
Tajemnica niedziałającej windy 
Nigdy nie wspominałem o tej sprawie, pewne okoliczności skłaniały mnie do

milczenia,  jednak  niedawno  przestały  one  mieć  jakiekolwiek  znaczenie,  a  muszę
przyznać, iż było to jedno z najważniejszych i najdziwniejszych śledztw w karierze
mego  przyjaciela  Sherlocka  Holmesa.  Jedynie  dzięki  jego  geniuszowi  i
zachwycającej intuicji zdołaliśmy uniknąć katastrofy na skalę światową, choć w kilku
państwach  na  kontynencie  lotnictwo  wojskowe  zostało  już  postawione  w  stan
podwyższonej gotowości  i  tylko kilku minut zabrakło,  by rozpadła się cała nasza
cywilizacja.

Siedziałem przy laptopie i już miałem kliknąć myszką, kiedy usłyszałem głos
mego druha:

– Nie followuj tego człowieka Watsonie, to nie jest konto dla ciebie.

– Masz rację Sherlocku, chyba nie warto… – Przerwałem, bo przecież Holmes
od  godziny  siedział  odwrócony  do  mnie  plecami  i  liczył  ciernie  róż  na  tapecie.
Wyznał mi kiedyś, że skrywa się tu jakiś wzór, ale na razie nawet on nie był w stanie
go rozgryźć. – Jak zgadłeś? Jesteś niemożliwy!

– Nie zgadłem, a wydedukowałem. Ile razy mam ci tłumaczyć? – Sherlock na
poły  żartobliwie  pogroził  mi  palcem.  –  To  było  łatwe.  Najpierw,  po  włączeniu
komputera, westchnąłeś kilkakrotnie smutno, potem przestałeś głośno oddychać tak
byłeś zaaferowany, a na końcu, już radosny, gwizdałeś Despacito.

–  I  cóż  by  z  tego  miało  wynikać?  –  Byłem  lekko  wzburzony  tym
nieeleganckim, trzeba przyznać, naruszeniem mojej osobistej przestrzeni.

–  Ano,  drogi  Watsonie,  najpierw  się  martwiłeś  niedawnymi  banami,  choć
wszystkim wokół mówisz, że cię kompletnie nie obchodzą, potem wpadłeś na pomysł
poszukania  nowych  lepszych  znajomych,  przed  chwilą  wydawało  ci  się,  Ze  ich
znalazłeś. Czyż tak nie było? – Zapytał z lekko złośliwym błyskiem w oku – Znając
twoją lekkomyślność,  prędko byś żałował.  Zresztą  nieważne,  za  chwilę  będziemy
mieli gościa.

I  rzeczywiście,  pół  minuty  później  usłyszałem głos  naszej  gospodyni,  pani
Hudson,  następnie  kroki  na  schodach.  Do  naszego  mieszkania  wszedł  młody
mężczyzna, lat około trzydziestu, ubrany w koszulkę Lacoste’a, modne dżinsy oraz
mokasyny  z  prawdziwej  skóry.  Jego  fryzura  wyglądała  nienagannie,  jednak
nieogolona twarz i rozbiegane oczy sprawiały niemiłe wrażenie.

– Herbaty, pani Hudson – Zawołał Sherlock, a do młodziana zwrócił się tymi



słowy – Cóż pana do nas sprowadza, panie…?

– Dzień dobry. Nazywam się Bolesław Karol Śnieżyński i pracuję…

– W Evil  Corpo Zło  –  Przerwał  mu mój  przyjaciel.  Przybysz  wyglądał  na
równie  skonfundowanego  jak  ja  przed  chwilą  i  spojrzał  na  mnie  ze  zgrozą.  

Wzruszyłem ramionami:

–  Mój  serdeczny  przyjaciel  już  taki  jest.  Holmesie,  wyjaśnij  tok  swego
rozumowania.

– Panie Śnieżyński, pierwsze co pan zrobił wchodząc do tego pokoju, to ocena
komputera na moim biurku. Ponadto pańska prawa ręka jest jaśniejsza niż lewa, bo w
pracy musi pan używać myszki przez pełne osiem godzin, a ubranie pańskie, choć
markowe,  nosi  ślady  zużycia.  Buty  trzyletnie,  bardziej  starty  lewy.  Koszulka  ze
szmateksu,  prawda?  –  Śnieżyński  skinął  głową  –  Ponadto  w  pańskiej  brodzie
znajdziemy resztki kebaba, przede wszystkim jest pan rasistą. Nie może być pan więc
nikim innym niż pracownikiem korporacyjnym. Biura jakiej  to firmy znajdują się
naprzeciw tego okna? Pani Hudson!!!

Kiedy już napiliśmy się herbaty i spożyliśmy kawałki bakławy z Lidla w cenie
14,99 za opakowanie,  a ja wspomniałem biednych ułanów rozbitych w pamiętnej
bitwie, mój przyjaciel zwrócił się do naszego gościa z grzecznym ponagleniem:

– Proszę opowiedzieć, co pana do nas sprowadza.

Śnieżyński odetchnął i rozpoczął swoją relację. Spisałem ją jak najdokładniej.

„Moja opowieść zaczyna się pół roku temu, kiedy to zmieniłem miejsce pracy i
rzeczywiście, choć nadal nie wiem jak pan Holmes to wywnioskował, rozpocząłem
pracę na piętnastym piętrze biurowca Evil Corpo Zło. Wtedy wydawało mi się, że
jest bez znaczenia na jakim piętrze znajduje się moje biuro, jednak w przyszłości…
Wolałbym jednak nie uprzedzać wypadków.

Tak  więc  pierwszego  dnia  mój  bezpośredni  zwierzchnik  wziął  mnie  na
pogadankę do swojego gabinetu i pośród licznych zaleceń poinformował mnie także,
bym nigdy, ale to nigdy i pod żadnym pozorem, nie korzystał z windy znajdującej się
w bocznym korytarzu. Wydawało mi się to cokolwiek dziwnym zaleceniem, ale nie
takie punkty znajdowały się w regulaminach biurkenaów, w jakich wcześniej byłem
zatrudniony, więc posłusznie skinąłem głową. Po południu udałem się na rzeczony
korytarz i rzeczywiście tam była, różniła się od wind w głównym ciągu, wyglądała na
bardzo starą. Zamiast drzwi miała kratę, a co znajdowało się w środku nie bardzo
mogłem dostrzec,  większość  jej  powierzchni  zajmowała  bowiem wielka  donica  z
fikusem. Aha, krata była zamknięta wielką kłódką.

Jest  to  praca  wysoko  płatna  i  satysfakcjonująca,  już  po  miesiącu  dostałem
pierwszą premię, nie będę nudzić tu panów szczegółami, ale wahania kursów były
dość spore, a jedno lub dwa państwa zbankrutowały. Poznałem się bliżej z zespołem,
sami  wybitni  specjaliści,  najlepsze  czym dysponuje  nasz  kraj  obecnie,  rzekłbym,
jednak jak już człowiek poczuje się bezpiecznie w nowym otoczeniu, to zaczynają go
ciekawić różne sprawy. Tako i ja zaczynałem dostawać obsesji na punkcie tej windy.



Ku swojej zgubie rozpocząłem – proszę się nie obrażać panie Holmes na to słowo,
daleko mi do pańskiej maestrii – własne prywatne śledztwo.

Popytałem tu i ówdzie. Dowiedziałem się, że winda ta ma wejście tylko na
naszym piętrze, nigdzie indziej nie znaleziono drzwi do nich prowadzących. Czyli
ślepy zaułek, to fanaberia jakiegoś starego pierdziela, pomyślałem i podzieliłem się tą
refleksją  z  dłużej  zatrudnionymi  współpracownikami  podczas  wspólnego  lunchu.
Absolutnie nie, odpowiedzieli, nadal jest używana, bo sprzątaczki codziennie rano,
jak zaczynają pracę o czwartej, znajdują ślady butów na wykładzinie, czasem puszki
po polskim piwie.”

– Polskim? Ciekawe.  –  Sherlock przerwał  Śnieżyńskiemu i  zamyślił  się  na
moment. – Proszę kontynuować.

„Gdzież to skończyłem? Już wiem. No więc zaczęła we mnie kiełkować myśl o
zbadaniu sprawy i rosła nieustannie. Nie mogłem spać po nocach, obracałem się w
nerwach  obok  mojej  szacownej  małżonki  i  nawet  haftowane  koszule  nocne…
nieważne, no i oczywiście mamy ślub kościelny, rodzice nalegali… w każdym bądź
razie nie mogłem przestać rozmyślać o windzie  i  postanowiłem: pewnej nocy się
zakradnę do biurowca i raz na zawsze wyjaśnię sprawę.

Żona moja udawała się w najbliższym tygodniu w delegację, chyba na Maderę,
tak więc umyśliłem, że po pracy zamelinuję się w toalecie, następnie schowam się do
szafy  na  dokumenty,  tak  się  składa:  znajdującej  się  dokładnie  naprzeciw
interesującego  mnie  dźwigu  i  będę  czekać  na  intruzów.  Poczyniłem więc  pewne
przygotowania  i  wtorkowego  wieczoru  już  od  dwudziestej  znajdowałem  się  na
posterunku. Długo nic się nie działo. Musiałem wręcz zasnąć, bo kiedy na korytarzu
zobaczyłem światło, w pierwszym momencie absolutnie nie wiedziałem, gdzie się
znajduję.  Na  szczęście  szybko  oprzytomniałem.  Jakiś  mężczyzna  otworzył  kratę,
następnie zniknął w windzie. O dziwo nie usłyszałem mechanizmu uruchamiającego.
Zaintrygowany czekałem, co będzie dalej.

Obok  mojej  kryjówki  przeszło  jeszcze  kilkoro  ludzi,  chyba  jedna  kobieta,
dlatego użyłem tegoż to rodzajnika, nie na próżno kończyłem studia humanistyczne,
potem  znowu  zapadła  cisza  i  ciemność.  Mój  smartfon  pokazywał  wtedy  cztery
minuty  po  drugiej.  Odważyłem się  wyjść  i  podszedłem do  windy.  Sprzyjało  mi
szczęście,  krata  pozostawała otwarta!  Widocznie  ostatni  użytkownik zapomniał  ją
zamknąć. Pchnąłem ją lekko i wszedłem do środka. Zobaczyłem…”

Mr.  Śnieżyński  przepłukał  gardło  resztką  herbaty,  prawdziwym Assamem z
Tekanny.

„Zobaczyłem…  schody.  Tak,  tuż  za  fikusem  zaczynały  się  wąskie  strome
schody,  bezsprzecznie  w  stylu  holenderskim,  i  pięły  się  ku  górze.  Bez  chwili
zastanowienia  na  wkroczyłem  i  ruszyłem  w  nieznane.  „To  dlatego  nie  słychać
żadnych hałasów” – odnotowała jakaś część mojej jaźni. Schodów było 23, dokładnie
liczyłem, kiedy się skończyły, po prawej dostrzegłem niski korytarz, człowiek mojej
postury mógł się nim przemieszczać jedynie schylony i bokiem. Ruszyłem więc, aż
dotarłem  do  rozwidlenia.  Skręciłem  w  lewo  i  znalazłem  się  w  pomieszczeniu



wypełnionym  chrobotaniem  i  intensywną,  jakby  zwierzęcą  wonią.  Na  szczęście
miałem przy  sobie  firmowy długopis  z  latarką.  Promień  wyłowił  błysk  oczu,  aż
odskoczyłem, ledwie powstrzymując okrzyk strachu. Zapaliłem jeszcze raz. Wokół
mnie znajdowały się klatki, dziesiątki, może setki, klatek z jeżami. Dostrzegłem też
stół kuchenny i czteropalnikową kuchenkę gazową.

Potwory,  potwory!  –  Mruczałem  do  siebie  wracając  do  rozstaju  dróg,
dokładniej mówiąc korytarzy. Tym razem ruszyłem prawym. Skręcał leciutko, ciągle
w  tym  samym  kierunku,  w  prawo  i  kończył  się  ślepą  ścianą.  Myślałem,  że
zabłądziłem, ale posłyszałem jakieś głosy. Tuż przede mną znajdowała się kotara, a
za nią kłócono się o coś. Dopiero po chwili zacząłem rozumieć słowa:

…najnowsza  specyfikacja  w  sprawie  okresowych  badań  naszych  wind  jest
skandaliczna i jeśli nic z nią nie zrobimy, to wszyscy pójdziemy z torbami. Już dziś
nasza gildia boryka się z licznymi trudnościami, Holendrzy zatrudniają najlepszych
specjalistów, jeśli dalej tak będzie, to zaszczują całą gałąź gospodarki. Teraz spiskują
przeciw pracownikom delegowanym. No, musimy coś zrobić. Trzeba by zabić…  –
Tu nie usłyszałem dokładnie – … moja firma daje na ten cel milion. Baksów. Niech
stracę: eurosów! Towarzyszu Chory, przejdźmy do kolejnego punktu obrad…

Przerażony uciekłem. Korytarzami dotarłem do windy, zszedłem po schodach i
na  palcach,  awaryjnymi  schodami,  na  sam  dół.  Na  szczęście  strażnik,  na  oko
siedemdziesięcioletni, spał, na ekranie monitora leciał najnowszy odcinek Narcos. W
domu  upiłem  się,  doprawiłem  środkami  nasennymi  i  spałem  aż  do  południa
(poprzedniego dnia przemyślnie wziąłem urlop do poniedziałku). Rano wydawało mi
się to wszystko absurdem, wariackim snem. Także w pracy, po powrocie, nic się nie
wydarzyło, nie zmieniło, krata była zamknięta jak zawsze.

Aż do dziś. Zjeżdżałem, oczywiście windą, do domu, kiedy ta zatrzymała się
między  piętrami.  Światła  zaczęły  mrugać  i,  co  ciekawe,  nie  było  zasięgu.  Na
szczęście działał dzwonek alarmowy i pół godziny później uwolniono mnie. Portier
na dole przepraszał i tłumaczył, że czasem się tak zdarza, ale zawsze mogą liczyć na
fachowca,  pana  Chorego  i… nie  bardzo  słyszałem,  co  było  dalej.  Rzeczony  pan
Chory już był przy wyjściu, widziałem tylko jego plecy. Zacząłem się trząść, portier
pobiegł  po  koc.  Ochłonąłem  dopiero  na  zewnątrz,  w  swoim służbowym aucie  i
postanowiłem poradzić się najsłynniejszego detektywa naszej epoki.”

Tak, nie będzie łatwa sprawa – Sherlock zaciągnął się e-papierosem. Oby tym
razem napełnił go legalnym olejkiem, nie którymś ze swoich wynalazków! – Nie ma
co  ukrywać,  przypadkiem  natknął  się  pan  na  jedną  z  najbardziej  tajemniczych
organizacji świata. Nawet ja słyszałem jedynie pogłoski o tym tajnym sprzysiężeniu
o celach niejasnych i niejawnych, znanym nielicznym pod nazwą Tajemny Spiseg
Windziarzy!”

***



Sherlock,  jak  każdy  geniusz,  tygodniami  potrafił  narzekać  na  nudę,  jednak
kiedy tylko zaczynała się nowa sprawa,  stawał się najszybszym z drapieżników i
podejmował  trop jak psy  Jagovskiego.  Śnieżyńskiego wręcz  wypchnął  za drzwi  i
natychmiast zaczął rozsyłać setki smsów. Wieczorem wezwał do siebie Billa i długo
coś ze sobą omawiali w drugim pokoju, dumny dziesięciolatek – szef gangu piłkarzy
ze wszystkich londyńskich szkółek, dzięki nim Holmes zawsze wiedział, co dzieje się
w stolicy dumnego Albionu i innych miastach Wielkiej Brytanii – wyszedł z naszego
mieszkania z wielce tajemniczą miną.

Przez kolejne trzy dni w ogóle nie widywałem Sherlocka. Wstawał długo przed
śniadaniem, wracał, jeśli w ogóle wracał, kiedy już spałem. Czwartego dnia wysłał
mi wiadomość, jeśli lokalizator się nie mylił, z Holandii, bym wieczorem stawił się w
ogrodach  Kensington.  Zmartwiła  mnie  ta  Holandia.  Sherlock  miał  koszmarny
zwyczaj przywożenia z tego kraju dziwnych pamiątek. Za każdym razem wracał do
Anglii z kilogramami tajemniczych, i jak zapewniał, absolutnie legalnych substancji,
które potem strasznie dymiły w naszym mieszkaniu. Co gorsza wpisywał je w koszta
uzyskania przychodu i nasz doradca podatkowy aż rwał poszetkę przy sporządzaniu
roboczych bilansów, o oficjalnej dokumentacji już nie wspominając.

Oczywiście udałem się do Kensington o zmierzchu i było zadziwiająco pusto.
Przy wejściu minąłem żebrzącego Polaka,  trochę dalej  dostrzegłem spacerujących
dżentelmenów i cały tłumek niań z wózkami. Rozsiadłem się na jednej z ławek i
czekałem.  Nikt  jednak  do  mnie  podchodził,  jedynie  jedną  z  alejek  zbliżał  się
wspomniany żebrak.  Polaka poznam zawsze.  Razem walczyliśmy w Afganistanie,
twarde chłopaki, żaden nigdy nie chciał zostać uśpiony na stole operacyjnym, ciąłem
na żywca, a oni się uśmiechali. Do Londynu przyjechał widocznie jakiś gorszy sort:
wiecznie  zasikani,  w  koszulkach  z  orłem  i  z  wielkimi  wąsami.  Przygotowałem
jednego pensa i modliłem się do mojego protestanckiego Boga, by nie usiadł obok.

Rzecz jasna rozłożył gazetę i rozsiadł się wygodnie. Nie patrząc wcisnąłem mu
monety z królową, jego dłonie były całe ze smaru czy innego świństwa. Usłyszałem
śmiech.  Złośliwie chichotał  ze mnie,  swego dobroczyńcy, gałgan jeden,  a pens to
przecież też pieniądz. Śmiech się stawał coraz bardziej znajomy, aż spojrzałem raz
jeszcze i wykrzyknąłem:

– Sherlock!

– Ale cię nabrałem, drogi Watsonie – Ten łajdak się teraz śmiał na cały głos. –
Gdybyś mógł zobaczyć swoją minę – Zaraz jednak spoważniał. – Chodźmy trochę
dalej.

Sherlock był co prawda królem przebieranek, co roku wygrywał konkurs na
transwestytę  roku  w  Soho,  ale  obecnie  przeszedł  samego  siebie.  Wyglądał  jak
stuprocentowy Polak! Nawet chodził jakoś inaczej. My, tu na Zachodzie, nigdzie się
nie  spieszymy;  Polacy,  nawet  kiedy  spacerują,  to  pospiesznie  drobią  kroczki,  w
każdej  chwili  gotowi  do  ucieczki  jakby  się  bali,  że  ktoś  ich  znowu  skrzywdzi.
Najpewniej Niemiec, Rosjanin albo Fajnopolak.

– Och Johnie, gdybym ci opowiedział w jakich miejscach byłem, by odnaleźć



nici  prowadzące  do  spiskowców,  nie  uwierzyłbyś  –  I  tu  pokrótce  zrelacjonował
wydarzenia  poprzednich  dni.  Rzeczona  winda  została  zamurowana,  teraz  w  tym
korytarzu stała  tylko wielka paprotka (nie  pytałem,  co się  stało z  palmą),  jednak
Sherlock  się  nie  poddawał.  Dała  mu  do  myślenia  ta  puszka  po  piwie,  jeden  z
chłopaków Billa widział podobno „człowieka bliźniaczo podobnego do Chorego” w
Portsmouth, na pokładzie szkunera zmierzającego do Holandii.  W Rotterdamie na
nowo  podjął  trop,  walczył  na  noże  w  śmierdzących  zaułkach,  prawie  wpadł  do
kanału, był na meczu miejscowego Feyenoordu i…

– Już wszystko wiem, Johnie – I pociągnął kolejny łyk Harnasia, dwie puste
puszki  leżały  pod ławką.  Chyba już  wolę,  kiedy  się  kokainuje.  Przynajmniej  nie
śmierdział tanim piwskiem. – Tajemny Spiseg Windziarzy to jak mówiłem, tajemna i
stosunkowo nieliczna organizacja, owiana legendą w przestępczym podziemiu, swe
niebotyczne  zyski  czerpiąca  m.in.  z  przemytu  jeżyków  w  celach  kulinarnych  i
znacznie gorszych. Aż wstyd mówić, co ludzie potrafią robić jeżom. – Sherlockowi
głos  się  załamał.  –  Zdjęcia.  Mizianie.  Kąpiele.  Podglądanie  karmiących matek.  –
Kolejny łyk i otarcie łzy w oku. – Główne korzyści czerpią jednak z wind.

Zastanawiałeś  się  kiedyś,  ile  jest  wind  na  tym najlepszym ze  światów?  –
Kiwnąłem  przecząco  głową.  –  No  właśnie.  Miliony.  Ktoś  je  musi  montować,
naprawiać,  konserwować  i  raz  miesiącu  sprawdzać.  To  potężna  armia
niezauważanych ludzi. I zastanów się teraz, mój drogi Watsonie, gdyby jednego dnia,
w  ściśle  określonej  godzinie,  nagle  one  wszystkie  stanęły?  Przestały  działać?
Uwięzieni w swoich biurach najpotężniejsi ludzie świata, krachy na giełdach, armie
niegotowe  do  obrony  ojczyzny.  I  ani  jednego  fachowca  pod  ręką.  Bo  wszyscy
zniknęli.  Koniec  cywilizacji  Zachodu.  Kilku  mniejszych  też.  –  Sherlock  załkał,
polskie piwo robi mu coś strasznego z głową.

– Taki mają plan, taki to mają plan. Ale ich powstrzymamy. – Powiedział już
twardszym głosem  –  Bądź  jutro  o  15:00  na  ulicy  przed  naszym mieszkaniem i
koniecznie wyczyść swój rewolwer. Muszę już iść – I zaczął się ze mną ściskać na
pożegnanie, całować w policzki, sztuczne, tak myślę, wąsiska strasznie drapały.

Zdecydowanie za bardzo się wczuł w to bycie Polakiem.

***

–  To  Chory  jest  kluczową  postacią.  –  Dziś  Sherlock  znowu  wyglądał  jak
prawdziwy dżentelmen, więc na pewno nie jak Polak. No prawie, bo na szyi miał
elegancko  zawiązany  szal  Arsenalu.  Chelsea,  Millwall,  nawet  Tottenham,  to  bym
zrozumiał,  to  prawdziwe  londyńskie  kluby,  ale  Arsenal?  –  Wszędzie,  gdzie  się
pojawia, tam w ślad za nim podążają zło i występek. Chłopaki Billa wyniuchały, że
jest wielkim fanem Barcelony, a dziś przecież Arsenal z nimi gra. – Rzeczywiście,
półfinały Ligi Mistrzów, przypomniało mi się. W pierwszym meczu przegrali 1:4.

–  Tak  więc,  panie  szofer  na  Emirates  Stadium,  setką!  –  Rzucił  mój



najserdeczniejszy  przyjaciel  do taksówkarza i  na jednym wdechu,  nigdy nie  traci
okazji do zdobycia nowych informacji od ludzi pracy, zapytał. – No i co pan sądzi o
kolejnym kryzysie w polskim rządzie?

–  Ach,  panie  Holmes,  o  czym  tu  mówić?  –  Libański  kierowca  się
rozgorączkował. – Mam kuzyna w Rudzie i  on już kopie schron. Boi się WOTu.
Fatalny jest ten Schetyna, ale opozycja nie lepsza. Ech, co tu dużo gadać…

– Ale słyszałem, że Zandberg robi dobrą robotę?

– No nie, za dużo o seksie gadają w tych Razemkach, zamiast skupić się na
uczciwej robocie. – Odpowiedź była miażdżąca. – Aborcje można zrobić przecież
tutaj, w Londynie. Jakby szanowny pan potrzebował, to służę kontaktem. Nie ma już
dla Polski nadziei, mówię panu. No chyba że redaktor Woś poruszy w końcu bryłę.

–  Symetryzm.  Słyszałem.  Ciekawa  koncepcja,  acz  lekko  naiwna.  –  Kiedy
Sherlock się rozgada, to nie sposób go powstrzymać. Z trudem udawało mi się go nie
słuchać. Na szczęście dojeżdżaliśmy pod stadion.

Tłum  kibiców  podążał  na  trybuny.  Ludzie  wszystkich  ras,  kolorów  skóry,
wyznań, poglądów i przynajmniej czterech płci, wszyscy pospołu zamierzali obejrzeć
wielki  mecz.  Niektórzy  nieśli  prześcieradła  z  wielkim napisem „Arsene  out”,  co
wydało mi się jednak pewną przesadą. Gdzie osiemdziesięciolatek znajdzie kolejną
pracę w dzisiejszych czasach?  W powietrzu unosił  się  przyjemny,  słodko-kwaśny
zapach macerujących się jeżyków. Na Emirates podawano najlepsze na świecie jeże
w  sosie  truskawkowym.  Przypomniała  mi  się  opowieść  Śnieżyńskiego,  kolejna
poszlaka, że Chory rzeczywiście mógł tu być.

Weszliśmy  wejściem  dla  VIPów,  wydawało  mi  się  że  w  oddali  wodzę
Mycrofta. To aż tak poważna sprawa? – zdziwiłem się. Sherlock przyzwał mnie do
siebie skinieniem dłoni:

– Wyczyściłeś swój rewolwer?

– Oczywiście, za kogo mnie masz Sherlocku?

– Dobrze. Ty idź na lewo, a ja się wmieszam w tłum na sektorach Barcelony.

Pierwsza połowa była nudna jak flaki z olejem. Już w czwartej minucie Junior
zdobył bramkę dla rywala i trybuny jęknęły z zawodu. Co bardziej rzutcy zaczęli
intonować obraźliwe śpiewki mające skłonić Wengera do dymisji. Ot, taka miejscowa
tradycja, od dwudziestu lat to śpiewają. Wynik utrzymywał się do 43 minuty, kiedy
kapitan Kanonierów Krystian Bielik w potwornym zamieszaniu  po rzucie rożnym
wepchnął piłkę do siatki. 1:1 nie krzywdził żadnej ze stron, choć Arsenal był jeszcze
dalej od awansu niż przed meczem. W tym momencie potrzebowali czterech bramek,
by załatwić sprawę bez dogrywki i ewentualnych karnych.

W przerwie spacerowałem po koronie stadionu, rozmyślając, czy też nie skusić
się na słynne jeże w przepysznym sosie truskawkowym z nutką wanilii. Odstraszyły
mnie kolejki przed stoiskami. Przez lornetkę próbowałem wypatrzeć Sherlocka po
drugiej stronie trybun, zaginął gdzieś w tłumie. Odnalazłem go w okolicy 60 minuty,
kiedy Arsenal – o dziwo prowadził – 2:1. Kolejna akcja, jak to mawiają w piłkarskim



slangu, z dupy, strzał z 30 metrów i wysunięty zanadto przed bramkę tor Stiegen
został przelobowany.

W 73 minucie Wenger, w akcie straceńczej rozpaczy albo na skutek demencji, 
wpuścił na boisku kolejnego weterana i wiecznie młody Theo Walcott odmienił 
mecz. Po jego dwóch solowych akcjach w 87 minucie zrobiło się 4:1. Dogrywka? 
Trybuny szalały, nie wiedziałem czy patrzeć na boisko, czy nadal wypatrywać 
Sherlocka wśród przerażonych, nagle zamilkłych fanów mistrza Katalonii. Sekundy 
upływały nieubłaganie. Rzut oka na murawę, rzut oka na trybunę. Dostrzegam jakiś 
ruch, ale już nie wiem: na boisku? Nie, to Sherlock biegnie, goni jakiegoś potężnego 
faceta. Ten wskakuje do windy! Na boisku boski Theo znowu się urywa obrońcom, 
samotnie biegnie w kierunku bramki. Sherlock wybiera drugą windę, głośno krzyczę:

- Nie!!!!! 

Nie może mnie usłyszeć, bo w tym momencie pada bramka i stadion wybucha 
euforią. Przeszklona winda staje w miejscu. 5:1. Na jej dachu widzę tańczącego 
brodacza. Walcotta na ramionach znoszą z boisku kibice. Wygina się jak wariat, 
stepuje, w nieprzyzwoitym rytmie wygina biodra. Wengera reanimują na płycie 
boiska. Chory System, bo to on, to mu być on, nachyla się nad włazem windy z uzi w
ręce i…

***

Strzały na Emirates.
Reuters

Kolejny (islamski?) zamach w Londynie. Liczba ofiar śmiertelnych nieznana.
w.szefko

Islamistyczny terror nadal zabija. Setki ofiar po meczu Arsenalu. Dzięki 
rządowi Polska jest bezpieczna.
pasek TVP.info

Sherlock Holmes nie żyje!
Associated Press

Nic nie wiem. Nic nie wiadomo. Kompletnie nic nie wiem. I dlaczego miałbym
kurwa zgasić tego papierosa?
TVP INFO, korespondencja z Berlina

[AKTUALIZACJA] Słynny detektyw nie żyje. Wśród podejrzanych o zabicie 
Holmesa znajduje się Polak.
PAP

Wczoraj odbył się pogrzeb Sherlocka Holmesa. Na ceremonię zaproszono 
tylko rodzinę i najbliższych przyjaciół. Przemowę wygłosiła królowa Elżbieta, 
podtrzymywana przez swojego przystojnego prawnuka [ZOBACZ ZDJĘCIA].
Fakt



Nagroda za wskazanie miejsca pobytu Chorego Systema, podejrzanego o 
zabójstwo Sherlocka Holmesa, wzrosła do 5 mln. funtów. Poszukiwania przestępcy 
trwają od miesiąca. (…) Parlament europejski przyjął uchwałę o czasowej 
delegalizacji wszystkich wind w Unii Europejskiej. Ma to związek z groźbami 
terrorystycznymi organizacji Tajemny Spiseg Windziarzy. Do końca toku uchwała ma
zostać ratyfikowana przez parlamenty krajowe.
Super Express

Czy pojadę do Drezna na premierę najnowszego smartphone’a mimo nowej 
fali zamachów? Oczywiście. Tylko on posiada apkę umożliwiającą omijanie wind!
spidersweb.pl

Tak więc śmierć Sherlocka Holmesa jest ostatecznym domknięciem ery 
białego człowieka w dziejach świata. Ten supermaczo, samiec alfa i modelowy wręcz
mizogin (o tajonych zahamowaniach seksualnych) uosabiał całym swym smutnym 
żywotem zadufanie i bufonadę Zachodu. Nawet kiedy miał rację albo: zwłaszcza 
kiedy miał rację, zazwyczaj się mylił. Z tej perspektywy, jakkolwiek nie sposób 
popierać przemocy, aż zal, że Holmesa (jako ideę, nie człowieka!) ostatecznie 
uśmiercił nie Afrykanin, Azjata albo choćby feministka, a peryferyjny, bo 
peryferyjny, ale Europejczyk.
Krytyka Polityczna

Domniemany mecenas mafii składa prośbę o list żelazny dla Chorego 
Systema?

Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja, Marcin Mlaxis, słynny płocki 
prawnik skontaktował się z polskimi władzami w celu uzyskania listu żelaznego dla 
zabójcy Sherlocka Holmesa. Na poręczenie jest gotów przeznaczyć 10 milionów. W 
dowolnej europejskiej walucie.
TVN 24

UEFA ukarała warszawską Legię za niezgłoszony do delegata transparent 
podczas pierwszego meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy sumą 100 000 
franków szwajcarskich. Oprawa na Żylecie przedstawiała zamaskowanego 
mężczyznę z pistoletem i napisem „Chory kills UEFA”. Klub nie zamierza się 
odwoływać. Legia przegrała spotkanie z Żalgirisem Kanagunda 0:3.
Przegląd Sportowy

W szumie generowanym, z przykrością trzeba stwierdzić, także i po naszej 
stronie politycznego sporu, wokół Chorego Systema zanika podstawowe dziś pytanie,
mianowicie, czy jesteś za, czy przeciw PiS? Choreizm, a wymyśliliśmy ten termin już
w maju zeszłego roku, to kolejna odmiana symetryzmu, czyli przekonanie, że inna 
Polska jest możliwa. Bez PiS i bez PO. Jest to nadzieja naiwna, krótkowzroczna i nie 
bójmy się tego słowa, najzwyczajniej w świecie głupia.
Polityka

Od z górą 30 lat stoi po stronie demokracji i wolności w Polsce. I stać 
będziemy nadal. I nie przeszkodzi nam w tym jakiś gówniarz w rodzaju Chorego 
Systema. Teraz się decyduje jaka, czyja i czy w ogóle będzie Polska, nie milczmy 



więc dłużej.
Gazeta Wyborcza

[SZOK I NIEDOWIERZANIE] Miliony naszych rodaczek chciałyby poznać 
bliżej osławionego terrorystę Chorego Systema. Niektóre są gotowe nawet za tę 
przyjemność zapłacić, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie TVN Style. 
Także na portalach społecznościowych da się zauważyć wzmożone zainteresowanie 
tym najsłynniejszym obecnie Polakiem. Lidka: „Prawdziwy mężczyzna. Z brzuchem,
nie jak te dzisiejsze dwudziestoletnie wymoczki. No i ex koszykarz” „Mieszka w 
Holandii. Z pewnością zna się na różach” w rozmarzeniu podsumowuje dyskusję 
Mel.
Pudelek

Czy Chory System na pewno jest prawdziwym Polakiem?
Gazeta Polska Codziennie

[Uprzejmie informujemy naszych czytelników, że niniejszy tekst rozpoczyna 
nowy cykl felietonów wybitnego prawnika. Marcinie, serdecznie witamy na 
pokładzie!] 

W ostatnich dniach na rynku pojawiły się koszulki, czapeczki, maski, nawet 
laleczki przedstawiające Chorego Systema – w tym miejscu pragnę przypomnieć, że 
przed wydaniem wyroku pozostaje on niewinny, dlatego wszelkie określenia typu 
„terrorysta” spotkają się z natychmiastową reakcją – niestety mam dla ich twórców 
smutną wiadomość: jak wszystko podlegają one prawu autorskiemu i ochronie 
prywatnego wizerunku, a jeśli do poniedziałku wyrobimy się z rejestracją Kościoła 
św. (świnki) Chorego Systema, to także podpadać będą pod obrazę uczuć religijnych, 
tak więc najpóźniej w przyszłym tygodniu producenci i handlarze 
nielicencjonowanych wyrobów marki Chory System mogą spodziewać się: spotkamy
się w sądzie.
bezprawnik.pl

Guvniaki
Chory System

Czy Sherlock Hoolmes naprawdę nie żyje? Już raz umarł i zmartwychwstał! 
Dr. Watson odmawia komentarza.
The Sun

***

Wielokrotnie oskarżano mnie, że wziąłem osobisty udział w mistyfikacji, którą
brukowce  nazwały  później  ironicznie  Wielkim  Kapiszonem  na  Emirates,  jednak
muszę stanowczo zaprzeczyć. Nic nie wiedziałem i właśnie ta sprawa położyła się
głębokim cieniem na moich stosunkach z Sherlockiem. W poczuciu życiowej klęski
zaszyłem się na Falklandach i spędziłem w tym odległym skrawku Imperium trzy 
pełne poświęceń i wyzwań lata. Na Stary Kontynent i do pojednania z moim druhem



doprowadziła mnie dopiero głośna sprawa farerskiej owcy, o której już kilkakrotnie
wspominałem i  w której,  jako  specjalista  od  chorób odowczych,  odegrałem dość
istotną rolę fachową.

Jednakże moje łzy na pogrzebie, czy jakby zgodnie z prawdą należało napisać,
„pogrzebie” Sherlocka były absolutnie prawdziwe. Mogę przysiąc w każdym sądzie,
że  naszej  królowej  również  ciekły  ciurkiem.  Dzielna  staruszka,  na  której  jak  na
filarach  opiera  się  cała  duma  i  historia  Imperium,  była  równie  zdziwiona  i
zszokowana  jak  ja.  Jej  prawnuk,  który  strasznie  zbrzydł  od  czasów dzieciństwa,
wyglądał  co  prawda  na  znudzonego,  ale  nic  jeszcze  nie  wskazywało  na  plagę
straszliwych  ekscesów,  która  spadła  na  niego  w  latach  następnych  i  zachwiała
dalszym istnieniem naszej ukochanej monarchii.

Oczywiście mógł mi dać do myślenia udział w całej awanturze Mycrofta. Ma
on wyjątkowy dar  pojawiania  się  na  scenie  wydarzeń  w momentach  szczególnie
podejrzanych  i  dwuznacznych  moralnie.  Jestem pewien  jednak,  że  sam Sherlock
nigdy nie wziąłby udziału w celowo zmistyfikowanej awanturze, jego wysoka etyka i
samoświadomość nigdy by na to nie pozwoliły. Tak więc łączenie go z obaleniem
rządu  w ówczesnej  Republice  Południowej  Afryki  i  ponownym włączeniem tego
słabo  zaludnionego  obszaru  w  skład  Wielkiej  Brytanii  jest  absolutnym
nieporozumieniem.  Nie  mogliśmy  przecież  pozostawić  cennych  pierwiastków
śladowych w rękach ówczesnego bandyckiego rządu obecnej Autonomicznej Wolnej
Republiki Oranii.

Muszę  wyznać,  że  nie  jestem  jednak  całkowicie  pewien,  co  do  istnienia
organizacji Tajemnego Spisqu Windziarzy i samego Chorego Systema jako postaci
rzeczywistej. Kwestie te trapią moje sumienie po dziś dzień.

***

W  tym  miejscu  kończy  się  relacja  zacnego  dr.  Watsona  i  spieszymy  z
uspokojeniem  naszego  uczciwego,  ale  też  czasem  zanadto  naiwnego  narratora:
Istniały zarówno Tajemny Spiseq Windziarzy jak i sam Chory System. Do losów tego
drugiego wrócimy za chwilę, w tym momencie poświecimy kilka słów Spisqowi (w
skrócie także TSW).

Była to rzeczywiście potężna, internacjonalistyczna organizacja o celach jasno
określonych, jednak mniej terrorystycznych, a bardziej kulinarnych, skupiająca się
zwłaszcza na spożywaniu pewnych płynów i  przegryzaniu ich,  niestety,  to akurat
było prawdą, młodymi jeżykami w różnych sosach. Szczególnym przysmakiem były
jeżyki w sosie truskawkowym, choć znajdowali się także smakosze miętowi i inni
(tzw. grill po polsku – spalone mięso podlane najtańszym piwem), spuśćmy jednak w
tym miejscu zasłonę milczenia nad tą akurat  hańbą rodzaju ludzkiego Człowieku,
twoje kubki smakowe nie przestają mnie zadziwiać!

TSW swą siłę i potęgę czerpała rzeczywiście z naprawy i montażu wind na
całym świecie. Był to, i nadal jest jest, ponieważ opisana wyżej unijna dyrektywa



spowodowała rozpad Unii i powrót do stanu stosunków międzynarodowych sprzed
wojny  trzydziestoletniej,  notabene  często  i  niesłusznie  pomijanej  w  polskiej
historiografii,  olbrzymi  rynek.  Przepływy finansowe w całej  branży  kontrolowała
wąska  grupa  wybitnych  specjalistów,  tak  się  składa,  że  w  przeważającej  masie
pochodzących  z  Polski.  To  oni  umożliwili  Chorego  ucieczkę  i  ukrycie  się  po
londyńskich wydarzeniach.

W  skonfliktowanej,  nękanej  iście  biblijnymi  plagami,  ojczyźnie  Chorego
Systemu  wkrótce  powstał  Ruch  rewolucyjny  Im.  Chorego,  który  w  najbliższych
wyborach uzyskał 15% głosów i krótko miał 60 posłów w tamtejszym parlamencie.
Jak to jednak bywa z oddolnymi, spontanicznymi inicjatywami wkrótce doszło do
pierwszego rozłamu, na tle tzw. kwestii majtek Dudy – mającej dokonać odsiewu
tzw. prawdziwych (weteranów rzeczonego sporu i  uznający go za formacyjny dla
idei) od tzw. prawilnych (uznających majty Dudy za kwestię nieistotną i cokolwiek
przebrzmiałą). Kolejne tąpnięcie było ściśle związane z herezją symetryczną i dziś,
choć po mocnym dryfie w stronę racji narodowo-ekonomicznych, do idei choreizmu
odwołuje się  jedynie Partia Prawdziwie Symetrycznie Polska,  pod przywództwem
Kamila Wierchowieńskiego lojalny członek każdej koalicji rządowej.

Wróćmy  jednak  do  samego  Chorego  Systema.  Według  niektórych
obserwatorów trzymał on na Emirates w ręku nie uzi, a wkrętarko-wiertarkę i chciał
nie tyle zabić Holmesa, co umożliwić mu dalsze poruszanie się windą. Po strzałach
spanikował i uciekł. Dzięki wsparciu organizacji miesiącami był przerzucany z jednej
kryjówki do drugiej, dokładnie jak Kornel Morawiecki po stanie wojennym, by w
końcu  wylądować  w  tajnym,  wentylowanym  i  ogólnie  luksusowym  bunkrze  w
ogródku Lidii vel Lidki (nazwiska nie ujawniamy dla dobra jej rodziny i szanując
osoby już nieżyjące). Ukrywał się w nim przez prawie pół wieku i odnaleziono go
dopiero  po  śmierci  właścicielki  posesji.  Jak  japońscy  żołnierze  z  Filipin  nic  nie
wiedział o współczesności. Pozostając całkiem odcięty od internetu – jak wyjaśniła
Lidia vel Lidka by nie namierzyły go i zbombardowały drony amerykańskiej armii –
myślał, że nadal jest poszukiwany i musi się ukrywać. Przez trzydzieści lat, dopóki
nie  oślepł,  w  dzień  lutował  w  piwnicy  układy  scalone,  a  nocami  –  tak  sądzi  –
wypełniał inne obowiązki, nie tylko względem Lidii vel Lidki, ale i kilkunastu innym
członkom jakiegoś Fapcyrkla w ramach tzw. trójkątów ćwitrowych.

Przypuszczamy,  że  są  to  jedynie  rojenia  samotnego  mężczyzny  zbyt  długo
pozostającego w ciemnościach.  W każdym razie  smutny był  jego los,  a  jedynym
wygranym całej afery windowej – oprócz rządu Jej Królewskiej Mości, który nadal
kontroluje południe Afryki – okazał się mecenas Marcin Mlaxis, który zarejestrował
markę Chory System (c) (TM) i od tej pory żył ze sprzedaży licencji, w urzędzie
miasta  wielkiego,  starożytnego  Płocka  pojawiając  się  jedynie  w  celach
hobbystycznych, wierny bowiem pozostawał swej klerkowskiej dumie zawodowej i
etosowi państwowca. Przynajmniej dopóki miliardów z konta nie zrabował mu jego
angielski kot-samuraj, który okazał się być najeźdźcą z kosmosu, ale to inna, równie
pasjonująca i prawdopodobna historia.
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Słynnego Radosława z KANCELARYI
PODATKOWEJ po wprowadzeniu przez

Ministra Ziobrę Prawa Najnowszego Żywot
burzliwy, w przygody barwne y

niespodziewane obfitujący, acz dla głównego
bohatera głównie konfudujące i niemiłe, Ręką
Umiłowanego Imć Adasia wiernie i ku uciesze

gawiedzi y ku nauczce i potomności
zapamiętaniu spisane

– Osadzony Piekarz, widzenie z papugiem!

Po korytarzu strzeleckiego aresztu długo niósł się energiczny okrzyk strażnika,
echo  odbijało  go  w  każdym  zakamarku  szarego  poniemieckiego  gmaszyska.
Trzasnęły zamki, oddziałowa krata otwarła się z rumorem i natychmiast zamknęła.
"Kapuśniak z boczkiem na obiad będzie" – Pociągnął  nosem Piekarz – "Byle nie
wszamali wszystkiego, zanim wrócę pod celę" – Pokręcił  z powątpiewaniem głową i
wszedł do sali odwiedzin. W niej już papiery przekładał jego obrońca:

– O, nowy tatuaż. Ładna ta kropka.

– Witaj  Marcinie  –  Odpowiedział  wyraźnie  ucieszony  widokiem prawnika
wiezień,  jego  dłoń  automatycznie  powędrowała  ku  kieszeni  na  piersi  i
nieobecnej  w  niej  poszetki.  Westchnał  z  tęsknotą.  –  Jak  tam  Legia  w
trzeciej lidze? Telewizor mi za karę zabrali.
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