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SSebastian w dresie, z kapturem naciągniętym na głowę i wzrokiem wbitym w podłogę 
usiadł na kanapie naprzeciw policjanta. Marcin raptem pomyślał, że się zestarzał, bo przyszło 
mu do głowy określenie: „za moich czasów byłoby nie do pomyślenia takie zachowanie”. 
Milczał, czekał aż młody człowiek odezwie się pierwszy. 

– Ja już wszystko powiedziałem – wycedził wreszcie chłopak. 
Marcin zastanawiał się, jakby Dominika skomentowała to nakrycie głowy. Salon był prze-

stronny, ale nie na tyle, żeby obawiać się przeciągu. 
– Przecież nie wiesz nawet, o co chcę zapytać. 
– O tego bezdomnego. 
– Wcale nie. Znasz Andrzeja Żarskiego? 
– To mecenas ojca. 
– Bywał tu w tym czasie, kiedy miało miejsce zabójstwo tego bezdomnego? 
– Może i bywał. Jego niech pan zapyta. 
– Jest jakiś powód, że nie chcesz o nim mówić? 
– To szpieg. 
– Skąd to wiesz? 
– Koledzy mówili. 
– Jacy koledzy? 
– Nie pamiętam. 
– Co więcej na jego temat mówili? 
– Nic. 
– A Szmit? 
– Co Szmit? O nim nic nie powiem. 
– Dlaczego? 
– Pytajcie Mariusza. Ja nic nie wiem. 
– A kto to jest Mariusz? 
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– Koleś z sąsiedztwa. Kumple mówią, że coś kręcił ze Szmitem, ale ja się w to nie mie-
szam. Nie moja działka. 

Marcin nie nalegał. Postanowił później sprawdzić słowa Sebastiana, a teraz chciał poznać 
bliżej młodą poetkę. Rusłana przyozdobiona mnóstwem kolczyków w różnych miejscach jak 
jakiś afrykański wojownik, zajęła miejsce brata. Brakowało tylko kolczyka w nosie, za który 
można by ją było ewentualnie prowadzić, pomyślał. Rozsiadła się wygodnie, opierając nogi w 
butach do jazdy na motocyklu o stół i przyjmując pozycję prawie leżącą, przy czym nie prze-
stawała żuć gumy. Odsłonięte ramiona pełne były wymyślnych tatuaży. 

– Kto to jest Mariusz? – spytał policjant. 
– A co? Sebek zakablował? 
– Kto to jest Mariusz? – powtórzył Marcin.  
– Chłopak z naszej paki. 
– Twój chłopak? 
– Co? – roześmiała się. – Jego starych nie stać nawet na porządną furę. Ja miałabym się z 

takim kumplować? 
– A z kim on się zadaje? 
– Plącze się przy nas, ale szanse ma niewielkie, chociaż próbuje czasem szpanować. 
– Czym? 
– Miewa kasę i chwali się, że kogoś obrabował, ale ja mu nie wierzę. 
– Dlaczego? 
– Za miękki.  
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