał przy wejściu do budynku, 

musiał mieć jakąś pożywkę dla oczu.  

Ja miałem również.  

Co kilkanaście sekund drapałem się w podbródek, unosząc w górę głowę. Nic 

mnie nie swędziało, ale nie mogłem ostentacyjnie spoglądać, jak Katarzyna – już 

ubrana w dżinsy i zielony sweter, z włosami związanymi z tyłu – opuszcza się 

powoli z piętra po piorunochronie. I nawet teraz, wykonując płynne ruchy i łapiąc 

stalowy drut, pełna była gracji i jakiejś takiej dostojności. Po prostu niesamowita.  

Spod oka obserwowałem także forda bliźniaczo podobnego do tego, którym 

przyjechał tu Załganow. Samochód uginający się pod ciężarem towaru przykrytego 

z tyłu brezentem właśnie zajechał na dziedziniec, a ze środka wysiadł mężczyzna 

w czarnym garniturze. Wyprostowane plecy i sprężysty chód przypominały 

wojskowego. Twarz poorana zmarszczkami ujawniała podeszły wiek mężczyzny, 

ale duże, czarne okulary nie pozwalały dostrzec rysów.  

Po plecach przebiegł mi dreszcz. Czyżby legendarny i nieuchwytny dotąd 

Generał?  

Mężczyzna przystanął obok sterty kostek brukowych w kształcie ósemek – może 

planowali jakieś prace remontowe – i poczekał, aż pojawi się gospodarz.  



Moje przypuszczenie potwierdziły jego słowa i zachowanie Załganowa, który 

właśnie wyskoczył z budynku.  

– Witam serdecznie, witam! Jak tam sprawy? Czemu zawdzięczam wizytę i to... 

z tym samochodem?  

Uśmiech przyklejony do twarzy Załganowa nie potrafił zamaskować 

przerażenia. Po koszuli tęgiego człowieka spływały strugi potu, podobnie jak po 

skroniach. Co chwilę przecierał dłonie o spodnie i rzucał wokół gorączkowe 

spojrzenia.  

– To ja tu zadaję pytania, Załganow – odezwał się człowiek w garniturze. Głos 

miał bardzo donośny i władczy. – I to ja pytam, jak sprawy? Dlaczego, Załganow, 

powiedz mi, dlaczego przed chwilą musiałem opuścić moją willę? Nigdy nie 

podróżowałem z towarem, a przed chwilą z jedną teczką byłem zmuszony wsiąść 

do tego twojego furgonu i uciekać z domu! Dlaczego, powiedz mi, za samochodem 

pełnym towaru przyjechał rozklekotany policyjny polonez? Czemu ci panowie, 

kiedy zobaczyli moich chłopców, nadali meldunek przez radio i zdążyli się ulotnić? 

Tak wygląda twoja ochrona?  

Znów podrapałem się w podbródek.  

Kasia znikła w kępie krzewów, teraz po piorunochronie schodził Mirek. 

Widocznie nie był tak pobity, jak mi się wydawało. Tyle tylko, że wyraźnie do 

podtrzymywania się używał prawej ręki, lewa zwisała niemal bezwładnie.  

Kiedy i Mirek zniknął za rogiem domu, lekko skinąłem głową.  

– Dobra, skończone – z zadowoleniem stwierdził kierowca szambowozu i 

podsunął ochroniarzowi kartkę do podpisu. – Potwierdzenie wykonania zlecenia.  

Mężczyzna w garniturze mówił nadal spokojnie i władczo:  

– Zmień mi samochód, przepakuj to wszystko i wywal stąd ludzi! Gotowe auto 

każ postawić na tyłach, przy drugiej bramie. Za pół godziny sami się nim zajmiemy. 

Ty i ja – zerknął niskiemu człowiekowi w oczy, i nie było to ciepłe spojrzenie.  

– Ale nikt nie wie o tej willi – bronił się Załganow.  

– Wynajęliśmy dwie – powiedział mężczyzna w garniturze. – Skoro odkryli 

tamtą, dotrą i tutaj. Załganow, jeżeli stracimy ten towar, obaj jesteśmy ugotowani 

w rosole. Powiedz mi, chcesz być ugotowany? Życzysz sobie?  

Załganow pokręcił głową. Nie życzył sobie.  

– Więc rób, co mówię.  

– Ale ja mam tylko jeden samochód, do którego mogę przerzucić towar – 

mężczyzna wskazał za drewnianą szopę przyklejoną do muru. Stała tam 

przedpotopowa niebieska nysa.  

– Jeździ? – twardo zapytał starszy człowiek.  

– Tak. Wożą nią jedzenie z wioski...  

– Ładuj!  

Załganow przestąpił z nogi na nogę. Z władczego szefa stał się nieśmiałą 

pensjonarką.  

– Mam jeszcze jeden problem. Złapaliśmy chłopaka z Fundacji. Wie za dużo. I 

dziewczynę. Chcieliśmy ją opchnąć na Zachód, ale też wie za dużo. Co z nimi?  

Człowiek w garniturze skinął na swojego kierowcę i szepnął mu coś do ucha. 

Ten z samochodu wyjął mały plecaczek, a z jego kieszeni prostokątne urządzenie.  



– Szopa przy murze – zimno powiedział elegancik i wskazał drewniane 

pomieszczenie. – Dwa kilo TNT, tu masz guzik – podał Załganowowi. – Kiedy 

wyjedziemy. I ty to zrobisz osobiście.  

Po czym odwrócił się i pomaszerował do budynku.  

– Ale, zaraz! – Załganow położył torbę obok sterty kostki brukowej w kształcie 

ósemek i pobiegł truchtem za człowiekiem w garniturze. Jego ochroniarze podążyli 

za nim.  

Nie czekałem. Podbiegłem do plecaczka, rzucając dzikie spojrzenia na wszystkie 

strony. Otwarłem go ostrożnie, ale szybko, i wyjąłem owinięty plastrem pakunek 

– laski dynamitu połączone z zapalnikiem sterowanym sygnałem radiowym. 

Widziałem już coś takiego – ale tylko na planszach szkoleniowych.  

Specjaliści z Fundacji kategorycznie zabraniali nam prób rozbrajania takich 

bomb – mogą eksplodować podczas manipulowania zapalnikiem. Tu nie ma mowy 

o przecinaniu kolorowych kabelków.  

Ale nie zabraniali ich nosić!  

Pobiegłem z plecaczkiem trzydzieści metrów dalej, w okolice szopy, potem 

wróciłem i sięgnąłem po jedną z kostek w kształcie ósemek. Nikt nie powinien 

zauważyć jej zniknięcia.  

Kierowca szambowozu przyglądał mi się z rosnącym niepokojem. Wreszcie nie 

wytrzymał i zwinąwszy rurę wskoczył za kierownicę.  

– Ja mam dość – oświadczył, kiedy przebiegałem obok. – Albo jedziesz ze mną, 

albo sobie zostań.  

Westchnąłem i odłożyłem plecaczek w poprzednie miejsce. Wiedziałem już 

wszystko, zrobiłem, co mogłem.  

Ale kiedy miałem wskakiwać do kabiny, za plecami usłyszałem głośne 

chrząknięcie. Westchnąłem cicho i zrezygnowany powoli odwróciłem się do 

niskiego, otyłego mężczyzny, za którym stali trzej uzbrojeni ludzie: Janosik, 

Czarny i Ziotas.  

– Jedź pan, panie Mączka! – Ziotas machnął do kierowcy, jednocześnie łapiąc 

mnie za kołnierz.  

Mężczyzna nie dał się prosić i po chwili za jego ciężarówką zamknęła się brama.  

– No i co? – powiedział Załganow, wyraźnie kierując słowa do nich. – Mówiłem, 

że nieśmiertelny? Chociaż Bóg raczy wiedzieć, jak on się wydostał z Bagienka...  

– Boga w to nie mieszaj, Załganow – powiedziałem ze wstrętem, prostując 

plecy. Musiałem ich wciągnąć w dyskusję, aby dać Kasi jak najwięcej czasu na 

ucieczkę. Czułem, że hordy mrówek chodzą mi po plecach, język zamienia się w 

drewniany kołek. Jednak grając w ekstraklasie musiałem do końca stosować 

szachowe posunięcia. – Już raczej umów się na randkę z diabłem.  

Załganow podszedł i skinieniem palca kazał mi odrzucić pas z narzędziami, jaki 

wraz z kombinezonem pożyczyłem od człowieka czekającego teraz na mnie za 

bramą.  

– Czuję przed tobą respekt, młody człowieku – powiedział, nawet wykonując 

lekki ukłon. – Gdybym nie wiedział, że szkolił cię Dionizy, byłbym wielce zdziwiony. 

Ale waszym przekleństwem jest fakt, że znałem go lepiej niż wy wszyscy razem 

wzięci, i jestem w stanie przewidzieć, co zrobią ci, którzy od niego się uczyli. A 

jednak mi zaimponowałeś. I Ziotas też jest pełen podziwu dla twojego kumpla – 



ruchem głowy wskazał Mirka wyłaniającego się zza rogu budynku w towarzystwie 

dwóch uzbrojonych mężczyzn.  

Kasia szła z nimi ze spuszczoną głową.  

Ochroniarze Załganowa wprowadzili więźniów do małej drewnianej szopy 

przylegającej do starego muru.  

– Przykro mi, że się wyprowadzamy – powiedział Załganow – ale i tak kończy 

mi się umowa na wynajem tej willi. Jak to mówią, do trzech razy sztuka.  

Ludzie Załganowa bez rozkazu podeszli i cienką nylonową linką związali mi 

nadgarstki za plecami. Dla pewności przeszukali kieszenie, ale w pożyczonym 

kombinezonie nie znaleźli niczego. Tymczasem Załganow, wyraźnie zadowolony z 

siebie, ciągnął:  

– Wasza Kasia nabrała mnie poważnie, choć jestem pełen podziwu, ile zniosła 

ze strony takiego starego satyra jak ja.  

Odwrócił się w stronę wejścia do szopy, po czym powiedział do kogoś, kto 

znajdował się w środku:  

– Aż mi cię szkoda, dziewczyno, że niczego nie osiągnęłaś. Do dziś nie wiem, o 

co ci chodziło, ale po twojej minie widzę, że nie jesteś zadowolona ze swojej misji.  

Gestem rozkazał wprowadzić mnie do środka.  

Kiedy przekroczyłem próg, w zniszczonej drewnianej komórce zobaczyłem Kasię 

i Mirka z zakrwawioną twarzą. Oboje tkwili przywiązani do pionowej belki z minami 

świadczącymi o ostatecznej klęsce.  

Załganow odczekał, aż i ja zostanę przyczepiony do belki, po czym uśmiechnął 

się do Kasi. 

– Chciałaś odkryć mój sejf? Poznać środowisko? Nieważne... Powiem ci tylko, 

że twoje zdjęcia wyjdą naprawdę super. Kazałem Czarnemu wysłać je do 

wywołania, jutro będą na biurku klienta. Szkoda, że nie będzie mógł cię obejrzeć 

w rzeczywistości. To poważny, niemiecki wydawca. Mógłby ci zrobić sesję... A tak, 

ukażą się twoje zdjęcia. Zamiast nekrologu... Bo dziś żegnamy się już naprawdę 

na zawsze. Na zawsze! – podniósł głos i pogroził palcem Mirkowi. Przyjrzał się 

dokładnie, jak Janosik umieszcza przy stercie drewna mały plecaczek, po czym 

sięgnął do kieszeni i wyjął z niej urządzenie przypominające mały telefon 

komórkowy. – To wystarczy, żeby was wysłać na księżyc.  

– No to do zobaczenia – powiedziałem wesoło, choć mój głos musiał brzmieć 

jak zachrypnięta syrena strażacka. – Do zobaczenia tam, gdzie wiesz.  

– To znaczy gdzie? – zaniepokoił się.  

– W piekle, załgany bandyto. W piekle.  

Pogrywałem sobie z nim w Czarnego Piotrusia, ale niewiele już miałem do 

stracenia.  

– Aleś ty, chłopcze, twardy – rzucił jeszcze komplement. – Aż głupio, że muszę 

cię usmażyć. Ale chyba nic nam nie wyjdzie ze współpracy?  

Kasia spojrzała na mnie błagalnym wzrokiem.  

– Zrób coś – wyszeptała. Jej policzki były blade jak papier, a łzy powoli ciekły 

po brodzie. – Powiedz mu! On tak nie może! Janusz! Zrób to dla mnie! Wiesz, że... 

Już ci mówiłam... Janusz, ja... – spojrzała mi w oczy, a ja poczułem, że robi mi się 

gorąco. – Ja cię kocham!  



Ostatnie słowa wyszeptała niemal bezgłośnie, ale ruch jej ust wyglądał 

identycznie, jak przed kilku godzinami zza szybki w Bagienku.  

Moje serce wykonało salto mortale i dwa piruety. Oddech przyspieszył, a oczy 

zaszły mgłą. Nie zdążyłem jednak jej odpowiedzieć. Miałem rolę do zagrania. 

Uniosłem brwi, niemal zdziwiony, i przeniosłem wzrok na Załganowa.  

– Widzisz, człowieku... co do współpracy, to zgoda... jeżeli poddasz się 

natychmiast i pojedziesz z nami i tymi narkotykami na policję – ruchem brody 

wskazałem nysę zapełniającą się półkilowymi workami. Czterech mężczyzn 

pracowało w tempie ekspresowym. – Zaświadczę o twoim cudownym nawróceniu.  

Mężczyzna machnął ręką.  

Kasia tępym wzrokiem spojrzała mi w twarz, po czym zrezygnowana opuściła 

głowę.  

Chyba mnie już nie kochała. A przecież cała ta kretyńska rola, którą 

odgrywałem, była z myślą o niej. Moje zadanie, choć tu chodziło o życie setek 

ludzi, pozostało daleko w tyle.  

Załganow pokręcił głową i wyjął z kieszeni małe pudełko.  

– Za chwilę nacisnę przycisk. Nie dałeś mi wyboru, chłopcze. Ale coś jeszcze 

musicie wiedzieć. Wasz wielki Mistrz, prawy człowiek i szlachetny założyciel 

Fundacji, parę lat wcześniej razem ze mną przemycił do Polski sześć kilo heroiny. 

Wasz wielki Dionizy był małym mafiozą. Tyle wam chciałem powiedzieć. Dopiero 

potem mu odbiło i zaczął się nawracać. Bo miał syna, a teraz już nie ma. Zdziwieni? 

A to jeszcze nie wszystko. Ten załgany facet był...  

– ...twoim bratem – dokończyłem za niego. – A teraz spadaj, stary capie!  

Nigdy wcześniej nie dostałem na odlew w twarz. Zawsze jednak podejrzewałem, 

że kości dłoni, nawet u tłustego faceta, są twarde i kanciaste.  

Teraz wiem to już na pewno.  

Ale udało się – wywołałem reakcję. Odwrócił się i odszedł, a po chwili usłyszałem 

trzask drzwi i głosy ponaglanych dziewcząt, pędzonych do samochodu. Nie miałem 

pojęcia, skąd grupa nastolatek wzięła się w w tej narkotykowej jaskini, ale Kasia i 

Mirek nie wydawali się zaskoczeni.  

Przyjdzie czas, zapytam.  

Wreszcie do moich uszu doszedł odgłos oddalających się dwóch samochodów. 

Bliźniaczo podobne fordy znikły w dwadzieścia sekund. Dostrzegłem, że brama 

pozostała otwarta. A wypełniona narkotykami nysa stała grzecznie za domem.  

Kasia i pobity Mirek wielkimi oczyma wpatrywali się we mnie. Być może chcieli 

o coś zapytać. Może krzyknąć albo zapłakać. Oboje rozumieli, że w małym plecaku 

ukrytym za nami w stercie drewna kryje się pospolita bomba, która zniszczy i spali 

wszystko w promieniu kilkunastu metrów. A jednak milczeli aż do chwili, kiedy 

ludzie Załganowa znikli za zakrętem. Mężczyzny w garniturze nie było widać 

nigdzie, mimo że przez otwarte drzwi drewnianej szopy mogłem obserwować cały 

dziedziniec. Czyżby został w środku?  

Po chwili w drzwiach pojawili się dwaj ludzie z teczkami w dłoniach. Obaj 

kierowali się w stronę zaparkowanej za domem nysy. Ten w garniturze zatrzymał 

się jednak w pewnej chwili, po czym skręcił w wąską ścieżkę.  

– Zaraz dojdę, odpalaj ten pojazd – warknął, już nie zachowując nawet pozorów 

opanowania.  



Kiedy Załganow rozpoczął walkę z silnikiem, człowiek w garniturze wysypał z 

teczki stos pojedynczych kartek, uformował z nich stos i podpalił z kilku stron. 

Odczekał, aż płomienie obejmą wszystkie dokumenty, po czym porzucił dopalającą 

się stertę i zniknął w parku za domem.  

Wciąż dziko poruszałem dłońmi, aby przetrzeć nylonową linkę. Kasia i Mirek bez 

ruchu wpatrywali się w moją twarz – jakby się umówili, że nie będą kontrolować 

stanu moich więzów.  

– On nas wysadzi w powietrze – powiedziała wreszcie Kasia.  

– Oj, nie maż się, tylko sprawdź, czy to się przeciera – spróbowałem być twardy 

i szorstki, ale czułem, że wielka klucha rośnie mi w gardle. 

Z przyczyn trochę innych niż u Kasi.  

– On nas wysadzi...  

Dostrzegłem, że przez otwartą bramę wbiega Zorro. Tylko jego tu jeszcze 

brakowało!  

Kilka włókien linki przedarłem na pewno, ale zdawałem sobie sprawę, że jeśli 

Załganow wywoła eksplozję natychmiast po wyjeździe z willi, to nie zdołam do tego 

czasu uwolnić ani siebie, ani żadnego z dwójki współwięźniów.  

– On nas...  

Potężny wybuch wstrząsnął lasem, zagrzmiał nad płaskim terenem i poniósł się 

na pewno wiele kilometrów w dal. Snop pyłu pojawił się nad wierzchołkami drzew, 

by po chwili opaść w nienaturalnie zwolnionym tempie. Płomienie pokazały się za 

drzewami dopiero po kilkunastu sekundach.  

Widziałem to wszystko przez ślepe oczodoły okien.  

Kasia i Mirek widzieli to także.  

Ale w przeciwieństwie do nich ja rozumiałem.  

Nic już nie będzie takie, jak dotąd.  

Suchość w gardle nie ustępowała. Nawet Zorro, który pojawił się w szopie, 

niewiele mógł zdziałać. Skomlał tylko i biegał wokół moich nóg. Próbował nawet 

przegryźć więzy na moich kostkach, ale nie był morsem, nie miał ostrych szabli, 

tylko zwykłe wilcze kły.  

A Kasia i Mirek wciąż nie spuszczali oczu z mojej twarzy.  

 

 

sobota, godz. 14.45 
– Czym?  

– Szkłem. Chyba że masz nóż, skalpel albo działo laserowe. No, nie gap się tak, 

tylko przecinaj.  

Dziesięć minut bezsensownego szarpania się w więzach wystarczyło, żebym 

stracił resztki cierpliwości. Chyba tylko dlatego brudna i spocona gęba Grzesia 

uradowała mnie jak nigdy dotąd.  

Przecinając nylonową linę kawałkiem szkła, chłopak spojrzał mi w twarz.  

– To ognisko tam, za domem, to twoja robota? – zapytał, ruchem głowy 

wskazując dopalające się za ścianą lasu resztki nysy.  

Jakoś nie byłem w nastroju do żartów.  

– Nie miałem wyboru.  

Grześ skinął głową.  



– Zadanie, co, panie Bond? Żadna zemsta i te rzeczy, nie? Tylko zadanie? Ładne 

ognisko. Żałuję, że to nie ja podłożyłem zapałkę.  

– Za brata i siostrę?  

Skinął głową.  

– Za dziadka?  

Znów ruch.  

– I za Monikę? – wypaliłem.  

Znieruchomiał.  

– Skąd wiesz o Monice? Gadaj, bo ci przyłożę! Skąd wiesz...?!  

Nie podjąłem wyzwania. Czułem się w jakiś sposób splamiony, naznaczony, 

gorszy od całej reszty świata. Może i zostałem zmuszony do tego wszystkiego. Ale 

plama pozostanie...  

Kasia i Mirek, już uspokojeni, spoglądali na mnie pytającym wzrokiem, kiedy 

Grześ przecinał ich więzy. No więc wyjaśniłem im.  

– To jest Grześ, mój sprzymierzeniec. A co do bomby: zanim mnie tu nakryli, 

podsłuchałem ich rozmowę. Wiedziałem, co planują. Podrzuciłem na tył ich 

samochodu zawartość plecaczka, który widzicie tam, za nami.  

– A co jest w takim razie tutaj?  

– Sprawdź sobie.  

Po chwili Kasia trzymała w dłoni kostkę brukową w kształcie ósemki. Przyjrzała 

się jej i rzuciła za siebie.  

Rozcierając dłonie, oboje uwolnieni podeszli do mnie. Chłopak miał wielkiego 

świeżego sińca pod okiem, a lewą rękę trzymał nienaturalnie wykręconą. Złamana, 

jak nic. To jednak mogło zaczekać, zwłaszcza że w szoku na pewno nie czuł bólu. 

Prawą dłonią sięgnął do tylnej kieszeni, jakby sprawdzając, czy wciąż ma w niej 

kartkę wyjętą ze skórzanej przypinki Ziotasa. Ciekawiło mnie, co to może być, ale 

to również mogło poczekać.  

Dziewczyna przez chwilę analizowała informacje, po czym usiadła na stercie 

brukowych kostek. Zapatrzyła się w słońce stojące wysoko nad lasem, aż wreszcie 

opuściła głowę.  

– Kim ty jesteś? – zapytała, nie obdarzając mnie spojrzeniem. – Zabiłeś dwóch 

ludzi, wiedziałeś, że ich skazujesz, choć mogłeś nie wkładać bomby do ich auta, 

tylko wyrzucić ją do lasu. Skazałeś ich, a zagrałeś tu, przy nas, jakąś farsę! Kim 

ty jesteś, Janusz? Ile masz twarzy? Wszystkich potrafisz oszukać? A potem się 

uśmiechać? Czy mam się już ciebie bać?  

Bać mnie?! Usiadłem obok niej i spróbowałem dotknąć jej dłoni. Nie liczył się 

już nikt i nic.  

Ale ona cofnęła rękę, jakby zbliżało się rozpalone żelazo.  

– Kasia – przełknąłem ślinę. – Słuchaj, przecież oni mi nie dali wyboru. Tam 

były narkotyki, które odjechałyby w świat! W Polskę! Ja to zrobiłem...  

– No, właśnie! – wybuchła nagle i zerwała się. – Zrobiłeś to! Świadomie, z 

premedytacją! Boję się ciebie! Jesteś zimnym aktorem! Zagrałeś ostatnią scenę z 

Załganowem... Jego ostatnią scenę!  

– Przecież sama wiesz, jaki to był wredny typ! – nie wytrzymałem.  

– I tylko ja wiem! Nikt się nie dowie! – rozpłakała się. – Ale... Ale...  



Chętnie podałbym jej chusteczkę, nie miałem jednak przy sobie takich dóbr. 

Czekałem więc.  

– ...ale tu nie mówimy o nim, tylko o tobie. Chyba za dobrze cię wyszkolili w 

Fundacji. Jeśli na tym polegało to twoje zadanie, to sam rozumiesz, że ja nie 

mogę... Po prostu nie mogę z tobą... Przy tobie czułabym się... Wiesz doskonale! 

– krzyknęła i odbiegła pod wysoki buk.  

– Tak, wiem – szepnąłem i westchnąłem ciężko.  

Nie wiedziałem niczego, nawet nie domyślałem się, o co jej chodzi. Czułem się 

paskudnie, ale nawet w tej chwili, jeszcze raz analizując czas przeszły, wiedziałem, 

że postąpiłbym tak samo.  

Uratowałem jej życie. Sobie i Mirkowi też.  

I pewnie kilku tysiącom innych ludzi, niszcząc dobre siedemset kilo czystej 

heroiny i drugie tyle produktów do jej wytworzenia.  

A jednak w tej chwili na szali stawiałem tylko jej życie. I przeważyło. Zrobiłem, 

co zrobiłem. Może kiedyś zrozumie.  

Usiadłem pod drzewem, odwrócony w inną stronę.  

Nie podziękowałem Grześkowi za uwolnienie, pobiegł już zresztą do budynku, 

którego drzwi stały otworem. Jemu jednemu w tej sytuacji przyszło do głowy, że 

należy wezwać policję. Rzeczywiście, mogliby się już pofatygować.  

Grześ wyraźnie był wstrząśnięty. A może po prostu zły, że wiem o tym, o czym 

on powiedział tylko psu? 

Wiedziałem jeszcze więcej. Kiedy skontaktowałem się przed trzema dniami z 

centralą, dostałem pełne informacje o Grześku i jego działalności w grupie 

Załganowa. Był najmłodszy – ale ważny. Poza tym, wszystko, co o sobie 

opowiedział, było prawdą.  

Nie zamierzałem mu jednak mówić, że sprawdziłem jego wersję. Pewnie 

obraziłby się, bełkocząc coś o zaufaniu...  

Siedziałem, patrząc w dal. W siebie.  

Nie zamieniłem ani słowa z Mirkiem. Czekałem, wsłuchując się w narastający 

dźwięk syreny i nic więcej mnie nie interesowało. Ani czy to policja, czy może straż 

pożarna. Albo pogotowie.  

Ani czas. Ani przyszłość.  

Ani nawet, pod jakim siedzę drzewem.  

Nic.  

 

 

niedziela, godz. 12.40 
Drzwi skrzypnęły delikatnie.  

W normalnych warunkach nikomu by to nie przeszkadzało, ale tu, w siedzibie 

Fundacji, po całym tygodniu, który zmienił moje życie, powinienem zachować 

ostrożność.  

Machnąłem jednak tylko ręką i powoli podszedłem do stanowiska. Co znaczyło 

skrzypnięcie drzwi wobec tego, co stało się wczoraj?  

Wszyscy już czekali. Piątka moich rówieśników, tych samych, którzy przed 

tygodniem spoglądali bez słowa w monitor.  

Dziś byli już innymi ludźmi.  



Patrycja, szczupła wysoka blondynka z warkoczem, która podczas treningów 

odezwała się ledwie kilka razy, teraz poruszała ustami, jakby pod nosem szeptała 

do siebie jakąś modlitwę. Na lewym policzku miała wyraźną, świeżą, choć 

odkażoną ranę. Jej rozbiegane oczy wciąż szukały czegoś wokół.  

Ewelina zawsze zachwycała lśniąco białymi zębami. Dziś stała bez uśmiechu i 

tępym wzrokiem wpatrywała się w czarny ekran. Nie odzywała się, ale jej pięści – 

trenowane od lat do walki – zaciskały się regularnie.  

Waldi tydzień temu stał tutaj ubrany w garnitur, który mógł zachwycić 

niejednego eleganta. Teraz, w wytartych dżinsach i golfie, który częściowo 

zakrywał gorset unieruchamiający szyję, nie prezentował się już tak nienagannie.  

Mirek w poprzednią niedzielę wpadł do sali czerwony i zziajany, z rowerowym 

kaskiem pod ręką. Teraz – pozbawiony możliwości korzystania z roweru, który 

pozostał w lesie w pobliżu Bagienka – wodził wokół lewym okiem. Prawe miał 

zaklejone, co zdziwiło mnie, bo kiedy wczoraj się rozstawaliśmy, miał uszkodzoną 

rękę, ale oko było ledwie podbite.  

Kasia mimo paskudnych przeżyć, o których nie chciała nawet nadmieniać, 

starała się być wciąż młodą damą. Ciemna sukienka, delikatny makijaż i eleganckie 

pantofle nie przypominały Kasi z drewnianej szopy. Ale wyraz oczu – dziki i 

rozedrgany – nie pozwalał wątpić, że nie spędziła najmilszego tygodnia w życiu.  

Czy kiedykolwiek opowie mi, co się z nią działo?  

Czekaliśmy, aż na monitorze pojawi się obraz, bo przed sekundą asystent 

Mistrza wszedł do sali z czarną kasetą wideo. Rozpieczętował ją z zalakowanej folii 

i wsunął w kieszeń odtwarzacza. Nie przywitał się z nami, nie skinął głową, jego 

kozia bródka nawet nie drgnęła.  

Jeszcze raz obrzuciłem spojrzeniem wszystkich ludzi i doznałem nagłej ulgi. Do 

diabła! Są połamani, wykończeni, ale wszyscy żyją! A przecież, jeżeli mieli do 

czynienia z równie miłymi panami, jak ja, dzisiejsze spotkanie wcale nie było tak 

oczywiste...  

Asystent, wyraźnie czymś przygnębiony, załączył maszynerię.  

Wszyscy spojrzeliśmy w górę.  

Twarz Mistrza pojawiła się natychmiast. Nie uśmiechał się – nagrywał to, nie 

mając nawet pewności, że wszyscy wrócili ze swoich ścieżek. A jednak jakaś 

tajemnicza iskra przebiegła przez jego twarz... Czym nas jeszcze zaskoczy?  

– Witajcie – odezwał się. – Witajcie i pozwólcie, że za coś was przeproszę. Za 

co? Spójrzcie na drzwi za sobą...  

Spojrzeliśmy.  

Okazało się, że prawdziwy zawodowiec potrafi otworzyć bezszelestnie nawet te 

przeklęte, skrzypiące drzwi. Ale nie to nas zdziwiło.  

Kasia, Patrycja i Ewelina – tym razem równocześnie i jak na komendę – złapały 

się za twarze.  

Mirek wybałuszył swoje jedyne czynne oko, Waldi szeroko rozdziawił paszczę i 

już zupełnie nie nadawał się na okładkę magazynu mody.  

Ja nie zareagowałem wcale, ale nie dlatego, że jestem twardzielem. Po prostu 

zaskoczenie odebrało mi zdolność wykonania jakiegokolwiek ruchu.  



W drzwiach stał starszy pan średniego wzrostu, dobrze zbudowany, 

wyprostowany, ze swoim wiecznie tajemniczym uśmiechem i lekko pomarszczoną, 

ogorzałą twarzą.  

Stał i przekrzywiał głowę, cały i zdrów, choć przed tygodniem wspólnie 

uczestniczyliśmy w jego uroczystym pogrzebie.  

Mistrz.  

Szumiało mi w głowie, ale i tak kątem oka dostrzegłem, że z wszystkich 

obecnych najżywiej zareagował asystent Kozia Bródka. Nie tylko zbladł 

natychmiast, nie tylko opadła mu szczęka, ale wielkie, rozszerzone strachem oczy 

wpatrywały się w starszego mężczyznę, a przez zwężone gardło ze świstem 

wydobył się dźwięk przypominający charczenie ofiary dusiciela.  

Pozbierałem myśli i pierwszy odwróciłem się do asystenta.  

– To już koniec – powiedziałem powoli i wycelowałem w niego palcem. – Kiedy 

Damian Jurata zginął tuż przed moim przyjazdem do Wrocławia, mogłem uznać, 

że to przypadek. Kiedy namierzyli mnie ludzie Załganowa, wiedziałem, że coś tu 

nie gra. Kiedy wreszcie pan kazał nam przerwać akcję po tym, jak wisząc głową w 

dół dowiedziałem się, że jestem namierzany satelitarnie przez kogoś związanego z 

Załganowem, już wiedziałem, kto jest zdrajcą.  

– Zdrajcą?! – wyrwało się Patrycji. – Więc on... – wskazała palcem mężczyznę 

z bródką i znów zasłoniła twarz.  

– Tak jest – potwierdziła Kasia. – Bandyci, których ścigałam, wiedzieli o 

Fundacji, o możliwościach naszych środków łączności. Mieli moją teczkę 

osobową... Ale o jego winie – wskazała asystenta, mierząc go zimnym spojrzeniem 

– świadczy to, że wiedzieli, iż po sygnale SOS nikt nie wezwie grupy 

interwencyjnej. A kto odbierał sygnał? On! Ale ja zrobiłam jeszcze jedną próbę. 

Poprosiłam centralę, czyli jego, o informację, czy wioska Jurki ma swojego 

radnego. Nie było mi to potrzebne, zresztą nie raczył odpowiedzieć, ale bandyci 

już po chwili wiedzieli, że szukam radnego. Więc to on. On!  

Inni spoglądali na przemian to na Mistrza, to na asystenta, który właśnie zaczął 

się wycofywać w stronę bocznych drzwi, którymi tu wszedł. Jednocześnie spod 

luźnej marynarki wyjął mały, prostokątny pistolet.  

– Nikt się nie rusza! Nikt! – ryknął i wówczas usłyszałem po raz pierwszy jego 

głos inny od spokojnego szeptu. – Wariaci! Rozwaliliście taki interes! Ale ja wam 

zrobię jeszcze kuku... Na początek pójdziesz ty, Mistrzuniu. Myślałem, że się ciebie 

pozbyli, ale ty jesteś jakiś nieśmiertelny...  

Zacisnął zęby i skierował pistolet w stronę starszego mężczyzny.  

Nie pozwolę na to! – przemknęło mi przez myśl i rzuciłem się w bok, by stanąć 

między pistoletem a Mistrzem. W powietrzu zderzyłem się z Mirkiem, który nie 

zwracając uwagi na złamaną rękę i chore oko podjął identyczną decyzję – zasłonić 

Mistrza! Waldi spóźnił się o całą sekundę i wpadł w ramiona trzem dziewczynom, 

które również rzuciły się na pomoc. Wszyscy w rezultacie zderzyliśmy się na 

wysokości pół metra nad ziemią. W ten sposób stworzyliśmy sześcioosobowy mur 

– zupełnie się nie umawiając!  

Mistrz jednak udowodnił, że to on nas może zaskoczyć, nie my jego. Skinął tylko 

głową i odchrząknął.  



– Jeszcze nikt nie okazał mi tyle szacunku, co wy w tej chwili. Dziękuję wam. A 

teraz możecie wrócić na swoje stanowiska...  

Zza wąskich drzwi wysunęło się dwóch wysokich ludzi. Za nimi stali kolejni. 

Grupa interwencyjna! Lepiej późno, niż wcale!  

Asystent był tylko asystentem. Zanim zorientował się, że za nim coś się 

porusza, leżał już na podłodze dwa metry od swojego pistoletu. Wypadki toczyły 

się tak szybko!  

A Mistrz nawet nie zaszczycił spojrzeniem swojego asystenta.  

Byłego.  

– Głupiec. Znałem jego rolę od przedwczoraj i kazałem spiłować iglicę w jego 

pistolecie – westchnął tylko i spojrzał na mnie. – Janusz, chodź ze mną. Zdasz 

raport jako pierwszy. Interesują mnie okoliczności, w jakich udało ci się wysłać na 

nasz adres kopertę ostemplowaną firmową pieczęcią Załganowa. Zaskoczyłeś 

mnie, młodzieńcze. W środku znalazłem dysk z danymi, które poleciłem ci zdobyć. 

Czy ja się mylę, czy oni sami wysłali do mnie te swoje dane? Adresy wszystkich 

kryjówek, hurtowni i namiary na ludzi?  

Odetchnąłem z ulgą i wszedłem do gabinetu Mistrza. A więc sztuczka się udała.  

Świat jest iluzją, jak powiadał słynny magik, Cagliostro. Martwy Mistrz zaprasza 

do gabinetu, koordynator akcji staje się wrogiem, a bandyci sami przysyłają 

Fundacji swoje najbardziej tajne adresy.  

Udała się jeszcze jedna sztuczka!  

Jeden dysk w dłoni.  

Drugi w kieszeni.  

I trzeci – w kopercie.  

– Świat jest iluzją – szepnąłem do siebie i usiadłem w fotelu naprzeciw biurka 

Mistrza.  

Wygodne, miękkie siedzisko, herbatka, cisza. I nikogo obcego za plecami. Tego 

mi było trzeba.  

 

 

niedziela, godz. 15.45 
– Przyznał ci się, że był przemytnikiem? – zapytałem Kasię, kiedy wyszła na 

trawnik przed budynkiem. – Że stracił syna, któremu jego własny brat podał 

narkotyki? I że dlatego założył Fundację?  

Skinęła tylko głową.  

– A mnie obiecał, że z pieniędzy Fundacji zajmie się opieką nad Grześkiem.  

– Zależało ci na tym?  

– Uhm – powiedziałem bardziej do siebie niż do niej. – Nie chcę, żeby kolejny 

Grześ stoczył się tylko dlatego, że mnie nie chciało się kiwnąć palcem.  

– Kolejny Grześ?  

Nie było sensu niczego ukrywać.  

Po tym, co razem przeszliśmy?  

– Miałem kiedyś przyjaciela. Grzesiek był...  

Położyła mi palce na ustach, zmuszając do przerwania w pół słowa.  

– Mamy dużo czasu. Opowiesz mi to później...  



Spojrzała w moją twarz, a zaraz potem wyjęła z maleńkiej torebki film 

fotograficzny.  

– Możesz to otworzyć? – podała mi kasetę.  

– Naświetli się! Zdjęcia będą nie do odzyskania!  

Zrobiłem, o co prosiła, nawet wyjąłem i prześwietliłem kliszę. A ona zachichotała 

jak mała dziewczynka.  

– Chciałabym zobaczyć minę tego wydawcy, gdy dostanie zdjęcia modelki z 

Polski.  

Musiałem mieć głupią minę, bo roześmiała się, kiedy tylko spojrzała mi w oczy.  

W tej samej chwili zerknęliśmy na sąsiednie ławki.  

Waldi rozmawiał z Patrycją, trzymając ją za rękę. Siedział bez ruchu, ale z 

gorsetem usztywniającym kark nie miał innego wyjścia.  

Dziesięć metrów dalej wysoki Mirek znieruchomiał na zielonej ławce z brodą 

opartą na otwartych dłoniach. Najwyraźniej nie przeszkadzała mu złamana, 

usztywniona ręka i zakryte oko. Wciąż nie wiedziałem, co stało się z jego okiem.  

Patrzył w jakiś punkt oddalony o setki kilometrów, nieobecny i najwyraźniej nie 

przejawiający ochoty na towarzystwo. Zauważyła to Ewelina, która kierowała się 

w jego stronę. Przystanęła i przez długą chwilę smutnym wzrokiem spoglądała na 

siedzącego. Potem odwróciła się i krok za krokiem powędrowała w stronę klombu. 

Przysiadła na murku okalającym nieczynną fontannę i wyjęła z kieszeni zmięty list. 

Przez chwilę się wahała, wreszcie przebiegła wzrokiem rzędy liter. Na jej twarzy 

zagościł uśmiech niedowierzania...  

Kasia tylko lekko uniosła brwi i odwróciła wzrok w moją stronę. Znów powoli 

stawała się spokojna, opanowana.  

Ale ja nie dałem się już nabrać.  

W jej oczach zobaczyłem zapisane wszystko, co zdarzyło się w ciągu ostatniego 

tygodnia. Strach, rezygnację, nadzieję. Cokolwiek się stało, obok mnie na ławce 

usiadła inna Kasia, niż ta zimna piękność, która przed tygodniem była dla mnie 

nieosiągalnym celem.  

Ale czy dziś nie była jeszcze dalej?  

Przez chwilę wpatrywała się w zielone korony drzew, w wiosenne błękitne niebo, 

śledziła czarnymi oczyma jaskółki krążące wysoko w przestworzach.  

Miałem nadzieję, że wytłumaczy tę zabawę z kliszą, ale ona, już całkiem 

poważna, spojrzała na mnie z bliska.  

– Nie chcę, żebyś mi się tłumaczył – odezwała się nagle.  

Ja też nie chciałem. Nie mogłem. Bałem się.  

– Nie chcę – powoli odwróciła wzrok w moją stronę – żebyś mnie pytał o 

cokolwiek.  

Nawet nie próbowałem.  

– Kiedy dwa razy powiedziałam ci, że cię kocham, byłam w stanie...  

Zaczerwieniła się. Próbowała być taka, jak kiedyś, ale jej policzki pokryły się 

rumieńcem. Nie opuściła jednak oczu. Pozwoliła, żebym spoglądał w jej twarz 

zmieniającą kolory.  

– Wiem – wycharczałem. Pewnie też się czerwieniłem, ale było mi już wszystko 

jedno. – Byłaś w stanie zdenerwowania – powiedziałem niezbyt poprawnie, ale nikt 

nie mógł ode mnie wymagać w takiej chwili, bym się martwił o gramatykę. – Byłaś 



w stanie pewności, że ja już nie przeżyję. Ja wiem, co się działo z tobą, kiedy to 

wszystko się działo... – plotłem androny, wiedząc, że gdzieś we mnie umiera 

resztka nadziei.  

Nie było już szansy, by Kasia po prostu zrozumiała, że postąpiłem tak, jak 

musiałem, aby ją ratować. Gdyby bomba nie wybuchła, kiedy Załganow załączył 

detonator, lub gdyby wybuchła gdzie indziej, niż się spodziewał, po prostu wróciłby 

i zrobił użytek z pistoletu. A narkotyki pojechałyby w świat. Musiałem podjąć 

decyzję, która będzie mnie prześladować w snach. Ale musiałem.  

Gdyby wyszła z budynku i pocałowała mnie, chociaż wzięła za rękę... Gdyby po 

prostu pozwoliła się pocałować, wszystko mogłoby się poukładać. Ale nie – mój 

świat właśnie rozpadał się na kawałki.  

– Więc wiesz, co chcę ci powiedzieć? – zapytała.  

Wiedziałem. Nie kocha mnie. Nie chce mnie znać. Przecież to ja wydałem wyrok 

na Załganowa!  

Dreszcz przebiegł przez moje plecy. Wciąż traktowałem to jak koszmarny film. 

Co będzie, kiedy w pełni zrozumiem, że to prawda? Co będzie, jeśli nie będzie obok 

mnie nikogo, kto tam był, wie, co się działo? Czy znienawidzę samego siebie?  

Rodzice byli kochani, dowiedzą się jednak tylko tyle, ile sam im powiem. A 

pewnych rzeczy nie da się tak po prostu opowiedzieć...  

Kasia!  

To ona mogła być moją przystanią. I ja chciałem być jej portem. Co z tego?  

– Wiem, co chcesz powiedzieć – odrzekłem wreszcie dzielnie i wstałem z ławki.  

Ewelina oddaliła się w stronę parkowych alei. Znikła wśród zieleni, przyciskając 

do serca zmiętą kartkę.  

Patrycja właśnie wstawała zapraszana na spacer przez Waldiego. Nie mogłem 

na to patrzeć.  

– Wiem – powtórzyłem. – Jestem bandzior, bezwzględny typ, załatwiłem 

biednego Załganowa. I zanim policja nie zbadała szczątków, byłem pewien, że 

zginął też mężczyzna w garniturze. Ale on zniknął... Będę musiał z tym jakoś żyć. 

Do widzenia.  

Zrobiłem pierwszy krok w stronę bramy.  

– Do widzenia? – zdziwiła się Kasia i błyskawicznie złapała mnie za ramię.  

Po czym odwróciła mnie i wpiła się ustami w moje wargi.  

Szeroko otwarłem oczy, zatrzepotałem powiekami, choć pewnie to ona winna 

była to zrobić, aż wreszcie po długich trzech sekundach odwzajemniłem pocałunek. 

Czułem, że nogi się pode mną uginają, kark staje się gorący, a dłonie pokrywa 

warstwa potu.  

– Ty mój malutki, głupiutki Januszku – powiedziała dziewczyna niższa ode mnie 

o pół głowy. – Doskonale wiem, co zrobiłeś. Byłam w szoku, ale od początku 

zrozumiałam, co zrobiłeś. Pamiętasz, jak zapytałam, czy od teraz muszę się ciebie 

bać?  

Skinąłem głową. Może powinienem się odezwać, ale czułem się, jakby duch 

Załganowa uderzył mnie pałką w łeb. Świat wirował wokół nas coraz szybkiej.  

Nie mogłem pojąć, co się dzieje. Więc tylko skinąłem.  



– Widzisz, głuptasku? Trzeba było od razu powiedzieć, że nie muszę. Że 

będziesz się mną opiekował. Przecież uratowałeś mi życie. Jestem twoja. Chyba że 

mnie nie chcesz...?  

Zawiesiła głos.  

Chciałem! Boże jedyny, jak chciałem! Jeśli ona sama potrzebowała kogoś, kto 

ją zrozumie, tak, jak ja pragnąłem jej obecności, to...  

– Ja... – odezwałem się i na tym skończyłem, bo znów mnie pocałowała.  

Działo się coś dziwnego. Jakieś role się odwracały. Dość tego!  

Przechyliłem ją w tył i zrobiłem dokładnie to, co wielokrotnie w snach. Skoro w 

innych sprawach mogłem podejmować życiowe decyzje, to i teraz powinienem być 

stanowczy.  

Pocałunek trwał dobre pół minuty.  

Wreszcie oderwała się ode mnie i uśmiechnęła ciepło i zalotnie.  

Gdzie się podziała zimna, alabastrowa Kasia?!  

– Wiesz, co się teraz stało? – zapytała.  

– Hmmmm...  

– Wiesz, że od teraz świat będzie już zupełnie inny? Rozumiesz, że słońce będzie 

inaczej wstawać, wiatr inaczej będzie śpiewał, a ludzie inaczej będą się śmiać? 

Wiesz, że tylko nieliczni będą w stanie pojąć, co nas połączyło? Nasz czas popłynie 

inaczej, inaczej będą tykać zegary, co innego będą znaczyć uśmiechy. Otarliśmy 

się o ciemną chmurę. I rodzimy się na nowo...  

– No jasne, jasne... – wybąkałem zaskoczony.  

Nawet nie próbowałem zrozumieć, o co jej chodzi.  

Ale może tak już musi być.  

 

 

 

 

 

••• 

 

W wyniku działań Fundacji Do Zwalczania Przestępczości Młodzieży oraz nacisków 

specjalistów kryminologów i prawników jesienią 2000 Sejm przyjął, a prezydent 

Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę, która pozwala karać więzieniem 

każdego, kto nielegalnie posiada dowolną dawkę narkotyku. Policja stosuje 

jednak ten przepis do ścigania handlarzy i przemytników, nie ludzi chorych i 

uzależnionych.  

Od wiosny 2000 Centralne Biuro Śledcze, a potem Biuro Bezpieczeństwa 

Narodowego, wykryło i zlikwidowało ponad sto magazynów i wytwórni 

narkotyków związanych z HYDRĄ, rozbiło kilka jej kolejnych członów, znanych 

jako największe polskie gangi. W ciągu roku aresztowano tysiąc trzystu 

przestępców, handlarzy śmiercią.  
Główny szef HYDRY, człowiek w garniturze, znany pod pseudonimem Generał, do 

dziś pozostaje nieuchwytny. 

 


