…lał się ze mnie zimny pot … nie widziałem nic, byłem pogrążony w ciemnościach, ale zacznijmy od
początku.
Pewnego deszczowego dnia szedłem ulicą. Byłem bardzo ponury i miałem mdłości. Mieszkałem
kilka przecznic od mojej pracy, ale byłem strasznie zmęczony, a ręce trzęsły mi się z zimna.
Wiedziałem, że dzisiejszego dnia wydarzy się coś niezwykłego. Nie myliłem się. Otrzepując buty,
wszedłem ciężkim krokiem do swojego mieszkania, które mieściło się przy ulicy Zbrodniarza 13.
Rzeczywiście, ta nazwa raczej nie przyciąga wielu mieszkańców, ale cóż… Już miałem siąść w fotelu,
gdy nagle… zadzwonił telefon. Pomyślałem, że to jakiś kolega z pracy albo szef, bo nie spodziewałem
się telefonu od kogoś innego, więc odebrałem bez wahania. Podniosłem słuchawkę. Usłyszałem
tajemniczy i groźny głos. Powiedział: ,,Słuchaj Blacha, jutro o 23.30, przemycamy resztę towaru i
zwijamy się z miasta. Pamiętasz, spotykamy się na starym dworcu.” Odłożyłem słuchawkę. Byłem
sparaliżowany. Jaki towar?! Jaki Blacha?! Pytania krążyły mi w głowie i zadawałem ich sobie coraz
więcej. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Pójść na policję, czy zostać w mieszkaniu z ciepłą herbatą i
kocem? Nie szukałem guza i nie chciałem mieszać się do tej sprawy, jednak… coś mnie trąciło i
postanowiłem złożyć zeznania na policji. Miałem nadzieję, że potraktują mnie poważnie.(…) Okazało
się, że panowie na komisariacie, nie tylko zainteresowali się sprawą, to jeszcze zdarzyło się jeszcze
więcej takich sytuacji. Powiedziano mi, że śledztwo trwa już kilka dobrych miesięcy, bo nie wiedzieli
gdzie dokładnie złodzieje przetrzymują ten towar. A towarem tym okazały się cenne dzieła sztuki.(…)
Szedłem w towarzystwie policjantów, kierując się do starego dworca. Było to miejsce opustoszałe,
siejące strach i grozę i wyglądało jak ruina, jednak na kryjówkę nadawało się bardzo dobrze. Skryliśmy
się w cieniu i czekaliśmy… a czas mijał bardzo powoli. Nagle usłyszeliśmy kroki. Zamarzłem i poczułem
strach. Jeden z nich miał przy sobie pistolet…
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