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I

PLAN SIMBY

W  prowincjonalnym  miasteczku  perspektywy  nie  są  obiecujące.  Simbato  wiedział

i  desperacko  próbował  coś  zmienić.  Przytłaczała  go  myśl,  że  skończy  jak  przeciętni  mieszkańcy

Piławy Górnej. Ta mała mieścina była jego domem, ale czuł się tu jak w więzieniu. Chciał czegoś

więcej…

 I miał plan…

*

- Dawaj szybciej! Ruszaj się do diabła! – ponaglał Rudy.

- Tylko nie do diabła! Jesteście w kościele. – W Simbie odezwał się głos dawnego ministranta.

– I nie róbcie tyle szumu! 

Reksio podał mu skrzyneczkę i monstrancję zawiniętą w koszulkę.Wyskoczył, zaraz za nim

pojawił się łeb Rudego, który wcale nie był taki rudy w ciemnościach. Chłopcy nie używali latarek,

żeby nie wzbudzać podejrzeń. Simba wiedział, że wikary ma niespokojny sen. Kiedy wszyscy byli już

na dole, upewnił się, że ma to, czego chciał. Musieli jeszcze przemknąć obok cmentarza, a potem

rozejść się. Plan był dobry. Wiedział, że może liczyć na chłopaków, nie puszczą pary z gęby. Nagle 

na ich drodze stanął organista. „Co ten gość robi tu w środku nocy?!” - tego nie przewidział. Intruz już

miał coś do nich powiedzieć, kiedy Simba zakomenderował: - W nogi! Spieprzamy!Nie trzeba było

dwa razy powtarzać, zasuwali jakby zobaczyli diabła.Kiedy był już w domu ze swoim łupem, jedno

nie dawało mu spokoju: organista ich rozpoznał. Był o tym przekonany.

*

Następnego  dnia  poczekał,  aż  starzy  wyjdą  do  pracy.  Odwinął  skradzioną  monstrancję,

skrzywił się na widok hostii umieszczonej w środku.Miał złe przeczucia, więc na kolanach przyjął

opłatek, przeżegnał się i w myślach przeprosił za ten grzech. Zaraz jednak przystąpił do oglądania

zdobyczy,  zachwycał  się  na  myśl,  ile  może  być  warta.  Był  też  ciekawy,  co  jest  wtajemniczej

skrzyneczce, którą postanowił zwędzić przy okazji. Wiedział, że to coś cennego,ponoć były tam jakieś

relikwie, mogły być warte więcej niż złota monstrancja. Z nią nie było problemu, miał już kupca, więc

mógł załatwić to szybko. Postanowił, że upłynni mu również skrzyneczkę. Pojechał na spotkanie.



II

CIAŁO NA CHÓRZE

Ksiądz  Jonasz  pełnił  funkcję  wikariuszaw Piławie.  Tego  dnia  był  niewyspany  z  powodu

koszmarnych snów.  Nie  miał  jednak czasu  na rozmyślania,  bo  proboszcz  wyjechał  do  Watykanu

i zostawił parafię na jego głowie. Ruszył do kościoła odprawić poranną mszę. Zdziwił się, że drzwi

zakrystii  są jeszcze zamknięte.  Organista zawsze był  pierwszy od niego,  co ciekawe, nie było też

kościelnego. Przyszło tylko dwóch ministrantów. Jonasz jeszcze się nie martwił, sam świetnie śpiewał,

a zadania kościelnego powierzył chłopcom. Nic z tego jednak nie wyszło - nie było monstrancji…

*

Kiedy do zakrystii weszła stara pani Jaźwińska pytając, co z mszą, poprosił, żeby przekazała

wiernym informację  o  jej  odwołaniu.  Już  miał  dzwonić  na  policję,  żeby  zgłosić  kradzież,  kiedy

usłyszał wrzask kościelnego. Popędził na chór, skąd dobiegały krzyki. Nie spodziewał się,  co tam

zobaczy.

-  Jezu  Przenajświętszy!  –  wyrwało  mu  się  na  widok  zwłok  organisty  upchniętych  pod

ławkami. Na podłodze zobaczył sporą kałużę krwi. Kościelny cucił jedną z kobiet znajdujących się na

chórze. Pozostałe gapiły się to na ciało, to na księdza…

III

PRZESŁUCHANIA

Adam Szczawiński był mieszkańcem Piławy Górnej, ale pracował jako detektywPowiatowej

Komendy  Policji  w  Dzierżoniowie.  Rozwiązał  jużwiele  spraw  dotyczących  zabójstw  na  terenie

powiatu, ale w jego rodzinnym mieście raczej nic takiego się nie trafiało, a tu nagle morderstwo  

i do tego w kościele!  Jechałna miejsce zbrodni  nie dowierzając,  że ktoś mógł zabić miejscowego

organistę. Znał go dobrze, jak to w małej miejscowości.  Pomyślał,  że śledztwo pewnie nie będzie

zawiłe,  a  sprawca  znajdzie  się  od  razu.  Martwiło  go,  że  może  nim być  ktoś  znajomy.  Z  takimi

myślami  dotarł  pod  kościół.  Technicy  byli  już  na  miejscu.  Zabezpieczali  ślady  i  przekazali  mu

podstawowe informacje o zdarzeniu: ofiara zginęła od uderzenia w głowę tępym narzędziem, którego

nie znaleziono.



*

- Co robił pan poprzedniej nocy? – detektywzapytał kościelnego. 

- Spędziłem ją w mieszkaniu córki pilnując wnuczki. Rano wyjechałem do kościoła, ale zepsuł

mi się samochód, dlatego spóźniłem się na mszę.

- Czy ktośmoże to potwierdzić?

- Tak, córka. 

- Jakie miał pan relacje z organistą?

- Znaliśmy się bardzo długo…

*

-  Rozumiem,  że  pani  regularnie  uczęszcza  na  msze,  czy  może  ostatnio  pojawiał  się  ktoś

niepokojący? – zapytał przesłuchując panią Jaźwińską.

- Ostatnio widziałam tu grupę chłopców, którzy nie zachowywali się odpowiednio.

Szczawiński dopytał o chłopców i dowiedział się, że ich złe zachowanie polegało na rozglądaniu się

po kościele.„Stara jędza”- pomyślał i zapisał wszystko w notesie.

*

- Kto księdza poinformował o znalezieniu ciała? 

- Nikt, usłyszałem krzyk, pobiegłem na chór, a potem wezwaliśmy policję…

*

Przesłuchania nie wyłoniły głównego podejrzanego. Szczawiński miał coraz więcej pytań,  

a ocenę sytuacji mącił fakt, że ofiarą jest ktoś znany, kogowidział jeszcze kilka tygodni temu, kiedy

ostatni raz był w kościele. Przypomniało mu się, że podobała mu się wtedy gra organisty, wzruszyła

go.  Właśnie  jego  –  twardziela  rzadko ulegającego emocjom.  Teraz  też  zrobiło  mu się  nieswojo  

z powodu śmierci tego niepozornego grajka. 



IV

RELIKWIE

Ksiądz Jonasz modlił się żarliwie w pokoiku na plebanii. Wiedział, że modlitwa pomoże mu

pozbierać  myśli.  Odwlekałrozmowę  z  proboszczem.  Miał  wyrzuty  sumienia,  że  nie

upilnowałzostawionej mu pod opieką świątyni.

*

„Co  ja,  do  cholery,  powiem Chińczykom?!  Same  komplikacje!”  –  wściekał  się  Maurycy

Paliński.  Sprawa  z  Chińczykami  zaprzątała  jego  myśli.  Dostał  już  zaliczkę,  a  nie  był  w  stanie

zrealizować  zamówienia.  Już  wcześniej  robił  lewe interesy,  chociaż  oficjalnie  prowadził  świetnie

prosperujący zakład kamieniarski. Zwykle Maurycy od Chińczyków kupował narzędzia do obróbki

kamienia, ale tym razem to oni mieli kupić coś od niego. Tylko jak sprzedać relikwie, które właśnie

zniknęły z kościoła?

*

Simba umówiony był z Cegiełką, miejscowym lichwiarzem. Zgodnie z ustaleniami spotkał się

z nim, żeby wziąć niezłą sumkę za monstrancję. Miał ze sobą jeszcze coś ekstra i liczył na to, że

wynegocjuje  podwojenie  stawki.  Czuł,  że  zawartość  skrzyneczki  może  być  sporo  warta,  ale  nie

wiedział ile. A kasa była mu potrzebna od razu, od dawna marzył, żeby wyrwać się z Piławy. 

- Byliśmy umówieni na monstrancję. Mam już kupca, płacę tak jak było ustalone– szybko

chciał załatwić sprawę Cegiełka.

-  Bierz  skrzynkę,  więcej  jest  warta  od tej  monstrancji,  masz znajomości,  to  ją  opchniesz.

Sprzedaję w komplecie, płacisz od razu i zapominam o tobie…

*

Tymczasem w Watykanie…

- Jonasz pokpił sprawę. Do tego mamy trupa w kościele. Muszę wracać. Rezerwuj bilety na

pierwszy  lot  do  Wrocławia  -  chłodno  poinstruował  kościelnego  urzędnika  proboszcz.  Starał  się

zachować spokój. Dane mu było poznać lepiej jedną z tajemnic Watykanu. 



V

NARZĘDZIE ZBRODNI I INNE ŚLADY

Szczawiński  czekał  na  wyniki  policyjnej  ekspertyzy.  Na  miejscu  zbrodni  zebrano  sporo

odcisków palców,  były  też  odciski  butów,  które  musiały  być  nieźle  ubłocone  i  narobiły  śladów  

na  chórze.  Czekał  na  ewentualne  wskazówki,  bo  nie  miał  czego  się  chwycić,  żeby  ruszyć  ze

śledztwem do  przodu.  Najbardziej  martwił  go  brak  narzędzia  zbrodni.  Myślał  też  o  rozmowie  z

wikarym  

i zastanawiał się, gdzie szukać złodzieja. 

*

„Ale  się  władowałem!”  –  przeraził  się  Cegiełka,  kiedy  odruchowo  przejrzał  w  telefonie

powiatowy portal informacyjny.„Jak mogłem być tak durny, żeby połasić się na gadżety z kościoła?!

Wszystko przez tego gówniarza Simbę!” - bił się z myślami. Jego pięknie zapowiadająca się kariera

pasera wisiała na włosku. 

*

Adam doczekał się upragnionych informacji. Pobrane na chórze odciski palców wykluczały

przesłuchiwane osoby. Dowiedział się, że ofiara przed śmiercią musiała się szarpać. Miał jego odciski

palców.  Ustalono,  że  ofiara  zginęła  od  uderzenia  w  głowę  młotkiem.  Pozostawały  jeszcze  ślady

zabłoconych butów.  Błoto  okazało  się  być  szlamem poprodukcyjnym z zakładu kamieniarskiego.

Niby coś miał, tylko od czego zacząć, skoro na terenie Piławy Górnej działało ponad stu kamieniarzy. 

*

Rudy palił trzeciego szluga pod blokiem Reksia, nie mógł spokojnie pozbierać myśli. Kiedy

ten  zlazł  już  na  dół,  miał  tak  samo przerażoną  minę:   –  Stary,  to  ten  gość,  co  nas  widział  pod

kościołem.

- No co ty? Aleś ty sprytny – zadrwił z kumpla Rudy. – Idziemy do Simby – dodał petując 

na chodniku.

*

Siedzieli w trójkę i dumali, co teraz zrobić. Simba był wściekły. Miał już spakowany plecak 

i kasę na skok w nieznane, a tu takie komplikacje

- Simba, czy ty go zabiłeś? – wypalił nagle Rudy.

- Pogięło cię?!



VI

NIEPOKOJE JONASZA

Proboszcz miał problem z przylotem, siedział na lotnisku. Nie mógł się wyrwać z Rzymu,

jakby jakieś złe moce trzymały go na miejscu. Żałował, że wcześniej nie znał tajemnic małej skrzynki

przechowywanej w jego parafii. Wiele lat temu dostał wytyczne, że ma jej pilnować. Teraz dowiedział

się, jaką moc ukrywa. Miał świadomość, że zło bezpieczne do tej pory w jego kościele, wydostało

się… Zagrażało jego owieczkom… Zagrażało światu… zasnął na lotniskowej ławce. Wszystko dalej

było na głowie wikarego, który od czasu zabójstwa organisty, nie spał prawie wcale. Jonasz wyczuwał

nadchodzące zło. 

- Halo. Czy to biuro detektywa Szczawińskiego? Proszę przekazać mu, że dzwoni wikary  

z Piławy Górnej…

Po spotkaniu  z  Jonaszem czuł  się  nieswojo,  jeszcze nigdy nie  rozmawiał  w taki  sposób  

z  księdzem.  Szczawińskiego  ogarnęły  dziwne  uczucia.  Do  wszystkiego  podchodził  chłodno  i

rzeczowo,  

a już tym bardziej nie wierzył w żadne paranormalne zjawiska. Jednak wyznanie księdza poruszyłogo.

Adamowi udzielił  się nastrój  Jonasza,  chociaż sam jeszcze nie  był  tego świadomy. Uznał  też,  że

należy podjąć z księdzem współpracę na rzecz śledztwa.

 VII

ARESZT

- Simba, czy ty go zabiłeś? – usłyszał po raz kolejny w ciągu ostatnich dni to samo pytanie.

- Nie mam ze śmiercią tego faceta nic wspólnego! Ja tego nie zrobiłem! – bronił się zaciekle.

Był zmęczony falą pytań Szczawińskiego.

Detektyw był przekonany, że Simba wymięknie i w końcu przyzna się do zabójstwa. Wiele

razy przesłuchiwał też Reksia i Rudego, ale ci dwaj też trzymali się wersji, że tylko zrobili włam  

do  kościoła.  Kościelni  rabusie  zostali  schwytani  przez  zeznania  Cegiełki,  który  sam  się  zgłosił  

na policję. Przyznał się do zapłacenia Simbie za ukradzione fanty i doniósł na niego, żeby uniknąć

podejrzeń  o  udział  w  zabiciu  organisty.  Dzięki  temu  Szczawiński  szybko  namierzył  Simbę.  

W mieszkaniu chłopaka oprócz pieniędzyznaleziono ślady planowanej ucieczki. Z Rudym i Reksiem

było jeszcze łatwiej, bo sami się zgłosili na komisariat zaraz po aresztowaniu szefa ich małej szajki.

Szczawiński miał zatem cały gang. 



VIII

CHIŃCZYCY

Cegiełka zgłaszając sprawę oddał monstrancję i skrzynkę z relikwiami. Bolało go, że stracił

tyle  kasy,  jednak  wolność  była  cenniejsza.  Poszedł  z  policją  na  układ,  a  przedmioty  trafiły  do

magazynu  

z dowodami. Szczawińskiego po ostatniej rozmowie z Jonaszem coś niepokoiło i poszedł obejrzeć

ponownie dowody. Jakież było jego zdziwienie, kiedy okazało się, że została jedynie monstrancja,  

a po małej skrzyneczce ślad całkowicie zaginął. Nikt nie potrafił wyjaśnić, jak to możliwe. Nie było

żadnego włamania, a skrzynka jakby rozpłynęła się w powietrzu. 

- Musimy znowu pogadać,  miał ksiądz rację – Jonasz usłyszał  w słuchawce telefonu głos

detektywa. 

*

W zakładzie Maurycego Palińskiego praca szła normalnie, tylko szefa coraz częściej nie było.

Teraz pojechał coś załatwiać i Gruby wściekał się, bo nie mógł się doprosić o narzędzia, brakowało

mu młoteczka, którym groszkował sobie kamienne elementy. 

- Młody, idź zrobić kawę i nawijaj, co na mieście – Gruby zagadał do kolegi z zakładu.

*

Chińczycy  to  była  wielka  nadzieja  Maurycego  –  zlecenie  na  kościół  miało  mu

zapewnićgigantyczną kasę. Początkowo był zaskoczony propozycją, ale nie takie rzeczy się już robiło.

Znał organistę od podstawówki, a do tego tamten miał u niego liczne długi. Szybko wymusił na nim

pomoc w zdobyciu upragnionej przez Chińczyków skrzyneczki. Maurycy z zaliczki od Chińczyków

miał  jeszcze  sporą  sumkę,  by  przekonać  też  kościelnego  do  planowanej  podmiany  w

kościele.Namówienie kościelnego zostawił organiście – a sam zacierał rączki, bo profity z transakcji

były  większe  niż  roczny dochód  jego  firmy,  do  tego  żadnego  ryzyka,  że  ktoś  się  zorientuje,  bo

proboszcz i tak nie pozwalał otwieraćskrzynki. „Co tam może być? Kości czy jakieś szmaty? A może

inne cholerstwo?” – sam się zastanawiał, obiecana kasa jednak najbardziej zaprzątała jego myśli.

*



Nie ma wątpliwości, że tajemnicze zginięcie skrzynki z policyjnego magazynu to też robota

Chińczyków. Przedstawiciele ich tajnej organizacji potrafili dotrzeć do każdej informacji, otworzyć

zamknięte drzwi, przekupić lub wyeliminować ludzi stojących na przeszkodzie. Kto wie, czy Simba

nie ułatwił im tylko sprawy. Pojawiali się i znikali jak jakieś cienie. Podobnie w tym przypadku, gdy

tylko Maurycy Paliński przestał im być potrzebny, zniknęli z jego życia, telefonu i skrzynki mailowej

IX

PRYWATNE ŚLEDZTWO

Adam Szczawiński zbliżył się ostatnio do Jonasza. Wydawało mu się, że jest bliżej jeszcze

czegoś –tajemniczej  siły.  Nie  miał  czasu,  żeby się  głębiej  nad tym zastanowić,  ale  przebywając  

z Jonaszem czuł się spokojniejszy. Do tej pory do kościoła chodził sporadycznie, raczej skłaniały go

do tego konwenanse, a nie uczucia religijne, więc był mocno zaskoczony tymi odczuciami.Częstego

odwiedzał wikarego, aby z nim porozmawiać. Teraz też pili razem kawę i dyskutowali o ostatnich

wydarzeniach. Detektyw wspomniał, żenie dają mu spokojuślady zabłoconych butów, które stąpały

tamtej  nocy  po  chórze.  Kiedy  wspomniał,  że  błoto  było  szlamem  kamieniarskim,  księdzu

przypomniało się, że widział kilka razy organistę w towarzystwie jednego z kamieniarzy – Maurycego

Palińskiego, który jakiś czas przed zbrodnią odwiedził  także proboszcza oferując mu ufundowanie

nowych elementów kamiennych w wystroju wnętrza kościoła. Szczawiński postanowił to zbadać.  

Policjant był już na tyle zaprzyjaźniony z księdzem, że chociaż było to nieprofesjonalne, postanowił

wykorzystać go do sprawdzenia nowego tropu.

*

Piękny dom z jeszcze wspanialszym ogrodem stał nieco na uboczu miasta, ogród stawał się

coraz bardziej  zaniedbany,  od  kiedy Palińskiego opuściła  żona  po odkryciu  romansu kamieniarza

z księgową jego firmy. 

-  Może ksiądz się  czegoś napije?  Wódka,  koniaczek? – Proponował  Jonaszowi  właściciel

domu z ogrodem. 

-  A  co  do  mnie  księdza  sprowadza?  Chyba  nie  te  ploty  dotyczące  okoliczności  mojego

rozwodu? –  zapytał kamieniarz. 

Jonasz  miał  nadzieję,  że  jak  się  z  nim  napije,  to  może  dowie  się  czegoś  przy  okazji.

Kombinował, jak zdjąć odciski palców zgodnie z instrukcjami Szczawińskiego.

- Chciałem podziękować za chęć ofiary na rzecz kościoła mimo trudnej sytuacji osobistej.  

Nie każdego stać na taki gest – zagadywał Jonasz.



- Wie ksiądz, ostatnio mam sporo na głowiei musimy inwestycję przełożyć–kamieniarz zaczął

odkręcać sprawę. Obiecał to wtedy, żeby mieć lepszy dostęp do relikwii.

–  A ksiądz to  chyba  miał  ostatnio  trudne przejścia?  Na  mieście  wszyscy gadają  jeszcze  

o sensacji na chórze - podpytał wikarego. 

 – Policja kończy śledztwo w tej sprawie, a sprawcy pewnie niedługo będą sądzeni – sprytnie

odpowiedział Jonasz.

- Cholerni gówniarze, złodzieje i mordercy! – wypalił Maurycy, który był wściekły na Simbę,

który pokrzyżował jego plany. – Niech ksiądz się rozgości, aja muszę dołożyć do kominka, bo wygasa

– powiedział wychodząc po drewno.

X

TRUP PRZEMÓWIŁ

Piławski  kościelny  spacerował  z  pięcioletnią  wnuczką.  Dręczyłogo  nieczyste  sumienie.  

Przed śmiercią organista namawiał go do podmiany cennych relikwii w kościele. Nie podobała mu się

ta propozycja, chociażteż  brakowało mu pieniędzy, ale co to, to nie! Był uczciwym człowiekiem,

męczyło go więc, że podczas przesłuchań sporo zataił przed policją. 

– Chodź Juleczko, pospacerujemy obok rzeki - powiedział podając rękę wnuczce.

*

Szczawiński  znowu czekał  na  wyniki  z  policyjnego laboratorium.  Do podejrzeń  odnośnie

osoby Palińskiego skłoniły go  przeczucia  Jonasza.  Od kiedy zaprzyjaźnił  się  z  wikarym,  przestał

działać rzeczowo i logicznie.  Ufał  intuicji,  jego świat  poszerzył  się o nieznane obszary.  W pracy

jednak nie ujawniał fascynacji swoimi duchowymi odkryciami, tu wciąż trzeba było opierać się na

faktach.

Czekał zatem, żeby stwierdzić ten istotny fakt i nie pomylił się. 

- Miałeś rację. Odciski palców znalezione na chórze należą do Palińskiego. Odciski butów też

się zgadzają. Ciągle nie mogę się nadziwić, że rąbnąłeś mu buty, podczas tamtej wizyty. To mi trochę

nie pasuje do kodeksu postępowania księży, ale dobrze się spisałeś Jonaszu. Sądzę, że te dowody

powinny wystarczająco go obciążyć, przydałoby mi się jeszcze narzędzie zbrodni. Nie masz jakichś

przeczuć lub wizji? –  detektyw zaśmiał się w słuchawkę, kończąc rozmowę z przyjacielem.

*



- Dziadziu! Patrz co znalazłam, to dla ciebie, będziesz robił puk-puk w altance – zatrajkotała

mała Julka podbiegając do kościelnego. Ten wytrzeszczył oczy, bo wciąż rozmyślał o dręczących go

wyrzutach sumienia. Kiedy dziecko wręczyło mu młotek, wiedział, że przyszedł czas, żeby wyznać

prawdę policji.

Znaleziony  młotek  był  narzędziem zbrodni,  które  roztrzaskało  głowę organisty.  Morderca

uciekając z kościoła, umiejscowionego niedaleko rzeki Piławy, musiał biec na parking znajdujący się

obok mostu. Tam miał zaparkowany samochód i zanim do niego wsiadł, wyrzucił narzędzie zbrodni

do rzeki. Młotek ugrzązł w kamieniach tuż pod mostem w miejscu, gdzie można było pod niego zejść 

i  mała  Julka  zobaczyła  w  nim  świetną  zabawkę...  Zlazła  na  kamienie  i  z  łatwością  wydobyła

nietypowy kamieniarski przyrząd. Kościelny odprowadził ją do domu. Wyszedł szybko z zamiarem

zgłoszenia się na policję. Już wcześniej podejrzewał kamieniarza. Teraz miał pewność.

*

Piękny dom z ogrodem na skraju miasta, został zabezpieczony taśmą policyjną w razie, gdyby

trzeba było znaleźć więcej dowodów. Szczawiński był jednak pewien, że to co ma, wystarczająco

obciąży Palińskiego.  Oprócz odcisków palców i  butów, miał  jeszcze narzędzie zbrodni  i  zeznania

kościelnego, dzięki którym posklejały się elementy całej układanki. W końcu kamieniarz przyznał się,

żetamtej nocy umówił się z organistą, żebyomówić zamianę. Tylko, że organista sam zaczął się wahać

i  chciał  się  wycofać,  czym  rozwścieczył  Maurycego.  A  Chińczycy  wpłacili  już  zaliczkę.  

Gdy  pokłócili  się  na  chórze,  wyciągnął  z  kieszeni  kupiony  tego  dnia  młoteczek  dla  pracownika

kującego w jego zakładzie…

XI

KONIEC ŚWIATA

Kilka  miesięcy  później  Jonasz  i  proboszcz  wracali  w  maseczkach  z  wieczornej  mszy.  

Przy  kolacji  włączyli  telewizor,  żeby  śledzić  doniesienia  na  temat  światowej  pandemii.  Ostatnio

zamknięto  w  Polsce  szkoły,  a  w  kościele  ograniczono  liczbę  wiernych  mogących  brać  udział  

w nabożeństwach. Jeszcze niedawno nikt nie przypuszczał, że ludzkość może być zagrożona na taką

skalę. Co prawda Jonasz po sprawie z organistą coraz częściej miał przeczucie zbliżającego się zła, 

ale  nawet  on był  zaskoczony.  Mówiło się  o  wzrastającej  liczbie  zgonów z powodu tajemniczego

wirusa, który podobno przyszedł z Chin i dotarł już do Polski.Pandemia szalała coraz bardziej. Stara

Jaźwińska zmarła w szpitalu, kilka dni po tym, jak dopadły ją duszności…

*

- Powie mi ksiądz kiedyś, po co został wezwany do Watykanu? - spytał Jonasz proboszcza,

kiedy grali w szachy  podczas pandemii.



-  Pamiętasz  te  skradzione  relikwie?  Powiem ci  tylko,  że  nie  powinny opuszczać  naszego

kościoła – odpowiedział proboszcz. To akurat wikary już wiedział. Jego wizje nasiliły się od dnia

tamtej kradzieży. 

Jonasz kolejną noc nie spał, modlił się i nie tracił wiary, chociaż wiedział, że chwilowo zło

przechyliło  szalę  zwycięstwa  na  swoją  stronę.  Ufał  Bogu,  że  równowaga  zostanie  jednak

przywrócona. 


