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To nie tylko moi najlepsi kumple, lecz także praw-
dziwi fani moich komiksów. A Anka jest najpopular-
niejszą bohaterką komiksową wśród moich kumpli. 
Powstała już pokaźna kolekcja komiksów z nią w roli 
głównej.

„Wyjec z bagien” (na taki tytuł naprowadziła mnie 
zieleń maseczki i ogórków na twarzy Anki) miał 
być hitem jutrzejszego dnia, ale o tym mogę już 
zapomnieć. Zamiast tego muszę wysilić wyobraźnię 
i znaleźć właściwe słowa, dzięki którym zachowam 
resztki godności, przepraszając Wyjca.
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Nie jest łatwo, ale facet z moim intelektem umie 
sobie poradzić w każdej sytuacji. Uśmiecham się 
i najłagodniej, jak potrafię, mówię:

Siora czerwienieje na twarzy. Mruży oczy, a jej 
nieliczne komórki mózgowe pracują pełną parą, 
szukając jakiejś ciętej riposty. Czasami dopada mnie 
w takich chwilach coś na kształt wyrzutów sumie-
nia: biedaczka nie ma ze mną większych szans. To 
trochę jak gra w piłkę nożną z przedszkolakami: 
mogą biegać do utraty tchu, a bramkę strzelą do-
piero, kiedy im się na to pozwoli. Au! Ból w wykrę-
conej ręce wyrywa mnie z zamyślenia.
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Oczywiście mógłbym odpowiedzieć przemocą na 
przemoc. Od zeszłego roku chodzę na karate i  je-
stem naprawdę dobry. Wystarczyłoby jedno kopnię- 
cie z półobrotu i siorka zalałaby się łzami. Jestem 
jednak dżentelmenem. A dżentelmen nie kopie dziew-
czyn z półobrotu. Nawet kiedy są siostrami.

Kolejna fala bólu zalewa moje ramię i słyszę swój 
zmieniony głos:

— Zrozumiałem! Puszczaj!
Inteligentni ludzie jak wy czy ja rozumieją, że to 

tylko podstęp, że wcale nie zamierzam uginać się 
pod naporem tępej siły. Podstęp, dodajmy, skuteczny.
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I chyba nie muszę tłumaczyć wam różnicy mię-
dzy ucieczką a  taktycznym odwrotem na z góry 
upatrzone pozycje — takie jak w tym wypadku mój 
pokój?
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