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Zabójcze święta
Piątek, 19.12.2014, 15:40
Dochodziła szesnasta. Z reguły o tej porze w salce
rozlegał

się

gwar,

towarzyszący

oczekiwaniu

na

pojawienie się naczelnika. No, gwar to za duże słowo bo jaki hałas może robić sześć osób, w tym jedna
kobieta? Komisarz Agata Jakuszyk zawsze była zdania, że
w tej robocie to faceci stanowią większość i to oni
produkują co najmniej trzy czwarte decybeli, niosących
się na co dzień po korytarzach Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu.
Dziś jednak było inaczej. Od rana zajmowali się
głównie papierkową robotą, żeby o dwunastej skończyć
pracę, a następnie na szesnastą wrócić do komendy raz
jeszcze. Tym razem luźne, cywilne stroje noszone przez
kryminalnych oraz mundury naczelnika, komendanta i
rzecznika prasowego Edmunda Jeziorskiego miały zostać
zastąpione

eleganckimi,

oficjalnymi

strojami,

a

trzeszcząca z reguły w tle radiostacja poszła w odstawkę
na rzecz płyty z kolędami w wersji reggae, przyniesionej
ku

zdumieniu

wszystkich

odgrażającego się,

przez

Czarka

Buszę,

że wieczorem założy garnitur od

komunii.
Agata przyniosła na wigilijny stół duży,

biały

obrus. Edmund Jeziorski, którego wszyscy traktowali tak,
jakby to król postanowił abdykować - jako że doceniali
jego zaangażowanie i współpracę - przytargał z domu
walizkę

ze

sztućcami,

pozostali

panowie

zostali

natomiast oddelegowany do garów - każdy został przez
komendanta zobowiązany do przeniesienia jednej
potrawy wigilijnej. Pewnikiem były jedynie opłatki, które
Agata

miała

skombinować

od

zaprzyjaźnionego

proboszcza.
- Obawiam się, że poumieramy tu dzisiaj z głodu
-

mruknęła

komisarz

Jakuszyk,

pomagając

odchodzącemu z końcem roku na emeryturę rzecznikowi
prasowemu porozkładać może i widelce wokół fikuśnych
talerzy.

-

Bardzo

doceniasz

pomysłowość

swoich

kolegów, widzę - roześmiał się przyszły emeryt. - Ale
fakt, o talerzach nie pamiętał nikt. Dobrze że w kuchni
znalazłem jakieś niedobitki, każdy z innego kompletu.
Wygląda to gorzej niż szpetnie, ale musi wystarczyć.
Kurde, idą święta, przecież Jezusowi wszystko jedno, czy
zjemy

z

Bolesławca,

Ikei

czy

emaliowego,

wyszczerbionego talerza po babci Gieni...
***
Janek Chrzan próbował właśnie otworzyć sobie
drzwi pod komendy, dzierżąc w dłoniach

owinięty

trzema ręcznikami garnek, gdy zza zakrętu wyłoniła się
honda

accord.

Jakub

Wilczek

zaapelował

przed

wejściem, po czym wyskoczył z samochodu, trzymając
w dłoni plastikowy pojemnik z gruchoczącą rytmiczne
zawartością.

- Czekaj, otworzę! - krzyknął, po czym podbiegł
do drzwi i pomógł koledze wgramolić się do budynku. Uszka?
- Jaka puszka? - spytał zdumiony Chrzan,
próbując łokciem otwierać kolejne klamki, a tym samym
przytykając sobie jedno ucho własnym barkiem.
- Uszka. Z grzybami. Do barszczyku. W tym twoim
zacnym garze, co go tak kurczowo trzymasz.
- Aaa... Wy i te Wasze tradycje, a niech Wam te
uszka uszkami wyjdą, kurde. Makaron niosę.
-

Ooo...

-

włączyła

się

znienacka

jakaś

funkcjonariuszka, którą minęli na korytarzu. - Makaron z
makiem i cynamonem? Moja babcia...
- Nie! - przerwał jej poddenerwowany już nieco
Janek. - Co Wy się tak uwzięliście? Makaron. Zwykły.
Glutenowy. Bez niczego. Nie ma wigilii bez makaronu!
- Ale przecież to nie słodkie...?
- To dosyp sobie cukru, Dżejkob. Jezu, litości...
Miałem przynieść coś od siebie to przyniosłem, a Wam

jeszcze w dupach źle. A Ty taki mądry, co Ci tak lata po
tym pudle?
- Orzeszki ziemne... - zaczął nieco wstydliwe
Wilczek, ale zaraz dodał: - I... pierniczki. Dominika
upiekła.
- Zaraz, zaraz, kim jest Dominika? - odezwała się
Agata, przysłuchująca się od dłuższego czasu hałaśliwej
wymianie zdań.
- No... tego... Nic Wam nie mówiłem, ale...
Spojrzenie Agaty sugerował, że żadne „ale” nie
będzie wystarczające.

Nawet w święta. Jakub wziął

głęboki wdech i zaczął opowiadać o obecnej miłości
swojego życia. Dostrzegł jednak wśród słuchaczy
odchodzącego na dniach na zasłużoną emeryturę
Edmunda, przerwał więc na chwilę opowieść, po czym
pognał co tchu do samochodu. Wrócił po minucie z
niewinną paczuszką w ręce,

po czym wręczył ją

najstarszemu stażem koledze.
- Wiem, że na prezenty przyjdzie pora później,
ale mnie się dzisiaj trochę spieszy, a nie chcę zapomnieć.

Zasłyszałem ostatnio, że dobrze i mądrze jest dawać w
prezencie książki - A biorąc pod uwagę to, że będziesz
miał teraz mnóstwo czasu oraz fascynujesz się turystyką
kolejową, wybór mógł być tylko jeden... Pasujący do
ciebie jak ulał.
Rzecznik-emeryt rozpakował papier, po czym
odczytał na głos tytuł książki:
- Ekhm... „O psie, który jeździł koleją”...
Wszyscy zebrani wybuchnęli śmiechem, tylko
biedny Jeziorski nie bardzo wiedział, czy Jakub z niego
robi sobie jaja, czy to tak na poważnie powiedział...
***
Czołem, Panie naczelniku!
Czarek Busza stał w garniturze przed wejściem,
sprawiając wrażenie bramkarza przed jakimś elitarnym
klubem. Na samą myśl o tym, jak wygląda, uśmiechnął
się szeroko. Nadawałby się do tamtej roboty. Musi o tym

pamiętać,

jak już odechce mu się ratować światło

zdecyduje się na wcześniejszą emeryturę.
- Czołem, czołem, kluski z rosołem! - roześmiał się
nadchodzący w jego kierunku Jacek Paproćko, po czym
wszedł do środka, mijając trzymającego mu drzwi Czarka
- Choć w tych okolicznościach preferowałbym barszcz.
- O tak, koniecznie z uszkami! - zaaferował się
podwładny.
Nieoczekiwanie z salki konferencyjnej wyłonił się
Janek, gotowy do kolejnej walki o świętość makaronu.
- Co Wy, kurwa, z tymi uszka... O, przepraszam,
witam naczelnika. - zmitygował się, widząc z kim przez
korytarz idzie jego partner. - Co tam ciekawego Pan
niesie?
Wzrok wszystkich w salce oraz na korytarzu
spoczął na zawiniątku w siatce z Biedronki, targanym
pod pazuchą stróża prawa, przekraczającego właśnie
próg pomieszczenia.
- Aaaa, żona mi dała wyprawkę w postaci
serniczka.

- Mam nadzieję, że z rodzynkami. - odezwał się
Wilczek. -Bez rodzynek to bluźnierstwo, a nie sernik.
- Racja, racja. - przytaknął swoim zwyczajem
Paproćko.

-

Powinniśmy

powołać

jakąś

policję

świąteczną, rzucającą mandatami na prawo i lewo za
heretyckie żarcie. Ale by nam kasę podreperowało...
Roześmiał się, jednak zamilkł, widząc lodowate
spojrzenie

swojej

podwładnej.

Agata

zaczęła

zdenerwowana wyliczać:
- Dwanaście potraw wigilijnych, edycja policyjna:
makaron, orzeszki...
- I pierniczki! - wtrącił dumny z siebie Jakub.
- A, sorry, racja: i pierniczki. Co my chcemy?
Sałatkę z tego zrobić?
- Zagryziemy plackiem z rodzynkami i będzie
dobrze. - mruknął Paproćko.
- Pogrzało Was, panowie? - nie kryła irytacji. - A
gdzie...
Nie było dane jej skończyć.
otworzyły

się

z

hukiem,

a

do

Drzwi od salki
środka

wbiegł

rozemocjonowany

Staszek

Muszyniak,

pełniący

obowiązki oficera dyżurnego.
- Przepraszam, naczelnik, że wam w tak doniosłej
chwili przeszkadzam, ale na dole czeka jakaś kobieta,
która mówi, że zabiła...
- O Boże...
- ...i że chce rozmawiać tylko z wami.
***
Kwadrans później kulinarne niesnaski odeszły w
zapomnienie. W jednej z naprędce przygotowanych sali
do przesłuchań Jakub Wilczek posadził kobietę, po czym
usiadł

naprzeciwko

niej.

Pozostali

obserwowali

wydarzenia z ukrycia. Młoda, urodziwa niewiasta,
sprawiała wrażenie spanikowanej i przerażonej swoją
obecnością na komendzie.
- Oficer dyżurny wspomniał że przydarzyło się
nieszczęście...
podejrzaną.

-

zaczął

niepewnie,

obserwując

- A tam od razu nieszczęście. Zasłużył sobie,
skubaniec, i tyle! I tak długo pozwoliłam mu egzystować
na tym świecie.
- Co pani zrobiła? - spytał zdumiony, zerkając
niepewnie w stronę lustra, za którym znajdowali się
pozostali funkcjonariusze.
- Długo biłam się z myślami,

czy dam radę.

Podpadł mi już kilka dni temu. Dziwnie się na mnie
patrzył... Tak, jakby pozostawiał mój wygląd i to, co do
niego mówiłam, zupełnie bez komentarza. Nie mogłam
znieść jego spojrzenia, pełnego milczenia i zdumienia. No
i... w końcu miarka się przebrała, nie wytrzymałam,
chwyciłam nóż, weszłam do łazienki, gdy przebywał w
wannie i zaczęłam naparzać na oślep tym nożem.
- I...?
Wilczek nie bardzo wiedział, w jakim kierunku
poprowadzić rozmowę, postanowił zatem zawiesić głos,
jakby zadawał pytanie. Oczekiwał, że kobieta pod
wpływem emocji będzie kontynuować dalej opowieść i
sama naprowadzi to na wszystkie istotne elementy

sprawy. Nie mylił się -siedzącą naprzeciw niego dama
podjęła rzuconą rękawicę i kontynuowała wątek.
- I tyle. Udało mi się go zatłuc nim na amen, choć
to, co z niego zostało pozostawia wiele do życzenia...
- Uhm... Może zacznijmy od początku. Jak się Pani
nazywa?
- To nie ma nic do rzeczy, panie władzo. uśmiechnęła się szelmowsko.
- Niemniej proszę odpowiedzieć. - nie dawał za
wygraną.
- W swoim czasie. I, uprzedzając pytanie, nie
mam ze sobą dowodu, więc się panu nie wylegitymuję.
Cóż, peszek, no nie?
- Wie pani, że i tak musimy podjechać do pani
miejsca zamieszkania? Żeby potwierdzić...
- Nigdzie nie musicie jechać - odpowiedziała
pewnym głosem, przerywając mu.
- Ależ musimy - zaoponował Wilczek, nie kryjąc
irytacji. - Takie są pro...

- Wiem, jakie są procedury. I wbrew pozorom też
ich przestrzegam. Nigdzie nie musicie jechać.
- Ale zwłoki...
- Przywiozłam ze sobą. Są na dole, w bagażniku
mojego samochodu.
***
Mimo

mroźnego,

grudniowego

popołudnia,

gorąca atmosfera dawała się wszystkim we znaki. Po
krótkiej naradzie, odbytej w zaciszu komendy, naczelnik
Paproćko postanowił komisyjnie, w obecności kobiety,
otworzyć bagażnik jej samochodu. Wilczek wprawdzie
optował za wezwaniem na miejsce techników oraz
odpowiednich ludzi z Zakładu Medycyny Sądowej,
jednak

Czarek

dość szybko

ostudził

jego

zapał

podkreślając, że nie wiedzą, czy kobieta mówi prawdę.
- Mało to nawiedzonych wokół nas? - perorował.
- Jedni widzą Jezusa na chipsach, inni mówią do siebie,

może tej babce się przyśniło, albo się kryminałów
naczytała, a teraz nie ogarnia rzeczywistości?
Stanęło na tym, że wszyscy jak jeden mąż:
Wilczek, Janek, Czarek, Agata, Jeziorami, Paproćko, a
także Staszek Muszyniak poubierali swoje kurtki,
płaszcze, futra - słowem: cokolwiek, w czym przybyli na
komendę - i zgromadzili się obok czerwonej kii picanto
stojącej przed wejściem do budynku. Jakub Wilczek,
zaopatrzony w otrzymane od stojącej obok niego kobiety
kluczyki, wsadził niepewnie jeden z nich do zamka w
klapie bagażnika. Przekręcił, usłyszał delikatne kliknięcie,
po czym wyjął klucz. Spojrzał po pozostałych, wziął
głęboki

wdech,

a

następnie

otworzył

bagażnik,

spodziewając się najgorszego.
Oczom wszystkich ukazał się garnek pełen
krwawej cieczy oraz... Nie, to nie mogła być prawda.
Obok garnka, na drewnianej desce leżały równo ułożone
filety

z

karpia,

zapanierowane

i

usmażone.

Zdezorientowany spojrzał na wyraźnie rozbawioną
kobietę.

- Nie pytajcie, ile czasu babrałam się z tą zasraną
rybą. Barszczyk przywiozłam w bonusie, mam nadzieję,
że

nikt

inny

nie

przywiózł.

najzwyczajniej w świecie,

-

Odpowiedziała

po czym uśmiechnęła się

szeroko. - A swoją drogą cieszę się, że udało mi się
zaliczyć wejście smoka. Czy raczej karpia. Prosiłam
komendanta, żeby nie wspominał o moim przybyciu, bo
chciałam zrobić małą niespodziankę.
Spojrzała na naczelnika Jacka Paproćko, po czym
wyciągnęła do niego rękę.
- Izabela Malak, od stycznia obejmę stanowisko
rzeczniczki prasowej KWP.
Zapanowała cisza, przerwana dopiero po chwili
przez wybuch śmiechu.
- Zabójcze święta, nie ma co... - mruknął Janek,
zabierając się za transport żywności z bagażnika do salki
na komendzie.
- A ja już byłam świecie przekonana - wtrąciła
Agata - że nikt nie przyniósł karpia. To by była dopiero
zbrodnia!

- Co tam karp - dodał rozbawiony Czarek - ważne,
że „karpiowe” na koncie!
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POZNAJ DALSZE PRZYGODY WILCZKA I RESZTY EKIPY!

W Poznaniu ginie kibic Legii Warszawa. Na miejscu
zbrodni widnieje groźne memento z Boskiej Komedii
Dantego Alighieri: Porzućcie wszelką nadzieję, wy,
którzy tu wchodzicie. Wkrótce zamordowana zostaje
córka znanej artystki. Skomplikowane, wielowątkowe
śledztwo – w którym tropy stanowią literatura, sport,
obrzędy

pogrzebowe

wikingów,

samotność

i

nowoczesne technologie – podejmują policjanci z
poznańskiej Komendy Wojewódzkiej oraz ich warszawski
partner.

