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Rozdzia! 1

– Lucja S"otka# – powiedzia"am do chromowanej kratki, nad 
któr$ wisia"a kulista kamera marki Siedle. Po choler% tu komu& 
siedle za siedem tysi%cy? 

Podziwia"am to cudo, czekaj$c, a' kto& z#drugiej strony domo-
fonu wreszcie si% zdecyduje i#wci&nie przycisk otwieraj$cy bram% 
z#kutego 'elaza. Swoj$ drog$, koszt samej bramy uzasadnia" cen% 
nieprzyzwoicie drogiej kamery.

Brama drgn%"a i#zacz%"a si% powoli otwiera(. Wcisn%"am gaz 
i# mój ford mustang potoczy" si% alejk$ wysadzan$ topolami. 
Przejecha"am sto metrów i# znalaz"am si% na podje)dzie przed 
Dum$ Warmii. Jaki& architekt nie)le poszala". Rezydencja sk"a-
da"a si% z#betonu i#ze szk"a, tak jakby autor nie móg" si% zdecydo-
wa(, czego ma by( wi%cej. Wygra"o chyba szk"o. Zreszt$ nieska-
zitelnie czyste. Ciekawe, kto to wszystko myje. 

Wjecha"am na okr$g"y podjazd i#wcisn%"am hamulec. Wysiad-
"am z#samochodu, przeci$gn%"am si% i#wyj%"am papierosa.

Podwójne szklane drzwi rozsun%"y si%, wypluwaj$c powa'-
nego m"odego cz"owieka w# ciemnym garniturze. M"odzieniec 
najpierw spojrza" na mnie z#pot%pieniem, a#potem ju' tylko na 
moje nogi, tym razem z#aprobat$.

Zapali"am papierosa.
– Tu si% nie pali. I#podje'd'a si% od zaplecza#– powiedzia".
– No to szkoda, bo ja pal% i#zajecha"am od frontu.#– Patrz$c 

mu prosto w#oczy, zaci$gn%"am si% papierosem.
– Ale…#– b$kn$".
– Nie znosz% tego s"owa. „Ale”. Wszystko, co nast%puje po 

„ale”, jest straszne. Chyba 'e brzmia"oby: „Ale pomog% z#baga-
'ami”. 

Spojrza"am na niego wyczekuj$co.
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Mrukn$" co& pod nosem i# ruszy" do baga'nika. Po drodze 
jeszcze raz zlustrowa" moje nogi. 

Mia"am tu sp%dzi( najbli'szy miesi$c i#ju' mi si% podoba"o.

Tadeusz Walenty by" cz"owiekiem, który uwielbia" celebracj%. 
Niew$tpliwie zrobi"by wielk$ karier% jako mistrz ceremonii lub 
magik iluzjonista. Z#jakiego& niejasnego powodu wybra" jednak 
zawód producenta telewizyjnego. Ale swoj$ rol% gra" mistrzow-
sko.

Siedzia"am w#przepastnym fotelu, który, jak zd$'y"am si% ju' 
dowiedzie(, zosta" wykonany na specjalne zamówienie w#Reims 
i#obity tkanin$ wyprodukowan$ zgodnie z#osiemnastowieczn$ 
niderlandzk$ technologi$, bez 'adnych kompromisów. Cena fo-
tela sugerowa"a, 'e zrobiono go ze z"otych samorodków i#z#piór 
peruwia+skich kolibrów.

– Bez 'adnych kompromisów# – powtórzy" Walenty po raz 
siódmy, a#przecie' rozmawiali&my dopiero dwie minuty.

Zach%caj$co postuka" w#butelk%.
– Osiemnastoletnia highland park. Single malt bez 'adnych 

kompromisów. No to zdrowie!
Tadeusz Walenty móg"by by( ca"kiem przystojny, gdyby nie 

by" a' tak przerysowany. Wszystkiego mia" za du'o. Za du'o 
kratek na marynarce# – by"am gotowa si% za"o'y(, 'e uszy" j$ 
s"ynny londy+ski krawiec# – bez 'adnych kompromisów. Zbyt 
obcis"e skórzane spodnie#– zapewne ze skóry okapi. Ich zak"a-
danie i#zdejmowanie musia"o by( prawdziw$ tortur$ i#na pewno 
wi$za"o si% z#ca"$ mas$ kompromisów. Za to bez kompromisów 
z# pewno&ci$ oby"o si% przy szyciu. Okulary w# zbyt kolorowej 
oprawie wo"a"y, 'e s$ wykonane na zamówienie#– bez ani jed-
nego kompromisu. Ca"y za& Tadeusz Walenty, lat sze&(dziesi$t, 
zdawa" si% mówi(, 'e czuje si%, bez 'adnego kompromisu, najwy-
'ej na trzydzie&ci, a#mo'e nawet na osiemna&cie.
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– Zdecydowali&my si% pani$ zatrudni(, bo powiedziano nam, 
'e pracuje pani bez jakichkolwiek kompromisów#– kontynuowa" 
Walenty. 

Skupi"am si% na whisky. Pija"am ju' lepsze, ale wyznawa"am 
zasad%, 'e darowanej osiemnastoletniej whisky nie zagl$da si% 
w#z%by. Walentemu do&( dobrze sz"a rozmowa z# samym sob$, 
mój udzia" by" w#zasadzie zb%dny. 

– Ja i#moja 'ona Zofia Montegabbione…#– perorowa".#– O, w"a&-
nie jest. Zosiu, poznaj nasz$ now$ ochmistrzyni%…

– Home Disaster Manager#– przerwa"am.
– S"ucham?
– Jak wspomina"am w#rozmowie telefonicznej, jestem Home 

Disaster Manager.# – Wyj%"am z# kieszeni wizytówk%, na której 
by"o to napisane jak byk, i#po"o'y"am na stoliku obok karafki.#– 
Nie ochmistrzyni$, nie s"u'$c$, nie prowadz$c$ dom. Home 
Disaster Manager. A#pan powiedzia", 'e to si% &wietnie sk"ada, 
bo nadci$ga katastrofa.

– A# tak, tak.#– Walenty dopi" duszkiem whisky.#– Ale to za 
chwil%. Zosiu, mo'e ty wyja&nisz naszej nowej Home Disaster 
Manager… To si% jako& skraca?

– Lucja.
– -ucja, &liczne imi%, na pewno si% polubimy#– rozanieli"a si% 

Zofia i#chwyci"a mnie w#obj%cia.
– Lucja. Przez L. Jak… Jak Lukrecja. 
Bo tak naprawd% brzmia"o moje imi%. Tata si% upar". Ale prze-

cie' nikt nie musia" o#tym wiedzie(.
Skrzywi"am si%, bo gospodyni nadal trzyma"a mnie w#u&cis-

ku, a# jej d"ugie w"osy uniemo'liwia"y mi oddychanie. Na ile 
zd$'y"am si% przyjrze(, 'ona doskonale pasowa"a do m%'a. 
Z# daleka sprawia"a wra'enie weso"ej licealistki. Z# bliska lice-
alistka okazywa"a si% troch% starsza, tak mniej wi%cej o#trzydzie-
&ci pi%( lat.
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– Pos"uchaj, kochana, na pewno ci si% spodoba. Tadzio jak 
zwykle przesadza, nie czeka nas 'adna katastrofa. Po prostu mój 
m$' obchodzi okr$g"e sze&(dziesi$te urodziny, zaprosili&my kil-
koro znajomych i# chcemy, 'eby si% doskonale bawili, a# s"ysze-
li&my od kilku znanych osób, 'e mo'esz s"u'y( pomoc$ w# ta-
kich… nietypowych sytuacjach.

– Nie b%d$ si% doskonale bawi(, je&li Bromba nie dostanie 
swojego wiejskiego chlebka# – mrukn$" Walenty scenicznym 
szeptem.

– Prosi"am ci%, 'eby& tak o#niej nie mówi".#– Zofia u&miechn%"a 
si% z#wysi"kiem.#– Pani Faustyna Jelonek, na pewno j$, kochana, 
znasz, po prostu lubi domow$ wiejsk$ atmosfer%.

Skin%"am g"ow$. Oczywi&cie trudno by"o nie s"ysze( o#Fau-
stynie Jelonek, która trz%s"a kilkoma stacjami telewizyjnymi od 
czterdziestu lat, cho( z"o&liwi twierdzili, 'e od momentu wyna-
lezienia telewizji. O#jej humorach kr$'y"y legendy.

– Otó' Faustyna, oczywi&cie, kochanie, musisz do niej mówi( 
„pani prezes Jelonek”, ona po prostu przepada za wiejsk$ aur$. 
I#dlatego do nas zagl$da. Lubi zapach &wie'o pieczonych bochen-
ków wyjmowanych z#glinianego pieca.

– To s$ koszty#– wtr$ci" Walenty.#– Piec zrobi"em bez kom-
promisów. Trzydzie&ci tysi%cy z"otych. 

– To logiczne, gdzie indziej mia"aby wpada(, pragn$c sielsko-
&ci i#wsi#– powiedzia"am i#omiot"am salon spojrzeniem. Marmu-
rowe p"yty na pod"odze, kilka drogich abstrakcji, jedna &ciana 
w#ca"o&ci ze szk"a i#olbrzymi kandelabr z#kryszta"ów zwieszaj$cy 
si% z#sufitu. By( mo'e tak w"a&nie Faustyna Jelonek wyobra'a"a 
sobie wiejsk$ chat%. Z#wystrojem k"óci" si% tylko olejny portret 
jakich& u"anów na koniach. 

– Nasza kochana gospodyni, Marysia, niestety nie mo'e przy-
gotowa( wiejskich przysmaków#– westchn%"a Zofia.#– Naprawd% 
straszne nieszcz%&cie, wypadek samochodowy, ca"a jest po"amana.
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– Straszne#– przyzna"am.
– Ciesz% si%, 'e rozumie pani sytuacj%.#– Tadeusz skin$" g"ow$.#– 

Zostali&my po prostu sami na "asce losu. Marysia skrajnie nieod-
powiedzialnie wesz"a na jezdni%. Co prawda na pasach, ale zawsze 
jej powtarza"em, 'eby najpierw si% rozejrza"a. No i#postawi"a nas 
w#bardzo niezr%cznej sytuacji. To s$ koszty, pieni$dze nie rosn$ na 
drzewach. A#tymczasem Bromba, to jest pani prezes Jelonek, przy-
je'd'a jutro i# oczekuje, 'e zostanie powitana wiejskim chlebem, 
swojsk$ kie"bas$, mlekiem prosto od krowy, domowymi ziemnia-
kami ze skwarkami i#tak dalej. Oszale( mo'na. Czy pani wie, 'e jak 
ona przyje'd'a, to ja musz% pi( okowit%? I#musia"em wybudowa( 
za domem wiejsk$ zagrod% specjalnie dla niej i#&ci$gn$( przez pó" 
Polski autentyczn$ wiejsk$ chat%. A#to przecie' s$ koszty. I#jeszcze 
wci$' musz% powtarza(, 'e ta cha"upa i#tak tu wcze&niej sta"a pusta 
i#Bromba mo'e sobie wpada(, kiedy chce, bo po co chata ma si% 
marnowa(. Prosz% pani, ja j$ kupi"em za sto tysi%cy, a#za trzy razy 
tyle wyremontowa"em. Ko"o Przemy&la j$ znalaz"em, 'eby pani 
prezes Jelonek mog"a tu okowit% popija( i#zachwyca( si% prostym 
'yciem bez pieni%dzy. A, prosz% pani, proste 'ycie to s$ ogromne 
koszty. Jednym s"owem, oczekuj%, 'eby pani podj%"a j$ tym wszyst-
kim. Ma st$d wyjecha( zachwycona. Bez kompromisów.

– Tadzio przesadza.#– Zofia si% u&miechn%"a.#– Ale tylko tro-
ch%. To dla nas naprawd% wa'ne. Aha, jeszcze jedna ma"a pro&-
ba. Otó' pani prezes Jelonek z# pewnych wzgl%dów nie darzy 
sympati$ pana Henryka Maci$ga, tego krytyka filmowego, który 
równie' b%dzie u#nas go&ci".

– Nienawidzi go jak psa# – mrukn$" Walenty i# dola" sobie 
whisky.

– Powiedzmy, 'e ich spotkanie mog"oby by(… wybuchowe. 
Dobrze wi%c, 'eby si% nie spotkali.

– Przez trzy dni?#– zapyta"am.
– Przez trzy dni.#– Zofia skin%"a g"ow$.
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– I#to ju' wszystko?
– Tak, prawie.#– Zofia zamilk"a na chwil%.#– I#jeszcze pan Maci$g 

z#pewno&ci$ nie by"by zachwycony, gdyby natkn$" si% na pani$ So-
ni% Weles, t% aktork%. Kiedy& obla"a go &mierdz$c$ ciecz$, co spo-
wodowa"o pewn$ niezr%czno&( towarzysk$…

– Obieca", 'e jak j$ znowu spotka, zrobi to samo, co ona na 
pewno zrozumie jako feministka i#zwolenniczka równego trak-
towania kobiet i#m%'czyzn#– doda" Walenty.

– I#to ju' wszystko?#– zapyta"am. By"am przyzwyczajona do nie-
zwyk"ych wymaga+ klientów. Ogromna ga'a, jak$ inkasowa"am za 
takie zlecenia, rekompensowa"a mi takie niedogodno&ci. 

– Oczywi&cie chcieliby&my, 'eby wszyscy go&cie spotkali si% 
na urodzinowej kolacji Tadzia#– doda"a Zofia.

– Pani Jelonek, pan Maci$g, pani Weles#– upewni"am si%.#– 
Mimo 'e si% nienawidz$?

– Cieszymy si%, 'e jako& to za"atwisz#– uradowa"a si% Zofia.#– 
Tylko musisz pami%ta(, kochana, 'e pani prezes Jelonek nie 
tknie ciecierzycy, pan Maci$g nie jada wo"owiny, bo uwa'a, 'e to 
nieekologiczne dla planety czy co& takiego…

– Sk$d pani to wie?#– zaciekawi"o mnie.
– Moja droga.#– Popatrzy"a na mnie z#lekk$ wy'szo&ci$.#– W#tej 

bran'y wszyscy wiedz$ wszystko o#wszystkich. W#ka'dym razie pan 
Maci$g jest na bakier z#wo"owin$, chocia' jego partner, pan Lewy, 
bardzo ch%tnie jada zraziki, pani Weles jest wegetariank$, a#ta Car to 
w#ogóle je tylko zielsko. Nie mog"abym by( wegank$, a#ty?

– I#to ju' wszystko?
– Aha, mój Tadzio ma uczulenie na orzeszki ziemne. Bardzo 

siln$ alergi%. Ale to wiedz$ wszyscy, po prostu wszyscy.
Ja nie wiedzia"am. 
Nie zd$'y"am zapyta(, czy to ju' wszystko. 
– I#tu masz taki strój, chodzi"a w#nim stara dobra Marysia…#– 

zacz%"a Zofia.
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Zajrza"am do torby, któr$ mi wr%czy"a, i#wyci$gn%"am "owicki 
pasiak i#kolorow$ chust%.

– Gdyby& mog"a to za"o'y(, prezes Jelonek…
– Rozumiem. Czy jednak pani prezes Jelonek nie zdziwi si%, 

sk$d strój "owicki na Warmii?
– Chata jest "emkowska i#jako& jej nie dziwi.#– Walenty nala" 

sobie jeszcze whisky i#wypi" duszkiem. 
– Krótko mówi$c: mam upiec chleb w#piecu glinianym, za"a-

twi( swojsk$ kie"bas% i#mleko od krowy, sprawi(, 'eby ci wszyscy 
ludzie najpierw si% nie spotkali, bo si% pozabijaj$, a#potem si% 
spotkali i#nie pozabijali, i#robi( to w#tym… czym&.#– Wskaza"am 
na strój "owicki.

– I# gdyby& wymy&li"a jeszcze, jak by tu troch% pozmienia( 
wn%trze. Bo kiedy ona, to znaczy prezes Jelonek, wyjdzie z# tej 
chaty i# przyjdzie do nas na &niadanko, mog"aby dozna( nie-
przyjemnego wstrz$su kulturowego. No wiesz, 'eby nasz salon 
bardziej przypomina" prost$ wiejsk$ chat%. Mo'e jakie& kubki 
z#wzorem ludowym, dywan, ewentualnie boazeria. To mo'e jest 
pomys". Drewniana boazeria pokryta patyn$ czasu. Mo'e troch% 
s"omy, jakie& stare maszyny rolnicze. Nic wielkiego. 

– W#tym pokoju.#– Jeszcze raz obj%"am wzrokiem surowy szli-
fowany beton na &cianach i#marmur na pod"odze. 

– B%dzie nam si% wspaniale wspó"pracowa"o.# – Zofia 
u&miechn%"a si% i#przycisn%"a mnie ponownie do piersi.

Poczu"am, jak dwa implanty wbijaj$ mi si% w#cia"o. Cholera, 
jak oni to robi$ w#"ó'ku?

Rozdzia! 2
Próbowali&cie kiedy& robi( co& w# "owickiej sukience? Dobrze 
wam radz%#– nie próbujcie! Uwierzcie mi na s"owo: je&li Bóg 
chce kogo& pokara(, zsy"a mu strój "owicki. Nie da si% w#nim 
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