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Cela przejściowa to jest to, co uwielbiają
masochiści.  Ale  Max  nie  był  masochistą.
Nie był nawet sadystą. Czasem zastanawiał
się, kim właściwie jest. Mimo to, od dwóch
tygodni,  tkwił  właśnie  w  takim  miejscu.
Więźniowie  wchodzą  na  dzień,  dwa,  po
czym wysyłani  są w inne równie straszne
miejsce. Niekiedy, nie zdążą nawet zapalić.

Przed  chwilą  kolejny  raz  był  u  wycho-
wawcy, w związku z tą pomyłką informatyka
albo wirusem. Z różnych stron nadchodziły
sprzeczne  informacje.  Maxa  nie  tylko  wy-
słano  omyłkowo  do  Krakowa,  jego  profil
więźnia zawisł w próżni. Miał dziwne wraże-
nie, że to ten wirus dołożył do pieca.

– Nie mogę pana wysłać do Wrocławia,
bo system twierdzi, że pan tam jest.

Głos  wychowawcy  był  spokojny.  Facet
sprawiał wrażenie zdziwionego. Max też był
zdziwiony, ale nie spokojny. Nie mógł wydu-
sić słowa.

– Muszę  przyznać,  że  pierwszy  raz  wi-
dzę coś takiego. A nie jedno widziałem.

Rzeczywiście,  funkcjonariusz  z  czterna-
stoletnim stażem to w tej służbie prawdziwy
weteran. W końcu tylko rok do emerytury.
Od upadku komunizmu minęło sporo czasu,
ale służby mundurowe zachowały wiele bo-
nusów systemu totalitarnego.

Wpadki  wymiaru  sprawiedliwości  są
wszędzie.  Niektórzy  do  dziś  liżą  rany,  po
tym  jak  zastępca  szeryfa  federalnego  źle
zrozumiał  ustne  polecenie.  Zamiast  prze-
wieźć  zatrzymanego  do  więzienia  o  za-
ostrzonym  rygorze  w  Oregone,  otworzył
kajdanki, zamówił taksówkę i dał kilka dola-
rów na posiłek. Przecież coś takiego mogło
spotkać Maxa. Wolałby to sto razy, od zagi-
nięcia w akcji.

Gdy wrócił  do celi,  nadal myśli  błądziły.
Nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Poma-
łu docierało, że sytuacja jest nie tylko trud-
na, ale może nawet beznadziejna. Przecież
jeśli nie mogą zrobić tak prostej rzeczy, jak
przewiezienie z  więzienia do więzienia,  to
co tu myśleć o poważniejszy sprawach.

Czy mam tu spędzić resztę życia?
To  była  zasadnicza  kwestia.  W  głowie

Maxa  zamajaczyła  informacja  o  ćwicze-
niach  antyterrorystycznych  na  lotnisku

w Milwaoke. Omal nie skończyły się dymi-
sją gubernatora. Dwaj agenci gdzieś ukryli
prawdziwy ładunek wybuchowy i zapomnieli
gdzie.  Trzydniowe  poszukiwania,  z  udzia-
łem psów  tropiących,  nie  dały  rezultatów.
Nie  ma  się  z  czego  śmiać.  Podobno,  do
dziś szukają.

Czy mnie też będą szukać latami?
To była niepokojąca myśl. Porównywalna

tylko z wyobrażeniem nieskończonego Ko-
smosu.

Cela  była  dwuosobowa.  Drugi  więzień,
o ksywie Rocky, patrzył z obawą. Po powro-
cie  od  wychowawcy,  Max  nadal  stał
z otwartymi ustami. Wyglądał, jak ateista po
spotkaniu z Wszechmogącym. Rocky pod-
stawił krzesło.

– Złe wieści?
Max się ocknął.
– Złe?! Tragiczne! Zniknąłem z systemu!

Nie ma mnie! Po prostu mnie tu nie ma!
Rocky  przetarł  oczy.  Max  przez  chwilę

zastanawiał  się,  czy  policja  już  go  szuka.
Czy  szturmują  drzwi  jego  rodziców?  Czy
przeszukują dom? A gdy w końcu znajdą, to
ile lat dostanie za ucieczkę? To nie były set-
ki głupich myśli, były ich tysiące.

Rocky posmutniał.  W mig uchwycił  pro-
blem.  Dobrze  wiedział,  jak  można  utknąć
w biurokratycznej machinie. On był najlep-
szy  przykładem.  W  zeszłym  roku  stał  na
bramce w jakimś wiejskim klubie go-go. Nie
bez przyczyny miał ksywę taką, jaką miał.
Do szczęścia brakowało wzrostu. Gdy ktoś
miał tyle mięśni co on, ale był wyższy, prze-
puszczał bez ceregieli. Pozostałych spraw-
dzał bardzo dokładnie alkomatem.

Ciekawe po co, przecież po chwili i  tak
byli pijani?

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi
o pieniądze.  W pierwszym dniu karnawału
napatoczył  się  jakiś  kurdupel.  Trochę  się
poprzepychali,  zanim  przyjechała  policja
i tamtego  zwinęła.  Żeby  było  śmieszniej,
identyczne zdarzenie powtórzyło się w os-
tatnim dniu karnawału.  Rzecz jasna,  z  in-
nym klientem.  Również  odjechał  radiowo-
zem.

Nie minęło pół roku, kiedy Rocky’ego we-
zwano do sądu. Jakież było zdziwienie, gdy
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ze świadka stał  się oskarżonym. Po tygo-
dniu,  w drugiej  sprawie,  paradoks się  po-
wtórzył. Adwokat natychmiast wyniuchał, że
jakaś przemądrzała paniusia z sekretariatu
uznała, że prokurator się pomylił. Policjant
nie mógł być agresorem. Trzydzieści lat tu
pracuje  i  o  czymś  takim  nie  słyszała.  Po
paru  dniach  nastąpiła  kolejna  pomyłka.
Obie sprostowała  i  dokumenty  wysłała  do
sądu.

Sędzia akt oskarżenia oglądał dwadzie-
ścia pięć minut, z każdej strony. W sumie
pięćdziesiąt. Facet czytał wyjątkowo szybko
jak na urzędnika państwowego. Dokument
liczył  dwie  strony,  słownie:  jedną  kartkę.
A przedmiot oskarżenia ujęto w pięciu zda-
niach. Dla zasady, postanowił  przesłuchać
podejrzanego  i  pokrzywdzonego.  Policjant
nic nie pamiętał.  Nawet nie wiedział,  o co
chodzi.  Co miał  powiedzieć? Przecież na-
rozrabiał, urwał mu się film, a potem kum-
ple odwieźli do domu. A co napisali w rapor-
cie? Któż to może wiedzieć.

Wyglądało,  że  sprawę można odkręcić,
albo przynajmniej umorzyć. Ale policjant za-
wsze coś wymyśli. Nie bez powodu tak wie-
le jest o nich dowcipów. Podobno więcej niż
łącznie  ułożyli  Anglicy  o Szkotach i  Walij-
czykach. Jeśli chodzi o Chucka Norrisa, to
nie wiem.

– Skradziono mi odznakę.
Policjant poczuł, że to dobry moment na

załatwienie własnej sprawy. To znacznie le-
piej brzmi w papierach, niż zagubienie. Sę-
dzia podskoczył z radości. W papierach sę-
dziowskich znacznie lepiej brzmi skazanie,
niż umorzenie. Gdy już się dogadali, że mo-
gło dojść do tego w pierwszy dzień karna-
wału, powstał nowy problem.

– Ile warta jest policyjna odznaka?
Sędzia  miał  na  myśli  wartość  rynkową.

Miał  też twardy orzech do zgryzienia.  I  tu
Rocky  wbił  pierwszy  gwóźdź  do  własnej
trumny.  Sędzia,  nawet  z  pomocą  stu  bie-
głych,  nie  ustaliłby  wartości.  Ponoć  jest
równie bezcenna jak  Dama z gronostajem
Leonarda da Vinci. Ale Rocky chciał pomóc.
Zawsze  wszystkim  pomagał.  Wspomniał,
że widział taką w darknecie, za dwa tysiaki.
Nie był tylko pewien czego dwa tysiaki. To

rozwścieczyło sędziego. Z żalem stwierdził,
że wycofano karę chłosty, bo zafundowałby
Rocky’emu dwa tysiaki klapsów. Większość
sędziów to dewianci.

Walnął  najmocniej,  jak  potrafił,  czymś
drewnianym w stół, i uznał Rocky’ego win-
nym.  Skazany tylko  przez miesiąc  cieszył
się wyrokiem w zawieszeniu. Wtedy na wo-
kandę trafiła druga omyłkowa sprawa. Roz-
patrywał  ją  brat  bliźniak  tego  pierwszego
sędziego. Przynajmniej tak się początkowo
wydawało. Był miły,  uprzejmy. Później  wy-
dało się, że nie ma żadnego brata. W zasa-
dzie różnica w postępowaniu była w jednym
szczególe. Drugi policjant w cywilu nie zgu-
bił  odznaki,  ale  otarł  sobie  ramię.  Sędzia
bez  namysłu  dał  rok  więzienia,  a  kurator
bez namysłu odwiesił pierwszy wyrok.

Czyli facet dostał dwa lata przez pomył-
kę?

Gdy Max o tym myślał, zdawało się, że
miał więcej szczęścia, albo może mniejsze-
go  pecha  z  tym  transportem.  Oczywiście
pod warunkiem, że nie utknął tu na zawsze.
Rozważania  przerwał  łomot  otwieranych
drzwi. Rocky dostał  butelkę wody mineral-
nej i małą siatkę z jedzeniem. Nikt nie wie,
dlaczego  strażnicy  dając  więźniowi  suchy
prowiant zawsze się śmieją.

– Pakuj się, masz transport!
To też standardowy tekst. Od dwóch ty-

godni Max błagał bogów o taki  dla siebie.
Chyba zbyt słabo walczył o swoje. To samo
było, gdy był mały. Inne dzieci dostawały re-
soraki i klocki lego.

A on?
A on  ciągle  tylko  skarpetki,  rękawiczki

i szaliki. W wieku dziesięciu lat miał ich całą
szafę. Przecież Święty musiał coś pomylić.
W ani jednym liście o nic takiego nie prosił. 

Nigdy!
Dwa dni temu minął termin. Jaki termin?

Termin konwoju powrotnego. Wychowawca
wyjaśnił,  że Max nie zmieścił  się w trans-
porcie. Teraz stał przed lustrem i przyglądał
się sobie. Obrócił  się bokiem. Spojrzał  na
lekki brzuszek. Większość ludzi go ma. Ale
czy to mogło być powodem?

Nie zmieścił się w transporcie!
Te słowa nadal dudniły w głowie Maxa.
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Po  trzydziestu  minutach  Rocky’ego  już
nie było.  Wyparował. Przyszedł nowy wię-
zień.  Był  bardzo  przestraszony.  Miał  nie
więcej, jak dwadzieścia lat. Mógłby być sy-
nem  Maxa.  Dlatego,  z  ojcowskim  przeję-
ciem, spytał o otarcia na twarzy i siniak pod
okiem.

– Policja?
Chłopak pokręcił  głową. To zdawało się

najsensowniejszym  wyjaśnieniem.  Brutal-
ność policji,  to  temat  tabu.  Niestety  więk-
szość zatrzymanych z nią się zetknęła. Max
musiał  przyznać, że on nie.  Tortury stróże
prawa stosują dla wymuszenia zeznań. Bi-
cie po piętach, ściskanie jąder i łaskotanie
prądem, robi się w najpoważniejszych spra-
wach. Jak zawsze chodzi o pieniądze. Pre-
mie stanową drugą wypłatę. I tak jest lepiej
niż kiedyś. Nagrodę wypłacano za żywego
lub martwego.

Max  sam zgłosił  się,  wszystko  opowie-
dział. Nie było powodów do przemocy. Nikt
nie  przypuszczał,  że  to  co  wydarzyło  się
pod McDonaldem, będzie czymś więcej niż
wypadkiem.

Ale  takich  młodych  chłopaków  policja
uwielbiała bić. Max przyjrzał się lepiej.

– Nie policja?
– Nie, tym razem nie bili.
– Więc, to…
Max wskazał  zaczerwienienia na  czole.

Dzieciak się uśmiechnął.
– To przez takich dwóch wariatów.
Nie przerywał  chłopcu.  Okazało  się,  że

był  poszukiwany.  Został  zatrzymany  przy
zwyczajnej  kontroli.  Ukrywał  się  od trzech
lat i drogówka dziesiątki razy go sprawdza-
ła.  Nawet płacił  mandaty.  Ale ten policjant
postanowił zobaczyć, czy kierowca nie jest
w rejestrze. W ciągu godziny trafił na dołek.

Na dołek?!
Tak Max zareagował,  gdy pierwszy raz

usłyszał  to  słowo.  Ta  historia  jest  krótka.
Posterunki,  policji  czy  milicji,  zawsze  do
trzymania więźniów przeznaczały najgorsze
pomieszczenia. Były to z reguły mokre piw-
nice i zagrzybione sutereny. Tak jest do dzi-
siaj. Tam, gdzie budynki nie miały podpiwni-
czenia, wykopywano obok dół i nakrywano
prowizorycznym  dachem.  W  czasie  desz-

czu aresztowani brodzili po pas w wodzie.
Na szczęście, to odległe czasy, ale nazwa
pozostała.

Jak  chłopak  dalej  opowiadał,  na  dołku
dwóch  zatrzymanych  zaczęło  mówić
o okropnościach  więzienia.  Znęcanie  się
psychiczne,  gwałty  pod  prysznicem,  przy-
palanie  papierosami,  proszek  do  prania
w zupie. Mieli sprawdzoną metodę na unik-
nięcie  tych  atrakcji.  Dobra  rada  recydywi-
stów, każdemu się przyda. Powiedzieli krót-
ko:

– Jak wejdziesz na celę to zobacz, który
jest największy. Wal w mordę!

I  chłopak tak zrobił.  Teraz dopiero Max
przypomniał sobie, że gdy Rocky wychodził
z celi, korytarzem pędziło stado z grupy in-
terwencyjnej.  Wyglądali  prawie jak zawod-
nicy  kendo,  gdyby nie  wielkie  tarcze.  Po-
dobno  wywlekli  chłopaka  jak  psa.  W  tej
chwili nie pamiętał, czy guzy to ich spraw-
ka,  czy  tego  wielkoluda,  któremu  złamał
nos. Noc przespał jak baranek. Rano straż-
nik z uśmiechem dał dzieciakowi suchy pro-
wiant. Max znowu był zawiedziony.

Został w celi sam. Zastanawiał się, kogo
znowu dostanie. To zawsze była zagadka.
Przez sześć lat dawali różnych gości. Sata-
nistów,  ślepych,  narkomanów.  Gdy  prote-
stował, klawisze przypominali, że nie jest tu
w nagrodę.

Ale  nie  zawsze  protestował.  Niektóre
spotkania były ciekawe. Pierwszy polski ter-
rorysta, który zdaniem Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, chciał wysadzić sejm,
wpadł przez ogólnodostępne forum. Pod te-
matem:  Jak zrobić bombę? wygłupiało się
dwunastu internautów.

To był  największy sukces ABW wszech
czasów. Zaraz potem dostali dwustu milio-
nową dotację od rządu. Grupy antyterrory-
stów szturmowały jednocześnie dwanaście
różnych miejsc na terenie kraju. To była ak-
cja!  Synchronizacja zegarków z dokładno-
ścią do setnych części sekundy.

Ale zatrzymano tylko Brunona K. Pozo-
stali zamachowcy byli niepełnoletni. Trzech
rekordzistów nie skończyło piatego roku ży-
cia.  Rzecznik ABW uchylił  się  od pytania,
czy będą czekać z ich aresztowaniem.

3



Ciekawą  postacią  był  fałszywy  ksiądz.
Trzeci raz trafił za to samo. To już multirecy-
dywa. Od lat odprawiał msze i zbierał datki.
Kolejny  raz  wpadł  przez  jakiegoś  księdza
detektywa. Klecha był nawiedzony. Odkrył,
że parafie, dla których zbierano pieniądze,
nie istnieją,  a planowany kościół  na Ukra-
inie, będzie w miejscowości, gdzie nie ma
jednego katolika. Od roku papież drapie się
po głowie, co zrobić z setkami nielegalnie
zawartych małżeństw i tysiącami nieprawi-
dłowo ochrzczonych dzieci. Dobrze, że nie
powiedzieli  mu  o  spowiedziach  i  rozgrze-
szeniach.

A wy pamiętacie, kto was ochrzcił?
No właśnie...
Myśli  powróciły  do  rzeczywistości  tylko

na chwilę.
Kto będzie następny?
Kto wejdzie do celi?
To zawsze była niewiadoma.  Niewiado-

mą było też, co będzie się działo. Jemu ro-
biono psikusy, a on robił innym. Strażnicy,
którzy słyszeli o Maxie, nie raz próbowali go
wkręcić.

– Przywieźli jakiegoś Portugalczyka. Za-
raz go tu wrzucimy.

Albo.
– Mamy tylko Hiszpana. Może być?
Ludzie  robią  dowcipy  z  różnych  powo-

dów. Z nudów, z przyzwyczajenia do śmie-
chu, z głupoty, a czasem ze wszystkiego po
trochu.

W pamięci  załomotało  spotkanie  z  wy-
chowawcą.  Trudno  było  wyczuć,  czy  był
w dobrym, czy w złym humorze.

– Panie Anderson, zadowolony jest pan
z celi?

Max dobrze wiedział, o co chodzi. Spo-
kojna cela i spokojni współosadzeni to jest
coś, o czym każdy marzy. Każdy więzień,
rzecz jasna.

– Tak, dziękuję.
Wychowawca wziął głęboki wdech. W rę-

kach miał plik kartek. Max nie musiał liczyć,
było ich sześć. Znał treść. Mężczyzna po-
trząsnął nimi.

– Jeśli osadzony Jeremy Six jeszcze raz
napisze  prośbę  do  dyrekcji  o  czepek,  bo

chce iść na basen, to inaczej porozmawia-
my. Nie będzie już tak miło.

– Oczywiście, panie wychowawco. Zoba-
czę, co da się zrobić.

Mężczyzna  dobrze  wyczuł,  że  Max  był
głównym  prowodyrem.  Jeremy  więcej  nie
pisał. Ponoć tylko raz zapytał, czy zamiast
czepka, może być prezerwatywa.

Trzaski  oznajmiły,  że  za  chwilę  do  celi
ktoś wejdzie. Max patrzył z obawą. Pojawił
się  wielki  człowiek.  Ledwo  mieścił  się
w przejściu.  Wyżsi  wzrostem strażnicy po-
dobno  dostają  jakieś  dodatki.  Więźniowie
nie mogą na nic liczyć. Jego mięśnie ledwo
mieściły się w ubraniu. Od razu widać było,
że ćwiczy.

Max  natychmiast  przywołał  w  pamięci
pewnego więźnia, który ćwiczył codziennie,
bez wytchnienia.  W zasadzie  to  była  naj-
ważniejsza  rzecz  w  jego  życiu.  Przynaj-
mniej  tak wyglądało. Artur,  bo tak miał  na
imię, uprosił Maxa o zrobienie krawieckiego
metra z papieru. Od teraz nie było dziwne,
jak  często  podnosi  ciężary,  od  teraz  było
dziwne,  jak  często  mierzy  biceps.  Mniej
więcej,  co  pięć  minut.  Towarzyszyła  temu
defilada przed lustrem.

Żal było patrzeć, jak się męczy. Kolejne
pomiary  niewiele  się  różniły.  Max  zawsze
miał dobre serce. Postanowił coś z tym zro-
bić. W nocy wykonał kolejny metr. Nazajutrz
zobaczył  radość w oczach  kolegi.  Jednak
szczęście  ma  to  do  siebie,  że  nigdy  nie
mamy go dość. Po kilku dniach Max znowu
się  podkradł.  Kolejny  metr  przekłamywał
o  cztery  centymetry.  Odczekał  dwa  dni.
Ostatni,  trzeci,  powiększył  biceps  o  całe
sześć. Od teraz Artur chodził jak grecki bóg
i prężył mięśnie.

Ale ludzie, którzy mają wszystko, potrafią
wszystko  zniszczyć.  Max  coś  o  tym  wie-
dział, a Artur miał się dowiedzieć. Od teraz
ćwiczył non stop. Budził się w środku nocy,
aby zaliczyć kilka serii.  To stawało się nie
do zniesienia. Już wszyscy w celi ostrzega-
li, że to się źle skończy. Rzesza konspirato-
rów rosła. I stało się! Max zakradł się ostat-
ni raz.

Rano Artur zaczął od ćwiczeń. Wziął pa-
pierowy metr  po  dwóch  minutach.  Zamarł
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w bezruchu.  Jego  oczy  zrobiły  się  jak
spodki. Zerknął na boki. Każdy udawał ja-
kieś zajęcie. Obojętnym krokiem tytana ru-
szył w stronę łazienki. Po trzydziestu minu-
tach wyszedł ze łzami w oczach. Już nie był
bogiem.

– Mieliście rację, spaliłem mięśnie.
W tym głosie było wszystko: rozpacz, go-

rycz, obłąkanie. Ale Robert nie wyglądał na
takiego, co spalił mięśnie. Max powrócił do
teraźniejszości.

Większość  więźniów  czas  w  areszcie
spędza na ćwiczeniach mięśni. Po roku wy-
glądają  jak  niewielkie  szafy.  Po  dwóch,
mają problem z odbieraniem telefonu. Całe
szczęście  w  więzieniach  nie  można  mieć
takich  rzeczy.  Trudno  tu  spotkać  siłownię
z prawdziwego  zdarzenia.  Ale  ważna  jest
inwencja.

Rekordy popularności bije książka:  Ska-
zany na trening. Pewien więzień doprowa-
dza do perfekcji  ciało,  wykorzystując tylko
własny ciężar. Ale nie każdy może tak ćwi-
czyć.  Kontuzje  mnożą  się.  W  więzieniu,
gdzie na wszystko lekarz daje witaminę C,
to  prawdziwe  utrapienie.  Dlatego  skazani
robią prowizoryczne ciężarki z worków albo
butelek wypełnionych wodą. Nowy więzień
miał tych ostatnich z pięć tuzinów.

Max  nigdy  nie  widział,  aby  ktokolwiek
miał  aż tyle.  Limit  wynosił  dziewięć litrów.
Dlaczego  nie  dziesięć?  Wymyślił  to  jakiś
dziwak  z  ministerstwa.  Podobno  miał  też
inne śmieszne pomysły. Aż strach pomyśleć
jakie.  Nowy  więzień  dostrzegł  zdziwienie
Maxa.  Chyba  chciał  sprawę szybko  wyja-
śnić.

– Jestem Robert,  mam dożywotkę.  Po-
zwalają na więcej niż innym.

To wiele tłumaczyło. Mężczyzna szeroko
się uśmiechnął. Nie sprawiał wrażenia czło-
wieka, który nigdy nie wyjdzie na wolność.
Schować między bajki można opowieści, że
przedterminowe zwolnienie  przysługuje  po
trzydziestu  pięciu  latach.  W  całej  historii
tego kraju, sąd zgodził się tylko raz. Męż-
czyzna  nie  wyszedł  o  własnych  siłach.
Zmarł po miesiącu.

Los chciał,  że Max z Robertem spędził
sześć dni. Dokładnie tyle, ile Bóg stwarzał

świat. Nie licząc odpoczynku. Czy stwórca
wiedział, że tak wielu ludzi będzie cierpieć
za cudze grzechy. Z pewnością nie. Niektó-
rzy twierdzą, że Bóg robiąc człowieka, nie
był  w najlepszej  formie.  Nie  wszystko  się
udało. W końcu ktoś wydaje te wyroki.

To, co Max usłyszał, wstrząsnęło nim do
głębi.  Nigdy  nie  będzie  mógł  tego  zapo-
mnieć. Przenigdy! Teraz rozumiał, co mógł
czuć  ten  człowiek.  Wielki  przystojny  męż-
czyzna  o  wysportowanym ciele,  czytający
książki, interesujący się niemal wszystkim.
Co  mógł  czuć,  leżąc  na  wznak,  każdego
wieczoru przed zaśnięciem, gdy jego oczy
w całości wypełniały się łzami.

Bezradność? Gniew? Beznadziejność?
Max poczuł kurczący się żołądek.
Dziesięć  lat  temu  miał  rodzinę  bardzo

podobną do Maxa. Wybudowali z żoną dom
marzeń,  w  upragnionym  miejscu.  Bardzo
się kochali. Mieli dwóch synów, stabilną sy-
tuację finansową i dobrą pracę.

Łzy  same cisnęły  się  Maxowi  do  oczu.
Myśli zawirowały wokół chłopaków.

Pewnego dnia Robert dowiedział się, że
ktoś napadł sąsiadów. Nie byli to bliscy zna-
jomi, ale domy stały na jednej ulicy. Dreszcz
emocji  przeszedł  wszystkich.  To była  taka
spokojna wioska, a życie stracił człowiek.

Byli na pogrzebie. Kobieta z trudem opo-
wiadała, jak mąż w nocy ją obudził.  Usły-
szał  hałas  na  dole.  Wziął  łom  i  poszedł
przepędzić złodziei. Udało się. Nic nie ukra-
dli. Widziała, jak czterech zamaskowanych
dzieciaków uciekło w stronę drogi i odjecha-
ło na skuterach. W domu zapanował spo-
kój.  Ale  był  złowieszczy.  Znalazła  męża
w kałuży krwi. Jeszcze żył, ale był w takim
stanie, że nie powiedział, kto mu to zrobił.

Minęło pół roku, gdy taran rozwalił drzwi
w domu Roberta. Zostały tylko drzazgi. Po-
licyjni antyterroryści byli wyjątkowo brutalni.
Nałożyli  coś  na głowę i  wywieźli  do  lasu.
Tam kazali kopać grób i przykładali pistolet
do skroni. Ale on nie wiedział, o co chodzi.
Chcieli, aby wydał wspólników.

Jakich wspólników?!
To było śmieszniejsze od filmów z Ben-

nym Hillem.
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Atrakcje  skończyły  się,  gdy  pojawił  się
adwokat. Okazało się, że podejrzewają go
o zabójstwo sąsiada. Pobrano odciski pal-
ców i wymaz DNA. Wkrótce okazało się, że
nie  mają  żadnych  dowodów.  Absolutnie
żadnych! Akcję przeprowadzono licząc, że
się przyzna. Jakaś kobieta zeznała, jak wi-
działa kłócących się mężczyzn przed hiper-
marketem. Jednym z nich był Robert, a dru-
gim sąsiad.

To była stara sprawa sprzed roku. Cho-
dziło o miejsce parkingowe. Robert nie za-
przeczał, że doszło do sprzeczki. Ale prze-
cież  to  nie  powód,  aby  zabijać.  Zresztą
sprawa  dawno  rozeszła  się  po  kościach.
Zaczęli  znowu  mówić  sobie  dzień  dobry,
w drodze do kościoła. Prokurator jednak nie
chciał odpuścić.

Wtedy  Robert  zrobił  największy  błąd
w życiu, założył sprawę policjantom. Powie-
dział o biciu, torturowaniu i groźbach karal-
nych. Znajoma nagłośniła wszystko w lokal-
nych  mediach.  Nikt,  w  tej  małej  miejsco-
wości, nie wątpił w niewinność Roberta. Nie
mógł kogoś napaść i zamordować. To było
mniej prawdopodobne, niż zdobycie Marsa
w przyszłym tygodniu.

Gdy  zawieszono  dwóch  policjantów,
organy ścigania przeszły do kontrofensywy.
Przeprowadzono  dodatkowe  oględziny
miejsca  zbrodni.  Mimo  że  od  zdarzenia

minęło  wiele  miesięcy,  znaleziono  nowe
dowody.  Jak  się  potem  okazało,  bardzo
istotne.  W  zasadzie  to  jeden  był  istotny.
Aluminiowe puszki po coli i kilka kapsli, nic
nie wniosły do sprawy. Ale było kilka petów.
Co do jednego eksperci byli zgodni. To jest
DNA Roberta. To był jeden z niedopałków.

Sąd  uznał  to  za  wystarczający  dowód.
Skazał  Roberta  na  dożywotnie  więzienie.
Sędzia  stwierdził,  że  daje  oskarżonemu
wiarę, że jest osobą niepalącą. Potwierdziło
to wielu świadków. Nikt nawet nie widział go
z papierosem. Ale z doświadczenia życio-
wego sądu wynika, że w stresie człowieka
ciągnie  do  papierosa.  A morderstwo  jest
stresujące.  Jest  więc  wysoce  prawdo-
podobne, że oskarżony mógł ten jeden raz
zapalić. To prowadzi z kolei do wniosku, że
dopuścił  się zbrodni.  Dopuścił  się okrutnej
zbrodni.

To orzeczenie jest  z  pewnością najbar-
dziej idiotyczne i niesprawiedliwe, jakie Max
słyszał  w  życiu.  Słowa  Roberta  dudniły
jeszcze długo w głowie, gdy nadeszło zba-
wienie.  Drzwi  otworzyły  się  z  trzaskiem.
W przejściu  stał  rozbawiony  strażnik.  Pa-
trzył  na  Maxa.  W  rękach  trzymał  butelkę
i siatkę z jedzeniem.

Max poczuł, jak oddech przyspiesza.
 Marzenia czasem się spełniają.
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Kolejne opowiadanie z więziennego cyklu, trzecie po „Opowieści z Piekła Rodem”
i „Podróży na Koniec Świata i Jeszcze Dalej”. To rzeczywiście się zdarzyło.

   autor

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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POLECAMY
cykl krótkich więziennych opowiadań

Opowieść z Piekła Rodem  Więzienne życie pełne niespodzianek 
i dziwnych sytuacji. Czy strażnik
może Was obudzić o drugiej w nocy?

Podróż na Koniec Świata   Przeprowadzka dla nikogo nie jest
i Jeszcze Dalej przyjemna. Ale pomyślcie, jak byście się 

czuli, nie wiedząc dokąd jedziecie
z całym dobytkiem?

Zaginiony w Akcji    Żaden system penitencjarny nie jest
idealny. Ale czy nasze dane mogą
zniknąć z systemu?

Praca Czyni Wolnym      Praca daje wytchnienie od złych myśli.
Sprawia, że czas biegnie szybciej.
A jak to jest w więzieniu?
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Opinie zasłyszane w sieci

Robert: Polecam. Nieźle się ubawiłem. Pisarz ma niezłe poczucie humoru.

Marcin: Dobre. Gdybym nie miał podobnych sytuacji, to bym nie uwierzył. 
A teraz uważam, że wszystko jest możliwe.

Małgorzata: Nie do wiary, że tak jest w więzieniu. To się w głowie nie mieści. Każdy 
powinien to przeczytać.

Piotr: Fajnie się czyta. Autor w prosty sposób buduje nastrój. Nie używa słów, 
których nikt nie rozumie.

Agata: Ciekawe, ale trochę szowinistyczne. Poza tym, jak ktoś oglądał 
Cejrowskiego, to wie, że jedzenie nie jest złe w więzieniach. Jest 50 
posiłków do wyboru.

Rafał: Świetna akcja i dobre dialogi. Chyba jeszcze o tym gościu usłyszymy.

Alida: Dobrze napisane, ale facet bzdury gada. Znajomy był w więzieniu 
i można tam mieć zegarki, piłeczki pingpongowe, a nawet laptopy. Coś 
mi się zdaje, że to jeden wielki kit.

Prawnik: Zgadzam się, autor zamiast wymyślać niestworzone historie niech 
poczyta kpk. Pewnie nigdy nie był w więzieniu. Można mieć komputery, 
dostęp do Skype’a i serwisów internetowych.

Łukasz: Opowiadania mocno mnie zaskoczyły. Pozytywnie. Nie znałem tego 
autora, ale obiecałem sobie, że przeczytam wszystko, co napisze. 
W większości książek bez trudu przewiduję akcję. Tutaj nie byłem
w stanie.

Anonim: Czytając jego opowiadania [...] można dowiedzieć się rzeczy 
autentycznych, dobrze się przy tym bawiąc. Wydarzenia tam opisane 
można by ująć w sposób budzący grozę, jednak autor wybrał [...] styl 
groteskowy, który może przypominać chociaż trochę formę przekazu 
preferowaną przez Stanisława Bareję...

Paweł: Język kwiecisty. Piękny styl, do którego nie można się w żaden sposób 
przyczepić. Jestem pod wrażeniem.

B.K.: Sporo sarkastycznego humoru. Byłem tam, widziałem i przyznaję, że tak 
wygląda więzienne życie [...] Ogólnie człowiek ma talent pisarski, więc 
polecam.
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Jeśli lubicie styl pisarski pełen lekkości, niespodziewanych zwrotów
 akcji, z nutą humoru, to szukajcie innych pozycji tego autora.

W przygotowaniu powieści oparte na faktach:

Anatomia Zdrady Pierwsza część pociągającej trylogii. Prawdziwa 
historia wielkiej miłości i zdrady, i o tym do jakiej 
tragedii może prowadzić ten duet. Niezwykła 
i poruszająca książka ku przestrodze.

Anatomia Prawa Kontynuacja cyklu  Anatomia.  Zaskakująca relacja  
z procesu karnego odsłaniająca kulisy działania 
wymiaru sprawiedliwości. Układy, dziwne 
zależności sprawiają, że zwykły człowiek jest tylko 
bezsilny.

Anatomia Zemsty Ostatnia część trylogii zadaje intrygujące pytanie:  
Czy człowiek skrzywdzony przez system ma prawo 
do zemsty? Efektowne zwroty akcji i kulisy 
działania półświatka.

Spisek Kolejna porywająca powieść opisująca prawdziwe  
wydarzenia. Układ sprawia, że ludzie, nie mający ze 
sprawą nic wspólnego, zostają oskarżeni i skazani na
najwyższy wymiar kary – dożywotnie więzienie. 
Niemożliwe, a jednak prawdziwe.

Pozycje będą dostępne w postaci książek, e-booków i audiobooków,
również tych czytanych przez autora. Polecamy wersje angielską

i rosyjską.
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