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„Kto umywa ręce” 

Antoni Halemba nie przepadał za swoją pracą. Szczerze jej nie lubił, wręcz nie znosił. Każdy 

dzień rozpoczynał od siarczystego przekleństwa. Jednak, za coś musiał pić. Tygodnie mijały jak z 

bicza strzelił, odkąd doprowadził do końca ostatnie zlecenie. Splendor sławy jaką dawało 

świadczenie przeciw sławnej Gorgonowej w stolicy, zaledwie się już tliło. Prasa znajdowała inne 

tematy. Dodatkowo czuł wielką niesprawiedliwość w fakcie, że jego umysł z taką łatwością 

rozwiązywał skomplikowane zagadki, a każda kolejna kobieta w lot wyłapywała jego krętactwa. 

Napływ wielu myśli na przemian z kacowym kołataniem wyrwał Antoniego ze snu. Na 

granicy jawy, gdy ciało z duszą zaczęły na powrót łączyć się w jedno i wracać z astralnych nocnych 

podróży; gdy jak w soczewce skupia się i wraca, jak obuchem w głowę, twoje tu i teraz. Nie, nie 

proustowskie przebudzenie,  nie miękka fala firan kołyszących się w rytm porannego wiatru,  nie 

zapach herbaty i magdalenek – żadne tego typu marzenia, a  prosto jak strzał w miękkość brzucha  – 

Człowieku, jest źle - myślał. 

Otwarte okno powodowało, że krzyki dochodziły tym donośniej: 

– Trup, trup , Boże wszechmogący, jezusicku  trup w fabryce..!!! 

–  Co, Pani co godocie, co za krzyki, jaki trup! – kolejny głos, tym razem męski i donioślejszy 

Głosów było coraz więcej, coraz głośniej, całe targowisko zaczęło huczeć.  

Antoni postanowił zamknąć okno. Nie – tego za wiele, spać...przespać ten stan, pomyślał... spać, 

obudzić się w świecie gdzie wczorajszy wieczór był tylko snem. 

 

Józef Rode miał wszystko zaplanowanie, dzisiejszą kolacje i tę którą zje za tydzień. Nie lubił 

bałaganu, a słowo „spontanicznie” nie istniało w jego słowniku. Dzień zaczynał ze świadomością 

każdego zrobionego kroku, każdej rozmowy, każdego uchylenia kapelusza do znajomego sprzedawcy. 

Tak, był miły. W drodze z ulicy Parkowej, przez Rymera do biur swojej Fabryki Stalówek i Artykułów 

dla Potrzeb Biurowych  przy ul. Gliwickiej 30, kłaniał się dokładnie 12 razy, uchylał grzecznie 

kapelusza i zamieniał niezobowiązujące uprzejmości z sąsiadką spod 2, rabinem krzątającym się przy 

synagodze, następnie przyglądał się zamieszaniu wokoło składu żelaza. Mijając skrzyżowanie ulicy 

Dolnej i Gliwickiej  zwalniał na moment. Unoszący się cukrowy  

z piekarni pyłek delikatnie gilgotał jego nozdrza i zostawiał słodki posmak na wargach – myślał wtedy 

o Milenie. Dodatkowo zapach chleba dalej na Ratuszowej sprawiał, że było to jego ulubione miejsce 

w mieście i dzięki temu droga do pracy miała w sobie odrobinę magii. Następnie mijał fabrykę mydła 

Lukashika, potem ulicą Zamkową w dół i już jego myśli były wypełnione sprawami zaplanowanymi 

na ten dzień. 

 

12 kwietnia wszystko było inaczej. Rozalia, jak zwykle w czwartek zapukała do drzwi niosąc 

na tacy nie mniej, nie więcej a dwa jajka gotowane dokładnie 2 i pół minuty, ani twarde ani miękkie, 

takie jak osobowość Józefa. 

Gdy nie usłyszała zdecydowanego „Proszę” zaniepokoiła się srogo, to było do pana niepodobne. 

Pracowała u niego już 15 lat, a pan Rode nigdy nie odmawiał śniadania.Postanowiła wejść.  

W życiu widziała już wszystko. Odchowała trzech chłopców, a jednego chłopa pochowała   

–  Wszytkom na tym świotku widziałach –   pomyślała –  Włarza sam–  dodała na głos, trochę do 

siebie, trochę do swojego umrzyka chopa, z którym jeszcze lubiła se pogodać. 

Taca w dół, Roza w krzik. Lóżko w nieładzie, Pana Józka nie ma. Przygotowany dziś ancug leżał 

nietknięty  – Był chop, nie ma chopa – powiedziała trochę o panu Józku, trochę o swoimi Karlusie 

umrziku. 

 

Hans Lukaschik był w biurze pierwszy, zawsze. Odkąd przejął firmę jako najstarszy, 

najmądrzejszy, najlepiej wykształcony syn. Nigdy nie zawiódł. Poczucie, że jest pierwszy na 

stanowisku wprawiało go w dobry nastrój, motywowało na cały dzień, poniekąd łechtało próżność, 

gdy widział jak Józef Rode okrężną drogą szedł do swoich biur, on już w nich był! Gdy ten rozmarzony 

uchylał kapelusza w drodze. To jemu pradziad, założyciel firmy senior rodu Joseph Lukaschik 

przekazał zegarek, którym odmierzał godziny pracy. Tykający sekundnik miał dźwięk uderzających o 
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siebie monet, mógłby przysiąc, że tak to słyszy. Jako dziecko towarzyszył dziadkowi, a później ojcu, 

gdy ci naciągali zegar w fabrycznej hali przy ulicy Zamkowej. Czas to pieniądz, to wiedział i czasu 

nie marnował. Bywał w świecie – to na pewno. Zwiedził Francję, pobierał nauki w Niemczech – 

jednak kochał Tarnowskie Góry. Francuzi byli dla niego zbyt głośni, aparycja Anglików 

doprowadzała go pasji, ich wielkie szczeki nie pozwalały się skupić na rozmówcy. Szanował Niemców 

– to tak, przecież po trochu sam nim był, w plebiscycie głosował na Niemców.  

Jednak przyłączenie do Rzeczypospolitej nie stanowiło dla niego problemu. Biznes mógł robić 

wszędzie. Śląsk dla niego mierzył się inną miarą. To był, jak to mówią Amerykanie: promised land. 

Kraina perspektyw, dziedzictwo wielkich nazwisk stanowiących wielkie fortuny to był jego konik.  

A Tarnowskie Góry, cóż, doceniał etos górniczej pracy, ale fakt że w Tarnowskich Górach 

wydobywano onegdaj szlachetne srebro był nobilitujące.  

Żartowano wśród przyjaciół, że przejedzie się jak Zabłocki na mydle, jednak w krainie gdzie 

pracowano w brudzie i zwalczano żywioł ziemi wszelkimi możliwymi sposobami, mydło było złotym 

interesem –  srebrnym – dodawał i niezmiennie uwielbiał swój mało śmieszny, dla innych, ale nie dla 

niego, żart. 

 

Na gwarnych godkach mijał czwartkowy poranek, robotnicy byli zajęci rozmowami  

o zbliżających się niedzielnych tańcach w Parku Piny, wszak były zapowiedziane jako pierwsze tej 

wiosny.  

O Kaśkach, Jadźkach, Marylkach, które szykowały już klajdy i zopaski na niedziele gadało się wiele, 

wszyscy czekali,  

–   Ino jeszcze 3 szychty i wpadnie w ramiona mej libsty– myślał sobie niejeden.  

Zegar odmierzający początek szychty, w czwartek 12 kwietnia milczał jak zaklęty. 

 

Karl Junior Dominik podśpiewywał na każdym kroku. Biesiadna nuta towarzyszyła mu 

zawsze. Karlik bo tak go nazywali furmani u Feliksa, nie raz intonował przyśpiewkę, co chętnie 

podchwytywali obecni w szynku bo wiedzieli, że skończy się darmową kolejką, którą Karlik postawi. 

Mówiło się, że przy wielkim pijaństwie wystawia weksle in blanco. Każdy na to czekał, gdy tylko noga 

jego przestawała za próg. A weksle miały pokrycie, mawiano, byli tacy, co nowe gardiny kupili. Karla 

nie trzymały się pieniądze, ale trzymały się pomysły. Wszędzie gdzie się pojawiał zostawiał po sobie 

szkice i rysunki. Prenumerował angielskie magazyny i rysunki mebli. Czasopismo Home & Garden, 

przyjeżdżało do niego z 2 miesięcznym opóźnieniem, a odbierał je osobiście na stacji kolejowej, dając 

sowity napiwek konduktorowi. Napiwek pozwalał na kupno nie przymierzając, karminadli na 4 

niedziele. O szychtę w dniu przybycia pisma, ciągnięto na kolei losy, a także handlowano nim z 

większym zapałem niż kolonialnymi koframi, które od czasu do czasu pozostawały nieodebrane na 

końcu składu.   

11 kwietnia, gdy Karl dziarskim krokiem zeskoczył z wiaduktu by w budce konduktorskiej 

odebrać swoją przesyłkę, natknął się na niecodzienny widok. 

Tej kobiety nikt nie zauważył, wysiadła z pociągu jadącego na trasie Poznań – Lwów. Pracownicy 

kolei w popłochu glancowali mundury na przyjście Karla Juniora. Oby był w dobrym nastroju, oby 

sypnął groszem i dla nas, i może dla pucybuta.  

W drodze z peronu do hali dworca kobieta minęła się z Karlem o wiele za blisko niż nakazuje dobre 

wychowanie, on poczuł zapach jej perfum, były inne, nietutejsze.  

– Przystojna dama – pomyślał, ukłonił się w pas uchylając kapelusza. 

 –Karl Junior Dominik do usług – wyrecytował. Kobieta zupełnie nie zwróciła na niego uwagi, minęła 

bezceremonialnie i nawet nie dygnęła na prezentację Karla. 

– Twarda sztuka –  powiedział do siebie, i w tej samej chwili przestał zawracać sobie głowę, 

przyjezdną damą. Jak najszybciej chciał odpakować nowy numer swojego ulubionego pisma pełnego 

nowych, nieznanych nikomu w Tarnowskich Górach pomysłów.  

Może  właśnie dzięki nowoczesnym pomysłom z wielkiego świata  jego odziedziczona meblarska firma 

jeszcze nie zbankrutowała.  

– Pół tydnia w rzici – pomysł Karlik,  wychodząc  tego wieczoru z domu. Cóż innego miał robić, żonki 
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szukać? – haha– zaśmiał się na głos, może nie w szynku. Koniec pracy na dziś, pomyślał, trzasnął 

drzwiami, a stosy papierów pofurgały gnane wiatrem zamykającego się dnia pracy.  

 

 W szynku byli wszyscy którzy zawsze tam bywali. Był i ten szpicel Halemba. Karl nie darzył go 

estymą.  

Ot wieśniak z odrobiną fartu w życiu.  

Ileż ekscytacji z jednego listu, jednej wyprawy do stolicy, za namową jakiegoś nawiedzonego babska, 

które chciało pozbyć się konkurencji w postaci znienawidzonej córki kochanka. Ileż opowieści  

o rozprawie sądowej, o dziennikarzynach , którzy z wypiekami na mordach rozpisywali się  

o konflikcie starym jak świat – że stara baba zazdrosna jest o młodą. W głębi duszy Karl zazdrościł 

Halembie poznania tej słynnej Gorgonowej. To był jego typ kobiety.  Nie dość, że piękna - tak stało w 

gazetach, to jeszcze pięła się do swego. Słusznie– myślał, co wygrabisz to twoje, nic za darmo na 

świecie nie ma. Takiej Bonie dałbym się niańczyć – myślał obelżywie zamawiając kolejną kolejkę dla 

siebie i jakiś obdartusów, którzy mu przają za jego pieniądz.  

Zawsze gdy w pobliżu był Antoni, Karl miał podły nastrój, nie lubił typa. A tego wieczoru 

wyjątkowo działał mu na nerwy. I z wzajemnością.  Antoni od dawna zasadzał się na bufetową, to 

Karl zawiesił na niej oko. I może los mu sprzyjał, bo szpicel Halemba wesołkował z inną. Docinki, 

podszczypywania, czegóż tam nie było. A twarz bufetowej czerwieniała coraz bardziej, nie było to 

spowodowane ilością taniego alkoholu, a wykwitającą jak egzema zazdrością.  

Dla Antoniego Halemby wieczór potoczył się gładko, kolejny sznaps za kolejnym  i rzeczywistość 

rozmyła się w kalejdoskopie denka szolki. 

Karl wyszedł wyjątkowo wcześnie, nie odczuwał satysfakcji. Bufetowa kończyła już zmianę, wiec 

postanowił opłacić jej dojazd do domu, taki gest powodowany niewiadomym sentymentem. Przeciął 

Rynek i na wysokości witryn Cukierni Rynkowej zauważył kobietę.  

Siedziała w środku. Tak, to ona, tajemnicza podróżniczka z dworca. Zadufana w sobie i nieczuła na 

jego umizgi- intrygujące! Wszedł do środka. Przysiadłszy przy stoliku najbliższym damie, zamówił 

czarną jak dzisiejsza noc kawę, obserwował i czekał. Bufetowe już wiedziały, wszak każda to 

przerobiła, spojrzały po sobie wzrokiem mówiącym: 

– Licho on, żadnej gąsce nie przepuści, nawet światowej pani.  

Karl jednym haustem dopił kawę, obciągnął i wygładził surdut, przeskoczył z nóżki na nóżkę niczym 

konik szykujący się do paradnego stepu. I ruszył w kierunku stolika, jak się okazało później okazało 

panny Zuzanny Goździk. 

 

Trup, policja, pomocy – słowa jak pociski bombardowały głowę Antoniego. Dochodziły  

z całego Rynku, nie było przed nimi ucieczki. Święta Barbaro patronko dobrej śmierci pomóż –cedził. 

Pomsty na nic się zdały. Trzeba było nie pić, albo nie pić aż tyle, pomstował. I jeszcze ten 

dorobkiewicz Karlik Junior Dominik – wspomnienia wieczoru  wracały jak  niechciane bachory, 

łajające o futer.  

Dopił to co po nocy zostało i zszedł na r\Rynek, wiedząc, że dzień bezpowrotne już się zaczął.  

 

Rynek okazał się być wielkim ulem, pełnym obijających się o siebie pszczół, brzęczących  

o jednym i tym samym: Trup, kto to, morderstwo, zagadka, kto to jest. 

Antoni podszedł do jedynego człowieka, jakiego mógł w tym momencie wysłuchać. Sprzedawca 

jarzyn z ulicy Krakowskiej był człowiekiem nad wyraz rozgarniętym, nie dawał wiary paplaniu 

kumoszek, a to z nimi większość dnia przebywał. Wysławiał się składnie, a plotki niepotwierdzone 

zachowywał dla siebie. Tam dowiem się prawdy –  pomyślał Antoni i skierował się w stronę geszeftu. 

Liczył również na soczyste jabłko, które często dostawał podczas porannych oględzin miasta, a bóg 

jeden wie jak bardzo tego potrzebował. 

 

Szczęść Boże, panie co to za afera w mieście? –  zaczął Halemba 

 Panie od rana trąbią, że trupa u Lukaschika znadli – odparł podekscytowany sprzedawca. 
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 Jak trupa? 

 No umarły ! 

 Panie mów za koleją? - głowa Antoniego nie przyjmowała dziś wyrywkowej gadaniny,  

 No wchodzą rano na zakład, odpalają maszyny, kukają sam, coś nie richtig, a tam leży ...no trup 

 Ale czyj trup? 

 Tu Panie nie wiadomo czyj trup, niczyj, obcy, jakoś tak głupie ubrany. 

 I co ?  

–    No i tyle, milicja przyszła i deliberują – wysłowił się elokwentnie. 

 Hmm 

 A jeszcze, od rana nie widać pana Lukaschika– wyskoczył sprzedawca. 

 Jak nie widać ? 

 no w robocie nie widać, nie przyszedł  

 To jego trup ? 

–    Nie, Panie , mówię, że obcy – tak mówią – kontynuował sprzedawca –Idź Panie Halemba to 

sprawdzić, Pan umi takie zagadki rozwiązać 

W tej chwili podbiegły rozhisteryzowane kobiety. Zadowolone w rozhisteryzowaniu, bo jak nigdy 

przydarzyło się coś, co sprawiło, że dzień nie jest taki sam jak ten wczoraj i nie będzie taki sam jak jutro. 

–   Trup u Lukaschika , ale nieżyw chop, kojtną... 

Jarzyniarz zaczął to samo i to samo opowiadać. Antoni wyłączył słuch, miał taką umiejętność, 

przyswajał  informacje tylko raz. W tej chwili w jego głowie zagrała skomplikowana maszyneria 

myśli, faktów, prognoz, możliwych sytuacji, starych historii, które harmonijnie zagrały jedną nutą–

pieniądze. Czyżby nowa sprawa – pomyślał, trzeba to sprawdzić. Kac odszedł jak ręką odjął.Nawet 

zapomniał wysępić jabłko. 

 

Dobry, Halemba Antoni, kwalifikowany detektyw kryminalny,  

–    Co tu zaszło – zagaił Antoni do szarpiącego się z tłumem milicjanta.  

Gapiów jakby za darmo karminadle dawali, darli nieznośnie mordy, co przypomniało Antoniemu 

o zbyt dużej ilości alkoholu spożytego u Feliksa. Słabo opłacani policjanci próbowali ze wszystkich 

sił odganiać tłuszcze od wejścia do biur Fabryki przy ulicy Gliwickiej. Pryszczaty młodzik, pewnie 

w pierwszym tydniu służby, upocony jak wieprzek przed świniobiciem, skinieniem głowy wskazał 

drzwi.  

–   Przejście dla detektywa– krzyczał piskliwym głosem nikogo tym zawołaniem nie wzruszając. 

Hala była zimna i spowita w mroku mimo, że panował ciepły poranek. Pracownicy tłoczyli się 

w socjalnym, buzujące szeptem rozmowy tworzyły niepowtarzalny gwar, jak gdyby donioślejszy głos 

miał obudzić nieboszczyka.  

Halemba przedarł się na środek pomieszczenia, gdzie dostrzegł Macieja Kohla – komendanta. 

Łączyły ich szemrane sprawki o których wiedzieli tylko oni, ściany Feliksa no i trupy, ale te słowa 

nie powiedzą. 

–    Szybkoś przyszedł Halemba – stwierdził Kohel , nawet nie podnosząc wzroku na kompana.  

–    Zawsze gdzie coś ciekawego,  panie Kohel – odparł.  

Tyle z uprzejmości i wymiany powitań, nie potrzeba było więcej. Taka znajomość to była. 

–    Co tu mamy? – zapytała Halemba.  

–    Trup!– odparł od niechcenia. 

–    To już wiem z miasta, jarzyniak mówił, cały rynek gada. 

–    Jedna kumoszka zobaczy to już cały rynek wie, chopie w tym mieście się nie wywiniesz! 

–    Ha! starki w oknach wiedza więcej niż szpicel Halemba– powiedział  osobie w trzeciej osobie. 

Dziwna sprawa, Kohel odsunął się w bok by opowiadać. W tej chwili Halemba zobaczył ciało. Leżało 

na zimnej posadzce, jak ryba na blacie w fishhali. Ubrany był na zachodnią modłę, nie niemiecką, 

nie, bardziej zachodnią jeszcze, angielską? Londyńską? Halemba ogląda filmy, ma oko do 

szczegółów. Angielski kubrak tego rodzaju widział niedawno w filmie dawanym w kinie Apollo. 

Nie było widocznych śladów walki, pod regałem poturlał się kapelusz, z poszetki wysunął się 
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zegarek. Niepasujący stylem do ubioru – tak, to Halemba też zauważył. Z kamizelki wydzierały 

zmięte papiery. Jakby wciśnięte w ubranie w pośpiechu. Z kamizelki wystawał samotny klucz. 

Kohel gadał i gadał, dokładnie to, co Halemba wydedukował sam z krótkich oględzin 

– ….i z tego wynika, że borok nieboszczyk jest nietutejszy... na to ostanie zdanie Halemba skupił 

swoją uwagę.  

–     Podejrzenia są ? - zapytał 

–    Nie ma nic –  jakby wzion i zasnął ? 

–   A może naprany? - sprawdzaliście – zażartował Halemba, trochę liczyąc, że nieboszczyk zaraz 

ożarty wstanie. 

–    Tykaliśce tupa? – zapytał  

–    Jaa ino chłopcy szturachali, nie dycho, jak w pysk strzelił nie dychoł – referował Kohel. 

Kapelusz, Haleba podszedł pod byfyj. Elegancki Hamburg leżał niedbale. Na metce widniało 

Pracownia Kapeluszy L.Pelberg. 

–  Tutejszy – wykrzyknął Halemba, zanotował w głowie by odwiedzić zakład przy ulicy Krakowskiej 

i zapytać o klienta. Zagarnął nakrycie głowy pod pachę. 

–    Dokumenty są? – kolejne pytanie na które nikt nie raczył dopowiedzieć. 

Ruszył, żeby sprawdzić zawartość surduta. Pierwszy wziął do trzęsącej się ręki zegarek. Wskazówki 

wskazywały 1.35. Łańcuszek nie był przypięty. Na kopercie widniała data 1845 oraz inicjały JL.  

–    Hmm upadł w nocy – powiedział do siebie.  

Papiery. Wyszarpał dokumenty spod surduta. Przejrzał zmięte kartki 

–    To weksle in blanco podpisane przez  Karla Jr Dominika!  

–    A to łajza – wykrzyknął  Halemba- Chodu do niego! 

Żwawym krokiem ruszył w stronę wyjścia. 

–    Co się dzieje Panie Halemba? – zadziwiony spytał Kohel.  

Ta łajza Karlik Junior! To jego czeki. To było do przewidzenia, że ten szmaciarz w końcu się w coś 

wpakuje.  

Wyszedł, zaczerpnął świeżego powietrza, nadal czuł w głowie echa wczorajszej nocy. Szedł 

a wiosenne słońce zapowiadało piękny dzień, gdyby to cokolwiek Antoniego obchodziło byłby stanął 

i podziwiał rodzącą się do życia przyrodę.  

–    Ale Pana nie ma, na noc nie wrócił – otworzyła drzwi wystraszona Gerta, wierna służąca Karla. 

Panie, panie Halemba… to w sprawie trupa, mów pan, czy to Karlik sam leży – dopytywała zlękniona 

Gerta. 

–   Jak te plotki szybko dochodzą, gdyby tylko było takie urządzenie, co wyłapuje plotki z szybkością 

tych kobiet, świat stanąłby na głowie- pomyślał sobie w duchu Halemba.  

– Nie on, nie Junior tam leży, ale muszę wejść do izby.  

Gdy Gerta w podzięce bogu robiła znak krzyża, Halemba przecisnął się energicznie przez drzwi 

i wszedł do środka. Gerta za nim.  

–    Ale panie, tu nic nie ma, Pan nie przyszedł na noc, kolacja stoi pod sypialką, robićśniadanie nie 

wiem.  

–   A chętnie zjem – zadecydował Halemba. Sadzone i kawę, proszę. Zbamącona Gerta poszła 

przygotowywać posiłek, a Halemba bezceremonialnie wprosił się do izby Karla. 

Papiery, bajzel, klamory wszędzie, to pierwsze zauważył. Rysunki, projekty, bazgroły, 

z uznaniem wykrzywił twarz. Podniósł magazyn, pisany w obcym języku, pełen rysunków mebli, 

przekartkował odłożył. Pierdoły. Od niechcenia zaczął nucić pod nosem... Łoże nietknięte.  

Zobaczył obaloną flaszkę, czysta, ekskluzywna, z uznaniem pociągnął gula, potem drugiego. Wtem 

usłyszał głos Gerty. 

–    Panie Halemba, jajka gotowe.  

Ucałował służącą w czoło, wsunął jajka nie siadając do stołu i wyszedł. Na odchodne w przypływie 

tkliwości rzucił: 

–    Niech Gerta się nie martwi takich jak on licho nie bierze, znajdzie się chop. 

Sadzone Gerty rozochociły żołądek Halemby.  
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Wczorajszy wieczór był dla Józefa Rode karuzelą zdarzeń, jakich do tej pory nigdy wcześniej 

nie przeżył. Pozwolił sobie na nieodpowiedzialność. I ten brak myślenia zaowocował porankiem 

w pensjonacie „Daisy”. 

Poczuł wolność jakiej nigdy wcześniej, wczoraj o 17.0,0 gdy jadąc nowoczesną chevroletą w kierunku 

swojego nowo odnalezionego szczęścia, porywisty wiatr zerwał kapelusz. Razem z kapeluszem 

odleciały obowiązki.  Liczyła się tylko ona, Milena, jej ojciec zezwolił, a ona powiedziała tak. Tamten 

pocałunek był słodszy niż cukier całego świata. 

 

Halemba wyszedł z mieszkania Karla Juniora Dominika coraz bardziej poirytowany i ciekaw 

sytuacji, postanowił najwolniej jak to tylko możliwe kierować się w stronę lokalu Bractwa 

Strzeleckiego, musiał coś zjeść.  Po drodze zahaczył o zakład kapeluszniczy Leo Pelberga. 

Mroczną czeluść zakładu do którego wkroczył detektyw, przerwał dźwięk dzwoneczka przypiętego 

do drzwi, zwiastującego pojawienie się intruza w tym wydawało by odmiennym świecie.  

Halemba nie był typem człowieka który gustował w kapeluszach, a z elegancją miał niewiele 

wspólnego mimo, iż doskonale rozpoznawał style, materiały, rodzaj wykonania, poprostu czuł kiedy 

przedmiot jest drogi, co najczęściej świadczyło o zamożności klienta bądź denata. 

Na dźwięk dzwonka, zza maszyny do tłoczenia kapeluszy wyjrzała mała kurza główka. Niespiesznie 

zapytała: 

–  W czym mogę służyć szanownemu panu? Halemba szybkim ruchem ściągnął kapelusz z głowy, 

który z wygody i dla wolności rak włożył przemierzając tarnogórskie ulice. Nie czekając na 

odpowiedz detektywa, człowiek o kurzej twarzy zagaił.  

–    A kapelusz pana Józefa Rode….., czyżby czas czyszczenia? 

–    Józefa Rode? – powtórzył Halemba- czyli znacie właściciela? 

A Waćpan nie zna– oburzyła się kurza twarz– sadziłem żeś lokajem, ze sprawunkami posłanym.  

–   Spokojnie człowieczku, jestem detektywem pracującym z polecenia policji Ten oto kapelusz jest 

dowodem w przestępstwa, a właściciel może być zamieszany w nikczemny czyn. Mówcie co wiecie, 

jeśli co wiecie!  

–    Ja nic nie wiem –  chłop wycofał się w ciemność zakładu, przy czym wyglądał coraz bardziej jak 

nieopierzony kurczak.  

–    Pan Rode zamawia u mnie najelegantsze kapelusze, Tylko tyle wiem.– Rok przeszło temu – to 

model niedzielny, odświętny, tylko na szczególne okazje.  

–Znaleziony został w Fabryce Mydła - Panie jak coś ukrywacie, to się dowiem,  

Z bogiem – Halemba energicznie wyszedł z zakładu, kiszki zagrały marsza, a umysł szukał połączeń 

miedzy wekslami Juniora a kapeluszem Józefa Rode. Zastanawiał się co łączy tych dwóch, a na to 

jeszcze Lukaschika. Karl nie wrócił na noc, Lukaschik nie nastawił zegarów i nawet do fabryki się 

nie pofatygował gdy w niej trup. Co więc z Józefem, jaką on jest częścią układanki? 

Ruszył wiec do Fabryki Stalówek i Artykułów Biurowych sprawdzić, dlaczego kapelusz 

szanowanego przemysłowca znalazł się przy bezimiennym trupie. A może to masoński spisek? –

pomyślał. Jeśli trzech ludzi biznesu, fabrykantów,  znika w jeden dzień, zapominając o swoich 

interesach jakby nigdy nic. A nadto we własności jednego z nich znajduje się John Doe i to martwy? 

Zabity w tajemny sposób, bo ni śladu krwi, ni szamotaniny… Tak rozmyślając  przeciął Rynek  

i Parkową, zewsząd dochodziło poruszenie o trupie. Tu z okna, tam z ziemianki, całe miasto miało 

temat. Dotarł do Fabryki Stalówek i artykułów biurowych. Nie przedłużając zbytnio wizyty, 

dowiedział się od uroczej panny Anieli, że pan Józef jeszcze do pracy nie dotarł, że to bardzo 

niepokojące bo to odpowiedzialny jest człowiek i głowę ma na karku. Ale ostatnio coś ta głowa  

z karku unosi się w chmury. Pana Rode nie ma a jak przyjdzie to zatelefonuje w odpowiedzi na pańską 

wizytę Panie Halemba – uśmiechnęła się na odchodne Aniela. 

 

Halemba wiedział, że w Bractwie Strzeleckim spotka komisarza policji, Kohla. Nie pomylił 

się. Zamówił przy kontuarze śledzia z kartoflami do tego setkę czystej, nie czuł wyrzutów było prawie 

południe.  

–   Panie komisarzu, nie radzicie sobie ze śledztwem, zaczął bezczelnie Halemba – przysiadając się 
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bez proszenia do stołu komisarza – Ja mam pewne tropy, ale musicie mi zezwolić na węszenie –

koncertowo skłamał. Tropów przecież nie miał, a masońską teorie na razie wolał zachować dla siebie. 

Kierowała nim ciekawość 

i wykalkulowana możliwość zarobku. Fakt, że na pierwszy rzut oka wiąże tą śliską sprawę z tym 

pacykarzem Karlikiem Junior emdawała niemałą satysfakcję. Czuł, że prędzej czy później wpakuje 

się w jakiś hasiok, ale od razu morderstwo? Weksle Karla przy trupie–  nie mógł tego tak zostawić 

Komisarz osłabiony wczorajszą  nocą, zrezygnowany odparł– Węszcie Halemba, jak musicie, ale 

informować mnie na bieżąco– dodał wychylając szklankę, w której nie było tylko kompotu.  

 

Rozochocony i pojedzony Halemba wrócił na miejsce zdarzenia. Do fabryki Lukaschika było 

zaledwie parę kroków. Na parkiecie sali kręcili się milicjanci. Starali się wykonywać pomiary, 

notować szczegóły. Halemba przystanął i uznał ze to co widzi jest pierwszorzędną fuszerką, wiec bez 

skrupułów rozpoczął niecodzienny proces rekonesansu. Postanowił sprawdzić nowoczesne metody 

policyjne. 

Podszedł do leżącego na środku ciała, twarz przykryto mantlem jakimś by oddać szacunek 

nieboszczykowi. Wokół przedmioty zdawały się być nietknięte.  

Halebma wyciągnął wymięty notatnik, splunął na końcówkę ołówka i począł notować: 

Mężczyzna, wiek średni, nieżyw haha, brak oznak walki i przyczyny śmierci, krwi brak. Tu postawił 

wykrzyknik na pół strony. Halemba zawsze miał teorie, obalał ją lub potwierdzał, Zawsze miał. Tym 

razem nie miał nic.  

Spojrzał jeszcze raz a ubiór. Elegancki zegarek oglądał młody sierżancik, oczka miał jak sroka.  

–   Dejcie mi to młody– bezceremonialnie wyrywając młodemu zegarek. 

Ja się tym zaopiekuje, zajmijcie się tłumem wokoło.  

 

Gdy Hans Lukaschik kilka tygodni wcześniej otrzymał list od warszawskiego przemysłowca 

Wienia Starżyńskiego, aż wstał. Pracownicy mogli by przysiąc ze od tamtego dnia szpanuje plecy 

jeszcze bardziej i dzięki temu wyrósł o kilka centymetrów. To będzie ten przełom – myślał, planował 

swój sukces, rozszerzenie działalności – dał się ponieść fantazji, co powie Panu ze stolicy, gdzie i jak 

go ugości. Polecił zrobić rekonesans miejscowych lokali. Gdzie warto szacownego gościa zaprosić. 

Wybór padł na restaurację „Pod Lipami”. 

Lukaschik przyodział najlepszy garnitur, wyglancował buty i dziadkowy zegarek, włosy na 

brylantynie odbijały światła latarni niczym zwierciadło.  

Lokal na Lipowej okazał się być najbardziej odpowiedni dla tak szacownego gościa jakim był 

warszawski przedsiębiorca Starżyński.  

Lukaschik przyszedł pierwszy i dużo za wcześnie. W progu lokalu spotkał zarządcę  pana Kapuścioka,  

który  osobiście wskazał najlepszy stolik w loży. Uzgodniono jeszcze szczegóły dań i poproszono by 

kelnerzy mieli na uwadze kieliszek pana Wienia, tak by zawsze był pełen po brzegi. Wreszcie zjawił 

się Wienio.  

–    Uszanowanie drogi panie – odparł grzecznie Starżyński i uścisnął dłoń przedsiębiorcy 

–  Cała przyjemność po mojej stronie – zniżył się w pas Lukaschik – zapraszam na skromny 

poczęstunek i gestem wskazał stół, który uginał się pod ciężarem wiktuałów, a były to dopiero 

przystawki. Zanim zdążyli się usadowić podbiegł chuderlawy kelner, by napełnić kieliszki mrożącym 

się w wiaderku szampanem.  

Kurtuazyjne rozmowy zajęły dwa może trzy sznapsy, gdy wreszcie towarzysze uczty przeszli 

dobiznesowych konkretów. 

–   Pana patent zdaje się być wielce nowatorski, doprawy niesłychane rozwiązanie, takie zachodnie, 

europejskie, a jednocześnie powiewa amerykańską wygodą i oszczędnością czasu. Panie Wienio 

zapraszam jeśliś chętny na obejrzenie fabryki, to całkiem niedaleko.  

–    Wspaniały pomysł – uradował się Starżyński 

Wiec chodźmy. Wienio pstryknął na kelnera, aby ten dał mu jeszcze flaszkę na drogę.  

 

Halemba w szale nie zauważał nic wokoło, ale teraz dotarło do niego, że tłum wokół fabryki 
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zwiększył się. Wykrzykiwano o sprawiedliwości, kobiety zawodziły, że miasto niebezpieczne  

i o córki strach, że mordują i biją. Zdarzył się i sabotażysta co wykrzykiwał, że odwołać plebiscyt.  

Krzykacze – pomyślał Halemba, byle morderstwo to już powód polityczny. Nie zgłębiając się, 

wyłączył zmysł słuchu i pracował dalej. 

Od czego zacząć myślał rozpaczliwie, szukając punku zaczepienia i teorii do potwierdzenia 

lub obalenia. Oglądał nieboszczyka z każdej strony.  

Nagle przypomniał sobie dyskusje z kolegami po fachu o wyższości pobierania tzw. odcisków palców 

nad antropometrycznymi tablicami Bertillona. Był to trop od którego postawił zacząć. Sceptycznie 

podszedł do możliwości maczania paluchów  w kałamarzu i dociskiwaniaich na papierze, że 

wyjątkowość odcisku miała być większa niż indywidualność twarzy. Postanowił rozpocząć od 

sensowniejszych pomiarów. Czyli kierując się mniej popularną, ale bardziej rzetelną, w jego 

mniemaniu tablicą antropometryczną. Wyciągnął colsztok i rozpoczął pomiary.  

Wzrost 175, budowa średnia, rozpiętość ramion 126, długość dłoni 27– Małe łapska pomyślał, 

mierzył dalej, długość kciuka palca wskazującego, małego palca, serdecznego, stopa… rozmiar 42 -

eleganckie buty?, pozwolił sobie na myślową wrzutkę. Gdy zakończył procedurę postanowił 

poszukać aparatu telefonicznego, by czym prędzej skontaktować się z zaprzyjaźnionymi 

detektywami z Breslau zameldować o wynikach oględzin, niech szukają w aktach czy denat nie miał 

już zatargu z prawem.  

Poszukał zatem telefonu. Skierował się na najwyższe piętro do biur. W pustym sekretariacie 

zasiadł przy biurku i otworzył notes w poszukiwaniu odpowiedniego numeru. Wtem słyszy jakiś 

chrobot, coś trzaska, po cichu potem, coraz głośniej, głośniej i głośniej, ratunku, pomocy, Halemba 

słyszy już donioślej. Dźwięk dobiega z szafy. Podchodzi, nasłuchuje, próbuje otworzyć ale klucza nie 

ma. Wtem olśnienie, przy trupie był mały kluczyk. Ruszył na dół i wygrzebał z fraku denata kluczyk. 

Pasował do zamka, a jakże by inaczej. Otwiera zamknięte drzwi, oczom nie wierzy. 

–   Pan Lukaschik ?? Coż pan w tem byfyju siedzisz ? Co to znaczy wszystko.  

Jestem detektywem, na dole jest trup, a pan se w szafie siedzisz – żądam wyjaśnień. 

Zamknięto mnie na klucz, gorączkował się Lukaschik – oszust przestępca, łapać łachudrę! 

 

11 kwietnia Wienio Starżynski raźnym krokiem maszerował, podśpiewując. Przystanął pod 

rozłożystym dębem, wyciągnął notes, by lepiej przygotować się do zadania jakie miał do wykonania 

za rogatkami miasta Tarnowskie Góry. W notatkach stało: Hans Lukaschik fabrykant niemałej 

wytwórni mydła i proszku myjącego, Pyrlik i Żelazko to topowy produkt…Z kraciastej westy 

wyciągnął list zaczynający się słowami: Szanowny Panie Starżyński, niezmiernie dumny jestem   

z faktu,że wieść o naszej fabryce dotarła do stolicy. Bardzo serdecznie Pana zapraszam na rozmowy 

o biznesie, jeżeliż Pan sadzisz,że są one możliwe i korzystne dla nas obojga….. resztę słów przeleciał 

z góry na dół… z poważaniem Lukaschik. Dokładne w tej chwili z impetem, prawie zwaliła go z nóg 

chevroleta, uf, o krok o śmierci, pomyślał Wienio. I gdy tylko wmówił sobie że to znak losu, z 

samochodu wypadł i poturlał się wprost pod jego nogi elegancki kapelusz. Tym lepiej – powiedział 

prawie na głos– sukces w Tarnowitz murowany.  

 

Zuzanna Goździk nie spodziewała się, że ten zadufany w sobie, domorosły kosmopolita od 

siedmiu boleści okaże się być tak wdzięcznym słuchaczem, a do tego twórcą rozwiązań, kreatorem, 

wizjonerem, dokładnie tak jak ona. Niechcący znalazła pokrewną dusze, która rozumie jej niedolę  

i samotność. On jako mężczyzna miał więcej swobody, lecz mimo to ze zrozumieniem podchodził do 

jej twórczych rozważań.  Jako pierwsza na swojej drodze spotkana osoba potwierdziła słuszność 

przyjazdu, aż do Tarnowiz by ratować swój patent, przed męskim szowinistycznym, mydlącym oczy 

(sic!) złoczyńcą. Karl postanowił zając się sprawą z samego rana, uruchomić swoje rozległe kontakty, 

i dopaść oszusta przy kolejnej próbie matactwa. W końcu  był szanowanym obywatelem 

 i przedsiębiorą.   

A tymczasem rozkoszował się nieoczekiwanie doborowym wieczorem. Karl już spisał wieczór na 

straty, był zrezygnowany, a fakt, że ten wieczór jawił się być taki sam, napawał go tylko jeszcze 

większym zniechęceniem. Tymczasem taka niespodzianka od losu.! Panna Zuzanna, cóż za 
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intrygująca osóbka, myślał, kobieta fakt przystojna i elegancka, ale przymioty umysłu jeszcze bardziej 

podkreślały urodę. Karl nigdy nie szukał w kobietach towarzyszek rozmów i dowcipu. Szukał czegoś 

zgoła innego. A niespodzianką okazała się być panna Goździk,co tym bardziej poruszyło kawalerskie 

serce Karla Dominika Juniora. 

Pechowa historia Panny Zuzanny wyglądała w następujący sposób. Jako jedna z niewielu 

kobiet studentek, panna Zuzanna miała rozum nie od parady, studiowała w stolicy, a oprócz niej 

jeszcze tylko 3 inne kobiety. Jej bohaterką była Maria Skłodowska, i jak jej idolka, wybrała nauki 

chemiczne i biologiczne. W głowie była jej nauka a nie zaloty, jednak kiedy poznała mężczyznę 

eleganckiego, szarmanckiego, uwodzicielskiego, od razu zapałała uczuciem. Mężczyzna był 

przedsiębiorcą. Prowadził szeroko pojęte interesy krajowe  i zagraniczne, pośredniczył w ważnych 

transakcjach. Kiedy wiec zainteresował się jej pracą i projektami tworzonymi nocami, Zuzanna była 

zachwycona  i przystała na układ biznesowy. Wienio Starżyński, bo tak nazywał się mężczyzna 

zaproponował sprzedaż patentów odpowiednim wytwórcom i inkasowania procentu od gotowego 

produktu. Zuzanna ochoczo przystała na pomysł, przecież musiała opłacić dalszą edukację.  Gdy tylko 

patenty trafiły w ręce Starżynskiego drania, on sam ulotnił się pod osłoną nocy. Zuzanna postanowiła 

nie tracić zimnej krwi i wytropić drania, wszak hubertusowe łowy był  

w jej rodzinie tradycją. Znalazła w szpargałach Wienia papiery z lokalizacjami firm produkujących 

mydło i tak goni łachudrę po miastach II Rzeczypospolitej i III Rzeszy, Starżyński zawsze wyprzeda 

ją o krok. I tak po nitce do kłębka 11 kwietnia wysiadła na stacji kolejowej w Tarnowskich Górach. 

Im więcej opowiadała o swoich przygodach, tym Karl rozpływał się w zauroczeniu. 

Zaproponował spacer do hotelu, gdyż robiło się już nieskoro. A dama nie powinna sama błąkać się w 

obcym miejscu.  

–   Pełnia księżyca sprzyja zakochanym- wystrzelił Karl Dominik jak ze szlojdra, hasło które wypadło 

z jego ust przeczytał gdzieś na kuchennym kalendarzu jego wiernej służącej Gerty. Śmiał się z jej 

babskich romansideł. Ale teraz, dziś, o dziwo wierzył w to co mówił.  

Szli wzdłuż Rynku, następnie Gliwicką. Wtem Zuzanna zaczęła krzyczeć w niebogłosy  

–  Wienio, ty draniu ty szujo, czy to Ty, czy to Ciebie widzą moje oczy, wyrwała się spod wspierającego 

ramienia Karla Dominika i ruszyła w stroną drzwi wejściowych fabryki mydeł Lukaschika.  

 

Chwilę wcześniej Lukaschik wraz z wciętym już mocno Wieniem Starżyńskim opuścili lokal „Pod 

Lipami”, by Lukaschik mógł dokonać prezentacji swojej fabryki przed nowym inwestorem.  

–    Zuzanko kwiatkie! moje a cóż ty robisz, tu tak daleko? Kochanie moje, jak się tu znalazłaś –

bełkotał Wienio 

Ja co ja tu robię? Co Ty tu robisz oszuście, szukam Cię po całej Polsce i Rzeszy, łajdaku – oddaj moje 

patenty kłamco.  

Lukaschik oraz Dominik spojrzeli po sobie, wszak znali się doskonale, jako tarnogórscy 

przedsiębiorcy bywali w tych samych kręgach.  

–    Uszanowanie Panu – uchylił kapelusza Lukaschik,  

–    A to dobry wieczór – odparł Dominik Junior.  

–   Drodzy państwo, jestem pewien, że to zwykłe nieporozumienie. Zapraszam, wejdźmy wyjaśnijmy 

sobie tą delikatne kwestie w środku, nie budząc przy tej sposobności śpiących obywateli. Mam 

pewność że to zwykłe nierozumienie, i szybko sobie wszystko wyjaśnimy. 

Karl trzymał rozgorączkowaną Zuzannę za ramiona – skąd w tej osóbce tyle energii – pomimo 

tajemniczej sytuacji zdążył i o tym pomyśleć. Lukaschik wszarpa lał do środka fabryki 

podchmielonego pana Wienia.  

Już w środku, Lukaschik przejmując rolę właściciela i też rozjemcy zaczął: 

–   Drodzy Państwo, tylko tu obecnej damy nie znam, a rzuca pani inwektywy pod adresem mojego 

gościa, partnera w biznesie jak śmiem sądzić. Mało tego odbywa się to na terenie mojej fabryki. 

Żądam wyjaśnień. 

–   To żaden partner, żadnych biznesów z nim pan nie zrobisz, ten patent należy do mnie, on go wykradł 

! 

–    Ależ Zuzanno, niczego nie ukradłem – wrzucił Starżyński, wróciłbym do domu z zyskiem 
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–  Jakiego domu, nie mamy już domu, mieszkanie jest zadłużone, Twoich rzezy w nim nie ma, dozorca 

ściga z opłatami, musiałam Cię znaleźć, łajzo skończona! 

–   Proszę o spokój- zarządził Lukaschik- jaką mamy pewność, że to Pani mówi prawdę? 

–   Szanowny kolego Lukaschk, zagroził Karl Dominik, proszę nie obrażać mojego gościa 

–   Ależ nie obrażajmy się w ogóle na nikogo, podzielimy się zyskiem wszyscy – wtrącił się Wienio.  

Nie ma takiej możliwości, oszuście oddasz pani jej patent w tej chwili,  

–   Ani mi się śni, po moim trupie-  

To niegodne gentelmanów – takie zachowanie, widzę że Pan nie masz honoru.  

Proszę, tu są weksele – Karl wycinał z marynarki papiery którychnie zdążył dziś przepić- dam panu 

wypiszesz sobie kwotę i znikniesz nam z oczu raz na zawsze–ale wpierw oddaj Pani co do niej należy- 

zaradzał Karl Dominik. 

Mężczyzna przyjrzał się wekslom, uznał, że są prawdziwe,  

–  Aby nie mam nic do stracenia– sapnął. Podał Zuzannie patenty. Ucieszona panna Goździk 

spojrzała na dokumenty i osunęła się na ziemię.  

–  Zemdlała boroczka ze szczęścia – rozkleił się Lukaschik. Karl  cisnął w łotra weksle po czym 

pochwycił Zuzannę na ręce i ruszył do wyjścia.  

Żegnam panów, to spotkanie z przyjemnością nie miało nic wspólnego. Wyszedł ciesząc się, że trzyma 

Zuzannę w bjęciach.  

–    Co to była za scena? jestem zdegustowany, panie Skarżyński wyjaśni mi to pan,  

–    A człowieku nie gorączkuj się, ja też wychodzę, interesu nie będzie.  

–   W takim razie dzwonię po policję. Lukaschik ruszył schodami w górę do swoich biur by wykonać 

telefon.  

Nie pójdziesz tak prędko bratku- Wienio ruszył za Lukaschikiem. Gdy ten podnosił słuchawkę by 

zatelefonować, poczuł uderzenie w głowę. Osunął się na ziemię.  

Żadnej milicji, mam weksle uciekam z tej żałosnej mieściny – mówił Wienio. Otworzył szafę, 

kopniakiem potraktował omdlone ciało Lukashika które wturlało się do niej. 

W te pędy ruszył na dół do wyjścia, musiał zbiec jak najszybciej, zanim Lukaschik się obudzi i zacznie 

nawoływać. 

Pech chciał że młodzi terminanci myśleli już o tańcach w Parku Piny, i nie przykładali się do 

ostatniej szychty. Z jednej ze krzyn wyślizgnęło się małe mydło. Wienio Skarżyński zeskakiwał ze 

schodów po dwa stopnie na raz. Nie patrząc pod nogi biegł w kierunku drzwi. Małe mydełko znalazło 

się centralnie pod jego butem, gdy robił największego susa ze wszystkich dzisiejszych. Przewracając 

się na ziemię uderzył w tył głowy. Krew wylała się do środka czaszki a Wienio Skarżyński dokonał 

żywota,  w tej jego zdaniem, żałosnej mieścinie Tarnowitz. 

 

Halemba z otwartymi ustami słuchał gorączkowej relacji, uwolnionego przed chwilą z szafy 

Lukaschika. Że spotkał się w restauracji z oszustem, którego śledziła kobieta w towarzystwie Karla,  

ze doszło do kłótni, że spił oszusta „Pod Lipami”, a ten zamknął go w szafie. A Lukaschik słyszał 

tylko jak biegł, runął na ziemię. A potem zapanowała cisza. 

 

A to ci dopiero  – powtarzał raz po raz Halemba – Krystusie utajony – dodawał, gdy fragment 

opowieści był bardziej dramatyczny.  

Dopiero godzina 14.00 a sprawa już rozwiązana. Halemba ruszył do drzwi by zająć się 

formalnościami związanym z potwierdzeniem wersji pana Lukaschika.  

– A jeszcze jedno – zapytał Halemba odwracając się do Lukaschika, który już w objęciach 

sanitariuszy dochodził do siebie. –    A cóż to był za patent panie Lukaschik. 

–   Mydło w płynie panie Antoni, mydło w płynie, które zamiast w kostce masz we flaszcze, jest 

płynne, miękkie zdatne do prania i higieniczne, a estetyka buteleczek podbije gusta kobiece. 

–   To ci dopiero pomysł prychnął Halemba- lepsze jest zawsze wrogiem dobrego– powiedział pod 

nosem. I bardzo ostrożnie zszedł ze schodów prowadzących do wyjścia z fabryki.  


