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Bestkiller 

Najbardziej nie podobało mi się to, że patrzył na mnie z góry. Gdybym jeszcze 

stała bokiem, mógłby zobaczyć tylko profil, a z profilu nie wszystko da się wyczytać. 

Nie usiadł, stał i patrzył prosto na mnie. Poza tym nie był taki zły, nawet mi się trochę 

podobał. Młody, z ciemnymi kręconymi włosami, w niebieskiej koszuli, bez munduru. 

Wydawał się znajomy, musiałam już go kiedyś spotkać. Gdyby się nie przedstawił, 

nawet bym nie pomyślała, że jest z policji. Już miałam zażartować, że chyba pada 

deszcz, skoro wszedł do biblioteki, ale w porę się powstrzymałam. Minęły już czasy, 

kiedy tylko co drugi policjant potrafił czytać. 

– Przyznajesz się do wszystkiego? – zapytał, ale widać było, że nie liczy na 

wiele. I słusznie. To tak, jakby chciał przeczytać pierwszą stronę książki i od razu 

poznać zakończenie. Poza tym, na początku byłam na niego obrażona, wpadł bez 

zapowiedzi i wystraszył mi czytelników. Nie było ich może wielu tego popołudnia, ale 

właśnie zaczął się mną interesować pewien barczysty nastolatek. Niełatwo dziś 

wyrwać w bibliotece chłopaka z gimnazjum. Niestety, wyszedł razem z pozostałymi 

czytelnikami, kiedy tylko pojawił się ten policjant. 

– Muszę przyznać, że jesteś w tym dobra. Zajęło mi sporo czasu, zanim 

odkryłem, że to ty. Ci biedacy nie mieli ze sobą wiele wspólnego, wiesz? 

Wiedziałam. Pamiętałam dokładnie każdą osobę. Nie miałam jednak żadnego 

powodu, żeby mu o tym opowiadać. 

– Pierwszego z nich żona znalazła w wannie. Zapalił białe świece, otworzył 

czerwone wino, dolał do wody olejku zapachowego. Włączył relaksującą muzykę w 

telefonie. Planował posiedzieć dłużej, bo aparat podłączył do ładowarki. Jakimś 

cudem wpadł mu do wody. Ciekawe, nikt poza mną nie domyślił się, że tam byłaś. 

Zwykły wypadek. A przecież facet nie zadbałby o to wszystko, gdyby kąpał się sam, 

prawda? Przypuszczam, że jego żona zatarła najważniejsze ślady, żeby się to nie 

wydało. 

Przypomniałam sobie Janusza. Był pierwszym starszym mężczyzną, z którym się 

związałam. Żonaty od dwudziestu lat, przy mnie zachowywał się jak licealista. 

Spędziliśmy w jego łazience cudowne chwile. Był delikatny i czuły, kiedy mnie 
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dotykał, celebrował nasze wspólne momenty. Szkoda tylko, że nigdy nie był do końca 

sobą. Przy każdym spotkaniu bał się, że jego żona nas nakryje. Spotykaliśmy się w 

tajemnicy, czasem urywał się wcześniej z pracy i szliśmy na kawę. 

Wykorzystywaliśmy każde pięć minut. Uwielbiał klasyczne pozycje i nie lubił 

eksperymentów, ale zdarzały nam się intymne chwile w samochodzie czy nawet w 

toalecie.  

Może sobie wykombinowałeś, panie śledczy, jak go zabiłam. Ale nie zadałeś 

sobie trudu, żeby poszukać przyczyny. Janusz był nieszczęśliwy. Żona nie rozumiała 

go i nie kochała, dzieci wyciągały od niego pieniądze. Tylko we mnie znajdował 

ukojenie. Oddałam mu siebie całą. Kiedy już się mną nasycił, chciał odstawić na bok. 

Powiedział, że pochłaniałam za dużo jego czasu. Że znalazł sobie inną, chudszą, która 

nie wymaga aż tyle uwagi. I ze to nasz ostatni wieczór. Tak po prostu. A ze mną się 

tak po prostu nie kończy. Nie mogłam zostać jego pierwszą, za późno się poznaliśmy. 

Ale mogłam być ostatnią. 

– Nie wiem, co takiego w sobie masz, że mężczyźni za tobą szaleją – powiedział 

policjant. Odwrócił się i podszedł do regału z innymi książkami. Wybrał pierwszą 

lepszą, dotknął jej grzbietu i powoli przejechał palcem w dół. Spojrzał na mnie. 

Przeszedł mnie dreszcz. Wyobraziłam sobie, że tak samo pieści moje plecy, przesuwa 

dłoń po linii kręgosłupa. Czy zorientował się, że coraz bardziej mnie pociąga?  

– Ale dowiem się tego – kontynuował. – Może też jestem w twoim typie? 

Zauważyłem, że wybierasz facetów w różnym wieku. Pamiętasz tego studenta 

socjologii? 

Maciek. Jak mogłabym o nim zapomnieć? Przychodził do biblioteki zawsze w 

soboty, kiedy wracał na weekend do rodziców. W ciągu tygodnia mógł korzystać ze 

zbiorów uniwersyteckich. Książki rezerwować przez internet z wyprzedzeniem, z 

prawdziwymi autorami się spotykać. Ale zawsze wpadał do nas coś pożyczyć, 

podpytać o nowości i sprawdzone numery.  

Z Maćkiem od początku było inaczej. Postawił sprawę jasno: nie uznawał 

monogamii. Wiedziałam, że nie będę go miała tylko dla siebie. Potrafił w jednym 

tygodniu spotykać się z kilkoma na raz. Z jedną flirtował na ćwiczeniach z metod i 
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technik badań, do drugiej zaglądał co jakiś czas w akademiku, trzecią przeleciał gdzieś 

na ławce w parku. Nie wiedziałam, która jestem w tej kolejce. Marzyłam, że kiedyś 

powie: „Kochanie, tamte trzy się nie liczą.” Godziłam się na to dlatego, że tak 

naprawdę byliśmy bardziej przyjaciółmi niż parą. Otwieraliśmy się przed sobą 

nawzajem. Spędził ze mną tylko jedną noc. Opowiadał mi wtedy o innych, mówił, że 

mam w sobie coś więcej niż tamte, że stracił dla mnie głowę. 

– Trudno było ustalić jego tożsamość – policjant przerwał moje wspomnienia. –

Był zmasakrowany, głowa leżała kilkadziesiąt metrów od ciała. Zidentyfikowaliśmy 

go po karcie bibliotecznej, którą miał w kieszeni spodni. Nikt nie pamiętał, że byłaś 

wtedy na peronie. Chłopak stanął za blisko torowiska, miał w uszach słuchawki, ktoś 

go pchnął. Wpadł prosto pod nadjeżdżający pociąg. 

Mój drogi, znów poznałeś skutki, a nie chcesz poszukać przyczyny. Gdybyś 

sprawdził jego telefon, wiedziałbyś, że chwilę przed śmiercią słuchał innej, nie mnie. 

Wybaczyłabym mu, pogodziłam się już wcześniej z tym, że nie jestem tą jedyną. 

Mężczyźni zawsze odchodzą, to tylko kwestia czasu. Poszło o sposób, w jaki mnie 

zostawił. Postanowił oddać mnie swojemu koledze. Powiedział: bierz stary, korzystaj, 

na pewno ci się spodoba. Świetna pod kołdrę na jedną czy dwie noce. Musiałam go za 

to ukarać. 

– Wiesz, wtedy już byłem na twoim tropie. Z monitoringu nie udało się nic 

wyciągnąć, ale ja znalazłem świadka. – Podszedł do stołu z czasopismami i otworzył 

pierwsze z brzegu. Przewracał strony szorstko, z udanym zainteresowaniem, żeby 

przez chwilę nie patrzeć na mnie. Wiedziałam, że już połknął haczyk, że nie przestanie 

o mnie myśleć. – Tym razem to była kobieta. Nie myślałem, że posuniesz się dalej, 

wydawało mi się, że chodzi tylko o facetów. Pamiętasz jej imię? 

Anna. To ona znalazła mnie na dworcu. Zabrała do siebie, zaparzyła herbatę, 

pomogła się poskładać. Mieszkała sama, nie miała nikogo. Myślałam, że zostaniemy 

przyjaciółkami, ale ona już pierwszej nocy zaciągnęła mnie do łóżka. W sumie jedno 

nie wykluczało drugiego. Spędzałyśmy tam większość czasu. Miałam jej to trochę za 

złe. Nigdy nie wyszłyśmy razem, jakby się wstydziła, że ktoś ją ze mną zobaczy w 

autobusie czy restauracji. Z nią było inaczej niż z mężczyznami. Zaangażowała się 

bardziej niż ja. Któregoś dnia powiedziała po prostu, że mnie zatrzyma tylko dla 
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siebie. Nie odda już nigdy, choćby miała płacić za to karę do końca życia. Nie byłam 

gotowa na taki związek. 

– Ona opowiedziała mi o tobie – ciągnął. – Tak trafiłem na twój ślad. Ale 

zeznania świadka to za mało, szczególnie, że była z tobą związana emocjonalnie. 

Potrzebowałem dowodów. Pomogła mi je zdobyć.  Wiesz, jak potwierdziliśmy, że to 

ty jesteś odpowiedzialna za śmierć pozostałych? Wystarczyło zwykłe badanie, każdy 

przecież zostawia odciski palców. 

Nie spodziewałam się, że to Anna mnie zdradzi. Opowiedziała o wszystkim temu 

policjantowi i przez nią zabrali mnie wtedy na komisariat. Pobrali odciski, ale potem 

odwieźli z powrotem. Myślałam, że nic na mnie nie znaleźli. Dłonie zawsze 

zostawiają ślady, setki tropów. Choćby dotykali tego później inni ludzie, część twoich 

linii papilarnych pozostaje zapisana na zawsze. Dotrą do ciebie po tych liniach jak po 

nitce do kłębka. Strzeż się, czego dotykasz, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy 

policja zapuka do twoich drzwi.  

– Miała zeznawać, ale nie dożyła procesu. Sąsiedzi zaalarmowali policję, 

musieliśmy wyważyć drzwi. Znaleźliśmy ją w łóżku. Byłaś szybsza, jak zawsze. Ale 

miałem już pewność, że to ty. Tak cię tu znalazłem. 

Tym razem się pomyliłeś. Ona zabiła się sama. Wybrała tabletki, miała ich pełną 

szufladę. Czy to naprawdę taka różnica, że połknęła na raz tyle, ile normalnie łykała w 

ciągu dwóch tygodni? Tak samo miały dać jej szczęście, pomóc zapomnieć o 

cierpieniu. Cierpiała bardziej przez swoją zdradę, to i potrzebowała większej dawki 

ukojenia. Wzięła, ile jej się należało. Pomogłam trochę tylko. A przynajmniej nie 

przeszkodziłam. 

– Co ty w sobie, masz, że  potrafisz do tego stopnia zawładnąć człowiekiem? – 

zapytał. – Ludzie zapominają przy tobie o całym świecie. Mężowie zostawiają żony, 

studenci oblewają egzaminy, urzędnicy zaniedbują pracę. Nie odpowiadasz, ale 

obiecuję ci, że dowiem się wszystkiego. Mam czas. Chodźmy. 

Zapakował mnie do torby i zabrał z biblioteki. Ale nie na komisariat, tylko do 

siebie. Rzucił się na mnie jeszcze w samochodzie, w mieszkaniu od razu zaciągnął do 

łóżka. Po pierwszym rozdziale odprężył się i zapalił papierosa. Razem wdychaliśmy 
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tytoniowy dym. Potem już byłam z nim wszędzie. Przy śniadaniu, w wannie, na 

komisariacie. Jak z każdym, z którym byłam wcześniej. Powiedział mi, że jestem 

najlepszą książką, jaką czytał w życiu. Że nigdy nie odstawi mnie na półkę.  

Jesteśmy razem. Jeśli dotrzyma słowa, będzie żył. 


