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5.

Zbliżając się do ogrodzenia znajomej zagrody, w żadnym 
z sąsiedzkich gospodarstw nie zauważyłem żywej duszy, nie‑
mniej jednak, kiedy zabudowania były już na odległość rzutu 
kamieniem, zwolniłem do normalnego marszu, by nie wzbu‑
dzać niepotrzebnych podejrzeń. Całkiem niedawno Bogdan 
dał mi przecież jasno do zrozumienia, że miejscowi „infor‑
matorzy” są nadzwyczaj czujni, a wynikami swych spostrze‑
żeń dzielą się chętnie i bez zbędnej zwłoki.

Rozsądek nakazywał wejście na podwórze od strony as‑
faltowej drogi, lecz czas naglił, więc postanowiłem zaryzy‑
kować i dostać się bezpośrednio do sadu, odchylając nieco 
jedno z przęseł zrujnowanego płotu. Chwilę potem skrada‑
łem się do domu Adamowiczów z nadzieją, że zieleniejące 
drzewa stanowią wystarczającą zaporę przed ciekawskimi 
spojrzeniami sąsiadów.

Mało brakowało, a uległbym pokusie, by od razu zajrzeć 
do pokoju Janki. Mógłbym tego bez trudu dokonać, przysta‑
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wiając do ściany jedno ze stojących nieopodal plastikowych 
krzeseł i wspinając się na nie, ostatecznie jednak uznałem, 
że nie byłoby to zbyt rozsądne; przecież Adamowicz mógł 
być w środku, a ja chciałem zostać niezauważony najdłużej, 
jak to tylko możliwe. Przemknąłem więc obok domu w na‑
dziei, że drzwi wejściowe, usytuowane po przeciwnej jego 
stronie, nie będą zamknięte od środka.

Za rogiem budynku czekało na mnie pierwsze rozczaro‑
wanie. Podświadomie łudziłem się, że Bogdan nie wróci od 
razu do domu, lecz znajoma fiesta, porzucona byle jak na 
środku podwórza, nie pozostawiała wątpliwości, że jeśli po‑
stanowił wdrożyć w życie swój morderczy plan, to nie cze‑
kał z jego realizacją.

Drugie rozczarowanie spotkało mnie w momencie, gdy 
ostrożnie nacisnąłem klamkę. Drzwi były zamknięte i tym 
faktem byłem naprawdę mocno zaskoczony; do głowy by 
mi nie przyszło, że Adamowicz po powrocie zamknie je za 
sobą na klucz.

„Może nie jest aż tak szalony, jak mi się wydawało?” — 
pomyślałem i natychmiast zacząłem zastanawiać się, co robić 
dalej. Ostatecznie uznałem, że skoro nic innego nie przycho‑
dzi mi do głowy, to plan z krzesłem wcale nie jest taki zły.

W drodze na tyły domu przystanąłem obok schodków 
prowadzących do piwnicy. Moje serce ogarnęła nadzieja, bo 
gdyby tutaj drzwi były otwarte, to przecież lepszy sposób 
na niepostrzeżone wejście do budynku trudno byłoby sobie 
wymarzyć… Schodząc po betonowych stopniach, modliłem 
się, by tym razem się udało.

Ująłem w dłoń mosiężną gałkę i przekręciłem. Drzwi 
uchyliły się z cichym skrzypnięciem i zaraz potem byłem 
w środku.

*

Dwa niewielkie zasłonięte okienka nie dawałyby zbyt 
wiele światła nawet w słoneczny dzień, więc w pochmurny 
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poranek tym bardziej miałem problem z dostrzeżeniem cze‑
gokolwiek. Odruchowo sięgnąłem do ściany, próbując znaleźć 
włącznik światła. Był tam, gdzie można się było go spodzie‑
wać, jednak charakterystyczne pstryknięcie nie dało oczeki‑
wanego efektu. Najwyraźniej takie drobiazgi jak wymiana 
przepalonej żarówki nie zaprzątały głowy gospodarza.

Gdy wzrok przyzwyczaił się nieco do panującego w piw‑
nicy półmroku, dostrzegłem na przeciwległej ścianie piono‑
wy, biały prostokąt i domyślając się, że są to drzwi prowa‑
dzące do kolejnego piwnicznego pomieszczenia, powoli ru‑
szyłem w ich kierunku. Zaraz potem moja noga natrafiła na 
leżącą na podłodze skrzynkę z narzędziami. W myślach po‑
chwaliłem sam siebie za zapobiegliwość; jeśli nie zachował‑
bym ostrożności, prawdopodobnie wyłożyłbym się jak dłu‑
gi. Na wszelki wypadek postanowiłem jeszcze chwilę po‑
czekać, aż wreszcie z otaczającej mnie szarości zaczęły się 
wyłaniać ostrzejsze kształty.

Na prawo od drzwi zobaczyłem sięgający niemal sufitu 
prostokąt metalowej szafy, obok którego, w samym kącie 
piwnicy, stało coś, co przypominało… Pomyślałem o skle‑
powym manekinie, ponieważ do głowy by mi nie przyszło, 
że w tym miejscu mógłby ktoś stać, ale… dwa lekko fosfo‑
ryzujące punkciki na wysokości głowy nieruchomej postaci 
na moment zgasły, by zaraz znów się rozjarzyć. Zamarłem 
w bezruchu. Jego twarz była coraz wyraźniej widoczna.

Wreszcie, gdy mogłem już rozróżnić rysy twarzy niezna‑
jomego mężczyzny, jego usta rozciągnęły się w szerokim nie‑
przyjemnym uśmiechu. Białe zęby zalśniły niemal tak jasno, 
jak osadzone w śniadym obliczu białka oczu.

— Pan Uchmann… — powiedział głębokim, dźwięcznym 
głosem. — Jakże miło mi pana wreszcie poznać…

Postąpił kilka kroków w moją stronę. Gdy stanął tak bli‑
sko, że mógłbym go dotknąć, okazało się, że jest ode mnie 
wyższy prawie o głowę. Siwe, długie włosy okalały pooraną 
zmarszczkami twarz, gęsta i również siwa broda maskowała 
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nieco jego uśmiech, ale ślepe oczy wpatrywały się we mnie bez 
cienia wesołości. Dopiero teraz zrozumiałem, że nieznajomy 
starzec nie uśmiecha się, lecz szczerzy zęby w grymasie przy‑
wołującym na myśl szykującego się do ataku drapieżnika.

Próbowałem się cofnąć, ale zaraz wyczułem, że za mną 
jest jakaś ciężka, niepozwalająca się odsunąć przeszkoda. 
Dłonie natrafiły na chłodny blat metalowego stołu. Gorącz‑
kowo zacząłem go dotykać w poszukiwaniu czegoś do obro‑
ny. Bezskutecznie. Pozostała mi ucieczka, mężczyzna jed‑
nak natychmiast zagrodził mi drogę odwrotu i pokręcił gło‑
wą, cmokając przy tym z niezadowoleniem.

— Jeszcze się dobrze nie poznaliśmy, a pan już by chciał 
mnie tu zostawić? Nieładnie, nieprawdaż?

Z kocią zręcznością przesunął się kilka kroków w swo‑
ją lewą stronę, mijając bez trudu skrzynkę z narzędziami 
i duże pudło, którego wcześniej nie dostrzegłem. Cały czas 
patrzył mi w oczy, a ja miałem wrażenie, że rozkład przed‑
miotów w piwnicy zna na pamięć. Wreszcie sięgnął do zam‑
ka w drzwiach, przekręcił klucz i schował go do kieszeni.

— Teraz nie będą już nam przeszkadzać jakieś niepo‑
trzebne pokusy — powiedział.

Był kilka kroków ode mnie. Oceniłem, że jestem w sta‑
nie dopaść do drugich drzwi, ale zanim wykonałem jakikol‑
wiek ruch, nieznajomy znów się odezwał:

— Tamte drzwi zamknąłem już wcześniej. Zechce pan 
może łaskawie to sprawdzić?

Nie miałem nic do stracenia, więc rzuciłem się w ich stro‑
nę najszybciej, jak potrafiłem. Kiedy szamotałem się z klam‑
ką, zza moich pleców dobiegł cichy, nieprzyjemny śmiech.

— Och, panie Witoldzie, niechże pan przestanie. — Śmiech 
ustał jak ucięty nożem. — Proszę mi wierzyć, że to nic nie da. 
Długo się przygotowywałem na spotkanie z panem i zapew‑
niam solennie, że nic nie umknęło mojej uwagi.

*


