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Rozdzia³ 1
Jestem szczëðciarzem. Chyba dlatego, ÷e tak naprawdë jest nas dwóch: ja i mój Anioö Stró÷. Fajny z niego
chöopaczek, na plecach ma skrzydöa, a w rëkach szklany bëben. Peöno w nim zwiniëtych w ruloniki karteczek,
opatrzonych napisami „szczëðcie” albo „pech”. øaden
z nas nie wie, których losów jest w bëbnie wiëcej. Za
ka÷dym razem mój opiekuéczy duch po prostu odsuwa
przykrywkë, pakuje tam swoje pulchne paluszki i wyciîga jednî karteczkë. Myðlë sobie wtedy: a jeðli wszystkie szczëðliwe losy ju÷ sië skoéczyöy i czeka mnie teraz
nieprzerwane pasmo nieszczëðì? Strach co rusz ðciska mi serce, bo „fartowne” karteczki trafiaöy sië do tej
pory czëðciej, na zdrowy rozum ju÷ dawno powinny sië
skoéczyì. Tak wiëc, codziennie spodziewam sië lawiny
niepowodzeé, choì Bóg mi ðwiadkiem, do tej pory nie
miaöem powodów do narzekaé. Nawet po tym, jak sië
rozwiodöem z Ritî i zaczîöem romansowaì z dwiema,
a nawet trzema paniami jednoczeðnie, ani razu nie zetknëöy sië w progu mego mieszkania, a muszë przyznaì,
÷e ich wizyty dzieliöa czasem minimalna przerwa, piëì
minut, nie wiëcej. Ten krótki moment jednak wystarczaö.
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Jak to mówiî, nieszczëðcie ju÷ nade mnî wisiaöo, lecz
w ostatniej chwili mijaöo mnie o krok.
Równie÷ ten wyjazd byö udany od samego poczîtku.
Samolot wystartowaö o czasie, zaöapaöem sië na miejsce w tylnym rzëdzie, gdzie wolno byöo paliì, sîsiad
przez caöî drogë spaö i nie zanudzaö mnie göupimi towarzyskimi rozmowami. Lila nie kaprysiöa, ale to akurat
byöo normalne, szczëðcie nie miaöo tu nic do rzeczy,
poniewa÷ Lila jest dzieckiem samodzielnym i bardzo
spokojnym. Kiedy sië urodziöa, byliðmy z Ritkî möodzi i peöni energii, chcieliðmy nie tylko robiì karierë, ale
i spotykaì sië z przyjacióömi, szaleì na imprezach. Babci, z którî mo÷na by zostawiì maöî, nie mieliðmy pod
rëkî. To znaczy teoretycznie babcie byöy, rzecz jasna,
lecz stosunkowo möode, obdarzone sporî witalnoðciî
jak na swoje lata, wiëc te÷ wolaöy pracowaì i cieszyì sië
÷yciem, ni÷ siedzieì w domu i niaéczyì dziecko. Tote÷
w wieku trzech lat nasza córka umiaöa ju÷ czytaì, a dwa
lata póõniej zostawialiðmy jî spokojnie w domu w towarzystwie Dorotek, piesków Toto, Blaszanych Drwali
i Tchórzliwych Lwów. Trzeba byöo jî tylko poöo÷yì do
öó÷ka, daì ksiî÷ki, postawiì obok du÷y talerz owoców
i dzbanek kompotu. Pewnie gdybyðmy przebywali
w domu czëðciej, Lila staöaby sië zwyczajnym, kapryðnym dzieckiem, ale jej charakter uksztaötowaö sië wöaðnie pod wpöywem ciîgöej nieobecnoðci rodziców. Jak
to byöo u Kornieja Czukowskiego? „Pöaczë nie dla ciebie, lecz dla cioci Simy”*. Przed kim miaöa stroiì fochy,
jeðli i tak nikt jej nie söuchaö? Poza wieloma malutkimi
Korniej Czukowski (1882–1969) – pisarz rosyjski, jest autorem
ksiî÷ki Od dwóch do piòciu, poðwiëconej jëzykowi dzieciëcemu.
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plusami, wszystko to miaöo jednak jeden ogromny minus: Lila zamknëöa sië w sobie. Nie dlatego, ÷e coð ukrywaöa, powód byö prosty: nie byöa przyzwyczajona, by
dzieliì sië z kimð swoimi myðlami. Owoców tej skrytoðci, wyhodowanych moimi i Ritki niewprawnymi, lekkomyðlnymi rëkami, miaöem wkrótce zakosztowaì w caöej
peöni.
Teraz Lila miaöa ju÷ osiem lat i wykorzystujîc kompletny brak nadzoru, przeczytaöa caöego znajdujîcego
sië w domu Maupassanta, a ostatnio zaczëöa uparcie
dobieraì sië do Balzaka. Uzyskawszy dziëki temu nader szczegóöowe wyobra÷enie o wzajemnych relacjach
pöci, stworzyöa sobie wöasny obraz rozwodu rodziców,
zgodnie z którym fakt, ÷e zamieszkaliðmy z Ritî osobno, nie oznaczaö nic wiëcej prócz oddzielnego mieszkania. Stosunki miëdzy nami oczywiðcie sië nie zmieniöy,
o ÷adnych przejawach wrogoðci nie byöo mowy. Jeðli
ludziom odpowiada taki uköad, co w tym nadzwyczajnego? Zwöaszcza ÷e, jeðli wziîì pod uwagë charakter pracy
mojej byöej ÷ony, córka widywaöa nas z tî samî czëstotliwoðciî: po dwie godziny w tygodniu.
øycie zawodowe Rity zwiîzane byöo od zawsze z kinematografiî. Nie, Ritka nie jest aktorkî, skîd znowu, pracuje jako krytyk filmowy, w dodatku jëzyk ma tak ostry
i zöoðliwy, ÷e otacza jî wiëcej wrogów ni÷ przyjacióö.
O dziwo, wcale jej to nie martwi, przeciwnie, uszyöa
z tego eleganckî kreacjë, w której dumnie paraduje. Kiedy ktoð okazuje jej sympatië czy przychylnoðì, mówi ze
znu÷eniem:
Cytowane powiedzenie poprzedziöa proðba skierowana do pöaczîcego dziecka: „Ju÷ dosyì, Niura, nie pöacz” (przyp. töum.).
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– Kochanie, wielki z pana oryginaö. Mnie zwykle nikt
nie lubi. Tylu mam wrogów!
Zresztî poczucia humoru mojej poöówce nigdy nie
brakowaöo.
Dwa dni temu eksmaö÷onka udaöa sië do nadmorskiego kurortu, aby przygotowaì kolejny festiwal filmowy. Jej wspaniaöy plan zaköadaö, ÷e przywiozë tam Lilë
i zamieszkam z niî w kwaterze prywatnej, podczas gdy
ona bëdzie nas systematycznie odwiedzaöa, kontrolowaöa i przynosiöa owoce. Ten pomysö nie przypadö mi do
gustu, równie dobrze mógöbym spëdziì z córkî urlop
bez dokuczliwego nadzoru Rity, ale ta okazaöa sië nieugiëta.
– Dziecku bëdzie przyjemnie, jeðli spëdzi wakacje nad
morzem z obojgiem rodziców – przekonywaöa, i szczerze
mówiîc, nie mogöem nie przyznaì jej racji.
Wynajîöem pokój u przemiöej pary emerytów i caöe
dnie spëdzaöem z Lilî na pla÷y. Dziwne, ale dziewczynka przeczuwaöa nadejðcie Rity, gdy nie byöo jej jeszcze
widaì, a ja köopotów ze wzrokiem nigdy nie miaöem.
– Zaraz przyjdzie mama – mówiöa zamyðlona, nie zwracajîc uwagi na mój sceptyczny uðmieszek.
I rzeczywiðcie, nie mijaöo piëì minut, a na pla÷y zjawiaöa sië Rita w tej samej co zwykle „wstî÷kowej” spódnicy.
To taka modna spódnica, w której wiëcej jest rozciëì ni÷
materiaöu. Söowo „wstî÷kowa” wymyðliöa Lila i nie po raz
pierwszy uderzyöo mnie, jak wspaniaöe ma wyczucie jëzyka. Nie, cokolwiek by mówiì, dziecko mi sië udaöo.
Ritka szöa przez zapchanî nagimi ciaöami pla÷ë, jej zdumiewajîce nogi migaöy we „wstî÷kowych” rozciëciach,
wskutek czego wydawaöa sië jeszcze bardziej obna÷ona
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ni÷ opalajîce sië w kostiumach panie. Le÷îcy na piasku
faceci gapili sië na te oszaöamiajîce nogi, nie zwracajîc
uwagi na twarz, na której swoje piëtno odcisnëöy wszystkie prze÷yte przez niî lata, a byöo ich równo trzydzieðci
dwa. Rita nie wyglîdaöa ani o dzieé möodziej, ale mo÷na
byöo odnieðì wra÷enie, ÷e ma to w nosie, bo na jej fantastyczne nogi lecieli wszyscy më÷czyõni, bez wzglëdu
na wiek.
Zbli÷aöa sië do nas, obcaöowywaöa Lilë od stóp do
göów, niedbale cmokaöa mnie w policzek i zaczynaöa wypakowywaì z ogromnej biaöej torby plastikowe woreczki
z morelami, brzoskwiniami, ðliwkami i winogronami.
– A kieöbaska? – pytaöa nieðmiaöo Lila, która najadöa sië
po uszy owoców podczas tamtych döugich wieczorów,
gdy ja i Ritka zostawialiðmy jî samî, wiëc teraz nie mogöa na nie patrzeì, na söodycze zresztî te÷.
W odpowiedzi Rita wszczynaöa döugî, pouczajîcî tyradë na temat korzyðci pöynîcych z darów poöudnia i niezbëdnych witamin dla möodego, rosnîcego organizmu.
Lila udawaöa, ÷e söucha, potulnie wzdychaöa i spoglîdaöa
na mnie ukradkiem, ja z kolei te÷ udawaöem, zgodnie
potakujîc göowî w takt natchnionych pasa÷y söów mojej eks÷ony, a w tym samym czasie puszczaöem do córki
oko, co oznaczaöo, ÷e dajë söowo kupiì jej wieczorem
upragnionî wëdzonî kieöbaskë.
Z jakiegoð powodu Rita nigdy nie braöa ze sobî stroju
kîpielowego, kiedy przychodziöa do nas na pla÷ë. Pewnie wolaöa pöywaì w basenie, gdzie serwowano goðciom
szampana i lekkie przystawki: organizatorzy festiwalu
zadbali w tym roku o wöaðciwî oprawë. Ritka opadaöa
na nasz du÷y pla÷owy rëcznik, „wstî÷ki” znikaöy nie
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wiadomo gdzie, a wszystkim wielbicielom piëkna ukazywaöy sië jej nogi w caöej döugo-okrîgöej krasie, uwieéczone starannym pedikiurem, i zaczynaöa poðpiesznie
narzekaì na intrygi konkursowiczów, duchotë w pokoju i w ogóle kompletny baöagan. Scenka pt. „Dzielë sië
z tatî swoimi problemami” byöa obliczona doköadnie na
czternaðcie minut, po czym Margarita Mieziencewa, po
byöym më÷u Stasowa, powtarzaöa rytuaö obcaöowywania
córki, machaöa nam rëkî i majestatycznie sië oddalaöa.
Odwiedzaöa nas dwa razy dziennie, rano i wieczorem,
zanim opuðciliðmy pla÷ë.
Dzisiaj rano wszystko zaczëöo sië jak zwykle. Lila
spojrzaöa w zamyðleniu na koöyszîcî sië na falach bojë
i oznajmiöa:
– Zaraz przyjdzie mama.
Ale dalej wydarzenia przybraöy nieoczekiwany obrót.
Rita pojawiöa sië o wiele szybciej ni÷ zwykle po tradycyjnej uwadze oðmioletniego dziecka, co nasuwaöo
przypuszczenie, ÷e prawie biegöa. Wyglîdaöa, mówiîc
bez ogródek, nie najlepiej, i obserwujîc, jak przeciska
sië w naszî stronë wðród ciasno le÷îcych pla÷owiczów,
zaczîöem powîtpiewaì, czy dobrze pamiëtam, kiedy sië
urodziöa. Wczoraj miaöa trzydzieðci dwa lata, a dzisiaj
dobiegaöa czterdziestki.
Obcaöowywania nie byöo, owocowe rarytasy nie wiedzieì
czemu nie wyöoniöy sië z biaöej torby. Rita opadöa z rozmachem na rëcznik i podniosöa na mnie zmëczony wzrok.
– Oj, Wöadik, co za koszmar... Ktoð zabiö Olgë.
Tak sië stropiöem, ÷e nie dotaröo do mnie, o jakî Olgë
chodzi.
– Olgë?
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– No tak. Olë Dorienko.
– Jak to zabiö? – spytaöem göupio.
– No÷em.
– Kto?
To pytanie chyba mogöo ðmiaöo konkurowaì z poprzednim. Nie byöo ani mîdre, ani oryginalne.
– Skîd mam wiedzieì? Caöî noc spëdziöam w komisariacie.
– Dlaczego? Co ty masz z tym wspólnego?
– Oj, Wöadik, wszyscy przecie÷ wiedzieli, ÷e miaöeð
z niî romans, wiëc pomyðleli, ÷e to ja jî... Z zazdroðci.
– Jaki znowu romans? Co ty pleciesz? – Rozzöoðciöem
sië nie na ÷arty, ale od razu ugryzöem sië w jëzyk, bo
obok siedziaöa Lila, a w jej obecnoðci musiaöem robiì
dobrî minë do zöej gry i uwa÷aì na söowa.
– Przecie÷ wiesz, ÷e nic mnie z Olgî nigdy nie öîczyöo –
ciîgnîöem ju÷ spokojniej. – Sto razy to przerabialiðmy.
– No tak, oczywiðcie, dlatego powiedziaöam glinom,
÷e to najprawdopodobniej Garik.
– Co? Garik?
– Zabiö jî.
– O Bo÷e! Tego tylko brakowaöo!
– A co? Jest jej kochankiem, sam mi mówiöeð.
To byöa klasyczna sytuacja, kiedy czöowiek wpada
w sidöa wöasnego köamstwa. Nigdy nie miaöem ÷adnego
romansu ani nawet drobnego flirtu z Olî Dorienko. Ale
znany re÷yser filmowy Igor Litwak te÷ nigdy nie pretendowaö do miana jej kochanka. To byöo köamstwo, które
wymyðliliðmy z Olî specjalnie dla Rity, kiedy jej bezpodstawna zazdroðì zaczëöa przekraczaì wszelkie granice
przyzwoitoðci.
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Olga i Rita byöy starymi przyjacióökami, wiëc nic dziwnego, ÷e mieliðmy wspólne grono znajomych i ciîgle sië
odwiedzaliðmy. Olga podobaöa mi sië o wiele bardziej
ni÷ pozostaöe kole÷anki Rity, byöa miöî i niegöupiî kobietî, naprawdë utalentowanî aktorkî, ale ÷ycie osobiste
uköadaöo sië jej fatalnie. Sî takie kobiety, które më÷czyõni
zawsze rzucajî. Gdzie tkwi przyczyna, co majî takiego
w sobie, nikt nie potrafi wyjaðniì. Sî mîdre, öadne (a Ola
Dorienko byöa öadna), sprawdzajî sië jako panie domu,
ale facetom czegoð w nich brakuje. Mo÷e przysöowiowego magnetyzmu? Nie wiem, co tam sobie Rita ubzduraöa,
ale pewnego piëknego dnia zaczëöa sië wðciekaì i robiì
wyraõne aluzje do moich zbyt osobistych relacji z Olî.
Zniósöbym to, ale köopot polegaö na tym, ÷e Olgi te÷ zaczëöa sië czepiaì. Jëzyk mojej maö÷onki, jak ju÷ mówiöem, byö dostatecznie ostry, ÷eby przyjacióöka, najpierw
zdziwiona, z czasem poczuöa sië dotkniëta do ÷ywego.
Im dalej, tym byöo gorzej. Ritka z twarzî obra÷onej Madonny jëöa opowiadaì wszystkim, kto tylko miaö ochotë
söuchaì, ÷e jej mî÷ podrywa wschodzîcî gwiazdë ekranu Dorienko. Zazdroðì przerodziöa sië w obsesjë, Ritka
utraciöa spokój ducha, doszöo nawet do tego, ÷e próbowaöa mnie ðledziì. Raz zrobiöa to wyjîtkowo niefortunnie.
Rozpracowywaliðmy wtedy grupë, która zajmowaöa sië
nielegalnî produkcjî narkotyków, i pojawienie sië Ritki
zniweczyöo przemyðlnie zaplanowanî operacjë. Ogromne wysiöki poszöy na marne, a ja wpadöem w pracy w niezöe tarapaty i zrozumiaöem, ÷e jej choroba wymaga zastosowania radykalnych ðrodków. Naradziöem sië wtedy
z Olî i postanowiliðmy wcisnîì Ricie historyjkë o potajemnym romansie z Igorem Litwakiem. Byö to akurat taki
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przypadek, kiedy najbardziej niewiarygodne köamstwo
öatwo mo÷e uchodziì za prawdë.
Sëk w tym, ÷e Igor Litwak byö w krëgach kinematograficznych swego rodzaju fenomenem. Oddany rodzinie,
uwielbiaö czwórkë dzieciaków i grubî, nieöadnî ÷onë,
a przez dwadzieðcia lat pracy w filmie nigdy nie padö
na niego nawet cieé podejrzenia o jakikolwiek flirt. To
wöaðnie posöu÷yöo nam za wyjaðnienie faktu, ÷e o romansie Olgi i Garika nikt nie wiedziaö: wszystko utrzymywane byöo w ðcisöej tajemnicy, jako ÷e ÷ona Litwaka
pochodziöa z Tbilisi, w domu wpojono jej surowe zasady i najmniejsze pogöoski o niewiernoðci më÷a mogöy
doprowadziì do tego, ÷e natychmiast zabraöaby dzieci
i wyjechaöa do Gruzji, gdzie mieszkaöa jej liczna rodzina.
Rozöîka z dzieìmi oznaczaöaby dla niego tragedië, tote÷
swojego pierwszego romansu (nie liczîc oczywiðcie romansu z ÷onî) Igor strzegö przed cudzym wzrokiem jak
õrenicy oka.
– Dlaczego Ola nic mi o tym nie opowiadaöa? – Rita nie
kryöa zdziwienia.
– Bo w ogóle nikomu o tym nie mówi. Nikomu, rozumiesz? øywej duszy. Garik jî o to prosiö – köamaöem jak
najëty.
– Ale tobie powiedziaöa – upieraöa sië ÷ona.
– Mnie te÷ nie mówiöa. Dowiedziaöem sië przypadkiem.
W jej domu zostaöo popeönione przestëpstwo, dzielnicowy szukaö wðród lokatorów ðwiadków, a Igor byö w tym
czasie u Olgi. W ten sposób wszystko wyszöo na jaw.
Rita ze zrozumieniem przyjëöa naszî wzruszajîcî
historië, od razu sië uspokoiöa, i trzeba oddaì jej sprawiedliwoðì, ÷e nikomu sië nie wygadaöa. A teraz nasz
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niewinny ÷art mógö sië obróciì przeciwko niczego niepodejrzewajîcemu Igorowi Litwakowi i naraziì go na grube
nieprzyjemnoðci.
– Garik przyjechaö na festiwal? – zapytaöem od niechcenia.
– Oczywiðcie. Jest przewodniczîcym jury. A Olga zostaöa nominowana w kategorii najlepsza rola kobieca.
Byöam pewna, ÷e dostanie nagrodë.
– Jest wspaniaöî aktorkî – przytaknîöem, zastanawiajîc sië gorîczkowo, jak mam postîpiì.
– A co ma piernik do wiatraka? – rzuciöa lekcewa÷îco
Rita. – Garik kieruje pracami jury, ju÷ on by o niî zadbaö,
spokojna göowa.
No tak, ÷adna siöa nie zmieni ju÷ Margarity. Nawet mówiîc o zamordowanej przyjacióöce, nie mo÷e powstrzymaì sië od zöoðliwoðci. Czasem, gdy patrzë na Ritë i widzë
jej niezwyköe nogi, zastanawiam sië, czy nie popeöniöem
böëdu, rozwodzîc sië z niî. W takich chwilach jak ta
wiem jednak, ÷e sië nie pomyliöem. Ritka z jej wiecznî
zöoðciî, podenerwowaniem dziaöaöa na mnie toksycznie,
byöa jak marynowany pieprz dla chorego cierpiîcego na
wrzód ÷oöîdka.
W ciîgu kolejnych piëtnastu minut dowiedziaöem sië,
÷e Ola byöa wczoraj obecna na konferencji prasowej
zorganizowanej po pokazie filmu, w którym graöa göównî
rolë. Potem w restauracji hotelowej odbyöa sië tradycyjna
zbiorowa pijatyka, podczas której upilnowanie kogokolwiek graniczy z cudem, wszyscy wöóczî sië gdzie popadnie, odwiedzajî swoje i nieswoje pokoje, wracajî, kîpiî
sië w podðwietlonym basenie, pijî szampana i uprawiajî poðpiesznî, wcale nie pozbawionî namiëtnoðci mi-
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öoðì pod otaczajîcymi hotel wspaniaöymi tropikalnymi
krzewami. Olga mieszkaöa z aktorkî Lusiî Dow÷uk. Kiedy Lusia koöo trzeciej w nocy wróciöa do pokoju, ujrzaöa
Olgë le÷îcî na podöodze w kaöu÷y krwi.
Natychmiast zjawili sië pracownicy ochrony, wezwali
milicjë, i wtedy ktoð chlapnîö (po pijaku jëzyk sië rozwiîzuje), ÷e Margarita Mieziencewa ju÷ dawno byöa zazdrosna o swego byöego më÷a z powodu Olgi Dorienko, i ten÷e
mî÷ przyjechaö na festiwal, chocia÷ wczeðniej niczego
takiego nie praktykowaö. Najwyraõniej dla piëknych
oczu Olgi. Dopóki byli z Ritî maö÷eéstwem, nie towarzyszyö ÷onie na ÷adnym festiwalu, a po rozwodzie, patrzcie go, nie widzi przeszkód. No i jak Rita miaöa to wytrzymaì!
Miejscowi stró÷e porzîdku doszli do caökiem rozsîdnego wniosku, ÷e Ritoczka znosiöa to z trudem. Tak
wielkim, ÷e w pewnej chwili nie wytrzymaöa i zabiöa
wrednî zdzirë. Milicjanci poprosili zatem Ritë, aby im
„towarzyszyöa” i zaczëli skrupulatnie sprawdzaì, czy
miaöa okazjë zabiì przyjacióökë. Niestety, niczego nie
udaöo sië wyjaðniì, bo wszyscy byli w takim stanie, ÷e
kompletnie nic nie pamiëtali. Gdzie byöa Mieziencewa
pomiëdzy dwudziestî trzeciî a trzeciî w nocy? Wychodziöa z sali? Gdzie i z kim jî widziano? Czy wje÷d÷aöa na
piëtnaste piëtro, gdzie znajduje sië pokój Dorienko? Wyglîdaöa na przybitî albo odwrotnie, podekscytowanî?
Mo÷e byöa rozgniewana? Poirytowana? Du÷o piöa? I tak
dalej... Pytania pozostaöy bez odpowiedzi, ale Ritë zwolniono, proszîc oczywiðcie o nieopuszczanie miasta.
Na po÷egnanie wyciîgnëöa asa z rëkawa – powiedziaöa
o Litwaku.
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Staöo sië dla mnie jasne, ÷e muszë jakoð pomóc biednemu Igorowi. Czuöem sië wobec niego nielicho winny i w ÷adnym razie nie chciaöem, aby ucierpiaö przez
historië, u której podöo÷a le÷aöa idiotyczna zazdroðì mojej byöej ÷ony.
Komisariat miejski, najwidoczniej niedawno wyremontowany, wyglîdaö tak ðwie÷o jak niemowlë po kîpieli.
Zostawiöem Lilë na öawce w towarzystwie ksiî÷ki o Muminkach i daöem trochë drobnych na wypadek, gdyby przyszöa jej ochota na lody albo wodë. Byöem jednak pewien,
÷e jak tylko zniknë w drzwiach, od razu ruszy do kiosku
z ksiî÷kami, który dostrzegöem w pobli÷u, i kupi kolejny
romans dla paé autorstwa Barbary Cartland. Zachodziöem w göowë, co udaje jej sië zrozumieì z tych powieðci,
podejrzewaöem, ÷e niewiele, ale pochöaniaöa je jednym
tchem.
Budynek byö pogrî÷ony w póömroku i ciszy. Milicjant
przy wejðciu spojrzaö przelotnie na mojî legitymacjë
i skinîö przyzwalajîco göowî. Na pierwszy rzut oka recepcja wyglîdaöa caökiem zwyczajnie, ale po bli÷szym
przyjrzeniu sië zauwa÷yöem, ÷e pomieszczenie zastawiono sprzëtem elektronicznym wartym tysiîce dolarów,
i ogarnëöa mnie zazdroðì, ÷e miasto staì na zainwestowanie tylu pieniëdzy w system ochrony. Gruby i spocony oficer dy÷urny döugo udawaö, ÷e mnie nie widzi,
ja w tym czasie te÷ udawaöem, ÷e cierpliwie czekam.
Zawsze ciekawi mnie, jak traktowani sî interesanci, kiedy jeszcze nie wiadomo, kim sî i po co przyszli. Jeðli
teatr zaczyna sië od szatni, to komisariat – od recepcji.
Stanowi ona wizytówkë urzëdu, i nie chodzi tu o porzî-
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