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Czemu to zrobił? Bo mógł. Skip kochał swoje róże. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Był spokojny letni wieczór na przedmieściach. 

Oczywiście, słowo spokojny może mieć dość szeroki zakres. 

Skip, jak zawsze w takich okolicznościach, rozkoszował 

się swoja wódką domowej roboty. Siedząc na werandzie 

rozpadającego się domu snuł marzenia o przyszłości. Nie 

było to trudnym zadaniem, bo ile tej przyszłości może 

mieć przed sobą sześćdziesięcioletni człowiek w mieście 

takim jak to? Zapadał zmrok, a już i tak ledwo widoczne 

słońce chowało się powoli za horyzontem. Stary bujany 

fotel, w którym siedział Skip, skrzypiał prawie jak jego 

własne stawy, gdy próbował się schylić. Wieczór prawie 

idealny. Prawie, bo gdzieś za rogiem ulicy Brudnej, przy 

której stała posiadłość Skipa, trwała awantura. To 

normalne w tej okolicy, szczególnie latem, gdy nikomu 

przebywającemu na zewnątrz nie odmarza tyłek. Ludzie 

to proste zwierzęta, które utrudniają sobie życie, gdy 

tylko znikają zewnętrzne czynniki, takie jak cholerny 

mróz, pomyślał Skip, wsłuchując się w dobiegające zza 

rogu odgłosy. Po prostu zawsze trzeba się czymś martwić. 

Skip taki nie był. Jedyne, o co się w życiu martwił to jego 

róże, które pielęgnował i doglądał jak własne dzieci.  

Nagle, odgłosy awantury zaczęły stawać się 

wyraźniejsze. Grupa odpowiedzialna za ich wydawanie 



 

zbliżała się. Oczom Skipa ukazał się dość zabawny 

obrazek. Trzech facetów wystających prawie do połowy 

ze swojego auta ścigało czwartego, który biegł przed 

siebie bez spodni. Cóż, pomyślał Skip, robiąc porządny 

łyk domowej wódki, ma facet problem. Zaczęło go to 

nawet bawić. Wtedy uciekający wpadł na iście Bondowski 

pomysł. Jego logika była dość oczywista „skoro goni mnie 

trzech gości w samochodzie, może warto uciekać przez 

podwórka, a nie środkiem drogi”. Ten pomysł zdobyłby 

nawet uznanie samego Skipa, gdyby nie drobny fakt: 

uciekający potknął się o krawężnik i z całym impetem 

przeorał gębą róże przed jego domem. W tym momencie 

czas się zatrzymał. 

 

Mniej więcej w tym samym czasie, w ścisłym 

centrum miasta porucznik Sznajder wraz z posterunkowym 

Millem rozwiązywali sprawę zabójstwa na targu. Słowo 

„rozwiązywali” nie może być traktowane zbyt ściśle. 

W tym przypadku powinno się mówić raczej o „sumiennym 

protokołowaniu”. 

– Mówi pan, że leżący tam denat próbował ukraść 

rybę z pana stoiska, tak? – pytał badawczym tonem 

posterunkowy Mill.  



 

– Próbował?! Pyta pan, czy próbował?! Przecież 

ten nierób drapnął całego karpia! Patrz pan, to bydlę 

jeszcze dogorywa na ulicy.  

Ostatnie zdanie zbiło nieco z tropu dociekliwego 

Milla. Przecież zostali wezwani do zabójstwa, a poszkodowany 

twierdzi, że sprawca jeszcze żyje? Mill powoli obrócił się 

i zerknął na miejsce zbrodni, co nie zdarzało się zbyt 

często w pracy lokalnych stróżów prawa. Faktycznie, na 

ziemi w sporej kałuży krwi leżał młody mężczyzna. 

Wielka dziura w środku jego głowy mogła znacząco 

zburzyć kilka procesów fizjologicznych, raczej niezbędnych 

do życia. Karp! pomyślał, gdy tylko kątem oka zauważył 

obślizgły kawał ryby obijający ogonem kostkę denata. 

– No tak, zwierzę żyje. W takim wypadku, czemu 

jeszcze nie wrzucił go pan, panie Luigi, z powrotem do 

wody?  

– Do wody! Ty mnie pytasz, czemu nie wrzuciłem 

go do wody?! Śmiech na sali – drwił Luigi. – A dowody, 

szanowny panie posterunkowy? Stary Luigi nie jest głupi. 

Kradzież to kradzież. Zastrzeliłem gnoja przyłapanego na 

gorącym uczynku. A tak, gdyby nie było ryby? 

Coś w tym jest, pomyślał Mill.  

– Dobra, panie Luigi, czyli podtrzymuje pan, że 



 

leżący tu mężczyzna...  

– Złodziej – wtrącił Luigi. 

– Tak, złodziej – kontynuował spokojnie Mill. – Że 

leżący tu złodziej został zastrzelony z pana zarejestrowanej 

broni, podczas próby ucieczki z karpiem w ręku, tak?  

– Tak.  

– I że morderstwo, którego dopuścił się pan na 

denacie, było motywowane chęcią odzyskania towaru, 

w tym przypadku karpia oraz zadośćuczynienia pańskim 

stratom finansowym, tak?  

– Tak. 

Nareszcie, pomyślał Mill. Jeszcze jedno zabójstwo 

dzisiejszego dnia, a wyrobi dzienną normę. Może nawet 

dostanie premię.  

– Dobra, młody, masz zeznania od pana Luigiego? 

– Tak, poruczniku Sznajder. Jeszcze tylko podpis 

mordercy i możemy wracać na posterunek. 

– Dobrze, panie morder... Panie Luigi, proszę 

o podpis – powiedział Sznajder, wręczając sklepikarzowi 

papiery i długopis na sprężynce. – Tu, tu i tu. Wspaniale. 

Dziękujemy panu za współpracę w ujęciu kryminalisty 

i życzymy miłego dnia – rzucił Sznajder, idąc wraz 



 

z Millem w stronę radiowozu. 

– No dobrze, panowie, ale co z bydlakiem?  

– Panie Luigi, jak się pan pospieszy i wrzuci go do 

wody, powinien jeszcze pożyć z dzień lub dwa – 

odpowiedział Mill. 

– Ale mnie nie chodzi o karpia, panie 

posterunkowy, ale o trupa – rzucił zirytowany Luigi. 

Sznajder był człowiekiem raczej spokojnym, ale 

dwadzieścia pięć lat spędzone w policji nauczyło go kilku 

rzeczy, a przede wszystkim stanowczości, która pozwoli 

wyjść mu bez szwanku z dyskusji z poirytowanym, 

uzbrojonym sklepikarzem. 

– Panie Luigi, ile już się znamy? – rozpoczął 

spokojnie Sznajder. 

– No, będzie z dziesięć lat, panie poruczniku – 

odpowiedział wystraszony Luigi.  

– Właśnie, dziesięć lat. A ile razy przez te dziesięć 

lat był pan pokrzywdzonym mordercą?  

– No, kilka – kontynuował przestraszony 

sprzedawca.  

Ta, kilka, pomyślał Sznajder. 

– W takim wypadku powinien pan wiedzieć, panie 



 

Luigi, że do obowiązku zatroskanego o swą wolność 

mordercy należy zadzwonienie do truposzy i usunięcie 

ciała na własny koszt, tak?  

– Niby tak, ale rozporządzenie rady miasta z... – 

Luigi szybko zakończył swój wywód, zobaczywszy, że 

Sznajder głaszcze w zamyśleniu swoją brodę. Był to znak, 

jeden z najbardziej wymownych, który zdradzał, że stary 

porucznik ma dość dyskusji.  

– W przeciwnym wypadku poproszę pana z nami 

na posterunek, a wie pan, że nieokazanie szacunku 

osobie, którą właśnie się zabiło może zaowocować nawet 

trzydziestodniową odsiadką. Ciekawe, jak wpłynie to na 

pański biznes, panie Luigi, hm?  

– Zaraz zadzwonię po truposzy, panie poruczniku. 

Przepraszam za problem.  

– Nie ma, za co, miłego dnia – rzucił Sznajder, 

odchodząc w stronę radiowozu. 

– Nieźle mu pan nagadał, panie poruczniku – zaczął 

wystraszony Mill. – Przecież mógł nas wystrzelać jak 

kaczki. 

Sznajder odpalił papierosa. Zaciągnął się porządnie, 

tak, żeby zdobyć pewność, że jeszcze żyje i że dym, 

którym właśnie się zaciągnął, nie ucieka przez jakaś 



 

niechcianą dziurę w jego ciele. 

– Wiesz młody, najważniejsze to zdobyć 

przekonanie, że twoja śmierć na nic się nie zda 

potencjalnemu zabójcy. 

– Jak to, poruczniku? 

– Widzisz Mill, stary Luigi odjebał niejednego 

złodzieja. Wie, że nigdy nie robimy mu problemu z tego 

tytułu. Żadnych pytań, podpis i po wszystkim. A mogłoby 

być ciężej. Gdyby mnie sprzątnął, nie mógłby być 

pewien, czy dalej byłoby tak łatwo. 

– Fakt – odpowiedział zamyślony Mill. 

W tym momencie w ich samochodzie odezwało się 

policyjne radio... 

 

 

To były piękne róże. Co więcej, jedyne, jakie Skip 

przycinał, pielęgnował, a co najważniejsze szanował. 

Jego reakcja nie była szybka. Wiedział, że nie jest już tym 

trzydziestoletnim najemnikiem, który biega przez tydzień 

po dżungli z nożem, żeby odwalić jednego frajera, a 

potem wraca do domu by za zarobione pieniądze dymać 

przez tydzień łatwe panienki. Nie, wiek już nie był ten 



 

sam. Skip odstawił szklankę z wódką na drewniany, 

leciwy stoliczek. Podciągnął rękawy swojej kraciastej 

koszuli i wstał. Trzem typom z samochodu nawet nie 

przyszło do głowy wysiadać. Schowali się do środka i 

postanowili potulnie odjechać wpatrując się przed siebie. 

Przez moment można było pomyśleć, że nieszczęśnik bez 

spodni, który aktualnie próbował się podnieść nie 

niszcząc resztek róż, oddałby wszystko, żeby zdążyć 

wskoczyć do samochodu swoich prześladowców. Skip 

zszedł powoli z werandy i zaczął iść w jego kierunku. 

Słońce już zaszło i świat spowijał półmrok.  

– Panie Skip, przepraszam, potknąłem się. Ścigali 

mnie! Obraziłem jego matkę, niechcący i mówią, że 

ukradłem... – zaczął rozpaczliwie nieszczęśnik w różach. 

Słysząc to, Skip przyłożył tylko palec do swoich ust 

i wyszeptał: 

– Ciii... 

– Kiedy to prawda, panie Skip! Naprawię wszystko! 

Posadzę róże, obkopię, będę o nie dbał! Obiecuję! 

– Ciii… – powtórzył Skip, który przykucnął przy 

leżącym i wpatrywał się spokojnie w jego twarz.  

W tym momencie akcji, nasz bohater powinien 

odpuścić. Ofiara bez spodni wyraziła skruchę. Każdy ma 



 

pewien poziom przyzwoitości, ale, jak można się 

domyślić, nie Skip. Stanął z tyłu nad chlipiącym 

i błagającym chłopakiem. Zza pasa wyjął desantowy nóż. 

Uniósł głowę nieszczęśnika, wyrywając przy tym kępę 

włosów i jednym, czystym, profesjonalnym pociągnięciem 

podciął mu gardło. Ciało leżącego w jednej chwili 

znalazło się w kałuży krwi. Chłopak wierzgał, kopał, 

szamotał się, niczym zarzynana świnia. Wszyscy jesteśmy 

zwierzętami, pomyślał Skip. Tylko jak ja sprzątnę całą tę 

krew z trawnika...  

Czemu to zrobił? Bo mógł. Skip kochał swoje róże. 

 

– Mamy zgłoszenie awantury przy Brudnej. 

Poruczniku Sznajder, proszę sprawdzić, o co chodzi – 

zatrzeszczało radio. 

– Przy Brudnej... – powiedział Sznajder. – Przy tej 

ulicy mieszka Skip. Cholera. 

– Kto to jest Skip, panie poruczniku? – dopytywał 

Mill. 

–Nie chciałbyś wiedzieć, młody... Lepiej już 

przygotuj formularz morderstwa... albo nie, lepiej kilka. 

 



 

Gdy Sznajder i Mill dojechali na Brudną, Skip 

wycierał zakrwawiony nóż o trawę. Facet bez spodni, 

przyczyna całego zamieszania, leżał w kałuży krwi 

między różami na trawniku. Skip machnął ręką do 

podjeżdżających policjantów. Sznajder znał to machnięcie, 

widział je nieraz. Zawsze sprawiało wrażenie jakby 

zaproszenia na imprezę, która właśnie się skończyła, 

a niepocieszony gospodarz ma nadzieję, że nowi goście 

pozwolą mu ją ponownie rozkręcić. Sznajder przełknął 

ślinę, gdy wysiadł z radiowozu i zobaczył uśmiechniętą 

twarz mordercy. 

– Cześć poruczniku! Co tam w wielkim mieście? – 

zagadnął zadowolony Skip. 

– Cześć Skip. Mieliśmy zgłoszenie o jakiejś 

awanturze w okolicy. Widzę, że to raczej morderstwo.  

– Wiesz, siedzę sobie spokojnie na werandzie, 

popijam wódkę, rozkoszuje się chwilą, a tu nagle ten gnój 

wpada na mój trawnik i niszczy wszystkie róże. Patrz, 

nawet nie ma spodni, a spierdalał przed chłopakami 

z Garażu. To go załatwiłem, jak on moje róże – 

powiedział Skip. 

– Tak, widzę. Facet raczej nie miał szans. Czyli 

powodem waszej sprzeczki i jego zgonu było to, że 



 

zniszczył ci trawnik, tak? 

– Jak to trawnik? Trawnik zniszczyłem sam, wiesz 

jak ciężko zieleń reaguje na taką strugę krwi?! Zniszczył 

mi róże, skurwiel! 

– Dobra, Skip, uzupełnimy zeznania, podpiszesz się 

i po sprawie – skończył Sznajder, odchodząc w stronę 

radiowozu po papiery. 

– Ale panie poruczniku, chyba nie da mu pan 

pierwszej kategorii zabójstwa, nie? – wtrącił się Mill. 

– Mill, zamknij się! – odburknął Sznajder. 

Skip przysłuchiwał się z błyskiem w oku tej krótkiej 

acz treściwej wymianie zdań miedzy przełożonym 

a podwładnym. Wiedział, że nowy przydupas Sznajdera 

to młokos, świeżynka, jak on sam zwykł określać 

policjantów na poziomie Milla. Postanowił się zabawić. 

Podszedł do zirytowanego i zbitego z tropu posterunkowego. 

Spojrzał mu głęboko w oczy i poczekał aż pojawi się 

w nich strach. Taki, jaki lubił. 

– Więc, posterunkowy...?  

– Mill, proszę pana – wydusił wystraszony świeżak.  

– … posterunkowy Mill, widzę, że jesteś młody 

i ambitny. Pamiętaj, tak daleko nie zajdziesz. Młodość 



 

i ambicja to prosta droga do wozu truposzy. Pan 

porucznik chyba jasno się wyraził, pierwsza kategoria, tak 

poruczniku?  

– Tak, Skip – potwierdził Sznajder. 

– Więc pierwsza kategoria. Miałeś kiedyś róże, 

Mill? – kontynuował Skip. 

– Nie, nigdy nie miałem. 

– To radzę ci, zasadź kilka i zostań ogrodnikiem, 

wtedy przyjdę, bez spodni i przeoram ci je gębą, 

zobaczymy, co zrobisz. 

– Mill, idziemy! – ponaglił go Sznajder. – Idziemy! 

Już! Mill, rusz się! 

Mill był jak w transie. Jeszcze nigdy w życiu nie 

widział kogoś odznaczającego się taką, jak by to ująć, 

asertywnością jak Skip. Wiedział, że Arkan, a już 

szczególnie jego przedmieścia, nie są terenem, gdzie 

można przespacerować się po zmierzchu, nie oglądając 

się cały czas przez ramię. Jednak został gliną w tym 

zapyziałym mieście. Tak jakby jego nowy status 

społeczny miał coś zmienić.  

– Idę, poruczniku – wykrztusił, wsiadając do 

radiowozu. 



 

Skip uśmiechnął się ironicznie i pokręcił głową. 

Faktycznie, czasy się zmieniają, pomyślał. Szanował 

Sznajdera nie dlatego, że ten mógł mu zagrozić, bo nikt o 

zdrowych zmysłach nie chciał mu grozić, ale dlatego, że 

porucznik znał swoje miejsce w każdej sytuacji. Sznajder 

nie zgrywał ważniaka z miasta, który kozaczy wszędzie, 

gdzie sięga jego policyjna jurysdykcja. Nie denerwował 

ludzi, szczególnie takich jak Skip. Mówią, że młodość 

musi się wyszumieć. Ideały i te sprawy. Choć Skip 

nigdy nie rozumiał, o co ludzie robią tyle zamieszania 

w sprawie tych ideałów. Pewnie, każdy ma jakieś 

standardy, ale żeby od razu na siłę przymuszać wszystkich 

do swoich?! Bez przesady. Młody musi się jeszcze sporo 

nauczyć, jeśli chce przeżyć do jutra, pomyślał. 

– Sierżancie, ile zajmie wypisywanie papierów? Bo 

muszę wziąć szlauch i spłukać trawnik, póki wszystko nie 

przyschło – ponaglał Skip. 

– Słuchaj, może wpadnę jutro, to podpiszesz, co 

trzeba. Jest późno, a widzę, że masz jeszcze robotę – 

zaproponował Sznajder.  

Jego propozycja nie wynikała z życzliwości. Skip był 

łajdakiem. Najemnikiem. Ale mógł być też zabójcą Milla, 

albo nawet jego samego, gdyby tylko chciał. Muszę jak 



 

najszybciej zabrać stąd młodego, pomyślał Sznajder. 

– Dobra, Sierżancie, tylko nie zapomnij wezwać 

truposzy. Nie chcę, żeby to ścierwo gniło do jutra – 

odpowiedział Skip. 

– Się wie, zaraz wezwę kogoś, kto to sprzątnie. Do 

jutra! – rzucił Sznajder, wsiadając do radiowozu. 

Skip odprowadził wzrokiem odjeżdżający samochód. 

Wrócił powoli na werandę. Sprawiał wrażenie człowieka, 

który nagle, bez jasnych przyczyn przypomniał sobie, ile 

ma lat. Opadł leniwie na fotel, w którym wcześniej 

siedział i wziął solidny łyk wódki. Zapowiada się pogodna 

i ciepła noc, pomyślał wpatrzony w niebo. 

 

Po drugiej stronie miasta, w klubie Gilgotek, 

tancerki prezentowały to, co miały najlepszego do 

zaprezentowania. Rury ociekały potem i pewnie nie tylko, 

a banda napalonych facetów oblegała podest. Amanda 

przywykła do tłoku i duchoty panującej w klubie.  

 

 

 

 



 

Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego 

wydawnictwa i życzymy miło spędzonych chwil 

przy kolejnych naszych publikacjach. 

 

Wydawnictwo Psychoskok 

 

 

 


