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   Któregoś dnia – jakoś tak miesiąc 
temu – ni stąd, ni zowąd przestał dzia-
łać mój domowy telefon. Po sprawdze-
niu wszystkich dostępnych mi w paję-
czynie przewodów połączeń i stwier-
dzeniu, że według mnie nic im nie do-
lega, zadzwoniłem z telefonu komór-
kowego do firmy Telus, żeby po chwi-
li, potrzebnej pani z działu obsługi 
klienta na przetestowanie linii od nich 
do mnie, dowiedzieć się, że przyczyna 
nagłego zaniemówienia telefonu musi 
być jednak gdzieś po mojej stronie, bo 
u nich wszystko jest w porządku.
  W niedzielę, jak mi to obiecano, zja-
wił się fachowiec, który zbadał tele-
foniczne gniazdko wydającym różne 
dźwięki przyrządem i zdiagnozował, 
że problem jest poza moim mieszka-
niem, najpewniej w zamkniętym na 
klucz electrical room na dole, gdzie 
mieści się telefoniczna rozdzielnia. 
Pech chciał, że menedżer budynku, 
który mógłby elektryczne pomieszcze-
nie otworzyć, akurat w ten weekend 
wybrał się za miasto.
  Po odkryciu tego utrudnienia wy-
szliśmy na zewnątrz – blade słoneczko 
grzało nas z ukosa – i kombinowaliś-
my, co można w tej sytuacji zrobić. 
To znaczy ja kombinowałem, zaga-
dując wychodzących lub wracających 
do domu sąsiadów, czy może któryś 
z nich wie coś o ewentualnym kluczu 
zapasowym albo ma jakąś radę, pod-
czas gdy przysłany z Telusa facho-
wiec zajmował się, co wprost rzucało 
się w oczy, pozorowaniem kombino-
wania: z zadartą głową wpatrywał się 
w napowietrzne przyłącze telefoniczne 
i rysował palcem w powietrzu drogę 
kabla od słupa do budynku, obchodził 
dookoła stojące w tym miejscu zabu-
dowania, aby następnie poinformować 
mnie o odkryciu, że na Dziewiętnastej 
Avenue (mieszkam na Victoria Drive) 
nie ma domu z numerem 1966, jest 
tylko numer 1968 a przed nim 1942 
– a on znalazł w swoich papierach in-
formację, że „moja” telefoniczna roz-
dzielnia nie mieści się w suterenie bu-
dynku, w którym mieszkam, a właśnie, 
nie wiedzieć czemu, na Dziewiętnastej 
Avenue pod numerem 1966, którego 
nie ma – po czym zamykał się w służ-
bowym vanie i przez długie minuty 
wystukiwał coś na komputerze albo 
siedział z telefonem przy uchu, jakby 
czekał, że ktoś się do niego odezwie 
i powie mu, co powinien w związku 

z brakiem numeru 1966 zrobić. Kiedy 
przez kwadrans nikt się do niego w te-
lefonie nie odezwał, wysiadał z vana, 
patrzył w górę na kable od słupa do 
budynku, wodził palcem w powietrzu, 
ponownie obchodził sąsiednią ulicę,
szukając nieistniejącego numeru 1966, 
i wracał z nowym odkryciem, że 
w miejscu, gdzie po parzystej stronie 
Dziewiętnastej Avenue powinien znaj-
dować się numer 1966 (a także, jak 
w międzyczasie wykalkulowałem, nu-
mery 1964, 1962, 1960, 1958, 1956, 
1954, 1952, 1950, 1948, 1946 i 1944) 
nic nie ma – tylko wąska przestrzeń 
pomiędzy budynkiem mieszkalnym 
numer 1968 a prywatnym domem z 
numerem 1942, do tego zamknięta od 
ulicy drucianą furtką, co rzeczywiście 
– brak numeru 1966 oraz pozostałych 
wyżej wymienionych numerów od 
1944 do 1964 włącznie – jest sprawą 
zagadkową. Co więcej – jak sam póź-
niej sprawdziłem, bo rzecz nie dawała
mi spokoju – po numerze 1968 nastę-
puje od razu numer 1980, a tam, gdzie 
należałoby oczekiwać numerów 1970, 
1972, 1974, 1976 i 1978 jest asfalto-
wa back alley. Wynika z tego jasno, że 
po parzystej stronie Dziewiętnastej
Avenue brakuje siedemnastu domów. 
A po stronie nieparzystej jest park. 
Gdyby nie przyjazd fachowca z Telu-
sa, pewnie nigdy bym na to nie wpadł.
To znaczy, nie odkryłbym braku sie-
demnastu domów, bo park zauważy-
łem już jakieś dwadzieścia lat temu, 
jak nie więcej.
  Wciąż jednak sprawą otwartą po-
zostawała naprawa mojego telefonu, 
która, jak wiele na to wskazywało, 
mogła ciągnąć się do nocy, bez żadnej 
gwarancji na happy end, a mówiąc 
wprost – bez żadnej na to nadziei.
  Kiedy więc zauważyłem, że facho-
wiec przygotowuje się do kolejnego 
marszu na Dziewiętnastą Avenue, i
mając mocne podstawy do przypusz-
czenia, że potem znów zasiądzie 
w swoim vanie, będzie wgapiał się 
w monitor komputera i z telefonem 
przy uchu przerzucał papiery, a ja będę 
stał bez sensu w bladym słoneczku, 
wiedząc, czego on nie chciał przyznać, 
że sprawa jest beznadziejna, powie-
działem za niego to, co on chciałby 
powiedzieć, ale z jakichś powodów 
nie mówił, mimo że wiedział równie 
dobrze jak ja, że nic się nie da zrobić, 
gdyż na Dziewiętnastej Avenue nie 
ma numeru 1966, drzwi do telefonicz-
nej rozdzielni w moim budynku są
zamknięte na klucz, a menedżer obe-
jścia wybrał się za miasto, w związku
z czym należy przyjąć do wiadomoś-
ci beznadziejność sytuacji i zakończyć 
marnotrawienie czasu na rozwiązy-
wanie tajemnicy braku domów na są-
siedniej ulicy, ponieważ i tak jej nie 
rozwiążemy, bo przerasta to jego i 
moje możliwości, i trzeba sobie po-
wiedzieć, że jak nie ma budynku nu-
mer 1966, to trudno, trzeba się rozstać i 
tyle. Poprosiłem tylko, żeby zadzwonił 
do swojej firmy i zameldował jak się 
sprawy mają: że wciąż potrzebuję fa-
chowca od telefonów.
  Od razu widać było, że odetchnął, 
rozluźnił się i jakby nabrał rumień-
ców, wyraźnie zadowolony, że po-

wiedziałem za niego to, czego on nie 
chciał powiedzieć, może dlatego, że 
wstydził się ujawnić przed klientem, 
a więc przede mną, brak kwalifikacji 
pracownika firmy telekomunikacyj-
nej, albo może był po prostu jednym 
z tych facetów bez jaj, co to nie potra-
fią sami podjąć decyzji, egzystował 
popychany bezwolnie przez życie, był 
jak chorągiewka na wietrze, człowie-
kiem, który szuka wiatru w polu, dupą. 
Kamień zatem spadł mu z serca, kiedy
postanowiłem za niego, że pora zakoń-
czyć naprawę mojego telefonu i się
rozejść, ożywił się i powiedział, że jest 
Bułgarem, jakby mogło to coś tłuma-
czyć. W odpowiedzi wspomniałem 
kurtuazyjnie swoje wakacje nad Mo-
rzem Czarnym, dawno temu, i bez 
przekonania dorzuciłem coś na temat 
słowiańskiej duszy.
  W środę przyjechał inny fachowiec, 
podobny z imienia, nazwiska i wyglą-
du do odtwórcy głównej roli w filmach 
Rush Hour, który jakoś tak z miejsca 
budził sympatię. (Jego imię i nazwisko 
znam z wizytówki, którą wręczył mi 
razem z folderami Telusa po zakoń-
czeniu pracy.) Też zaopatrzony był 
w przyrząd wydający różne dźwięki,
ale po zbadaniu nim telefonicznego 
gniazdka, nie poleciał na inną ulicę 
sprawdzać, czy nie brakuje tam jakichś 
domów, tylko zadzwonił ze swojego 
służbowego smartfonu do menadżera, 
żeby ten otworzył electrical room 
w suterenie – co nastąpiło po dwóch 
minutach – przyniósł z vana drabinę,
bo był niewysoki, i przez kilkanaście
minut majstrował przy kolorowych 
drucikach, rozdzielających telefonicz-
ne sygnały do mieszkań, po czym
wzniósł ramię w geście triumfu: uster-
ka została wykryta.
  Wróciliśmy do mieszkania, mój do-
mowy telefon działał jak należy. Jed-
nak Jack (ba tak miał fachowiec na 
imię) najwyraźniej nie uważał, że zro-
bił już wszystko, co do niego należa-
ło, zajrzał za komputer i pod biurko 
i stwierdził, że przewód połączenia in-
ternetowego – ten od telefonicznego 
gniazdka do trasownika (router) – jest 

stanowczo za długi, a kabel od rutera 
do komputera (kosztujący, było nie 
było, dwadzieścia parę dolarów) też 
można by zmienić, bo trochę zużyty 
(według mnie, bardzo trochę), a on ma 
przy sobie nowiuteńkie przewody, 
więc czemu nie... Kiedy z jakąś taką 
radosną ochotą powymieniał co się da-
ło, zainteresował się szybkością moje-
go internetu i odkrył, że może on być 
szybszy. Zadzwonił do swojej firmy i 
za kilka minut mój internet pędził jak 
rakieta. W czasie tych kilku minut fa-
chowiec Jack, nie przerywając rozmo-
wy z firmą, sprawdził ile i za co płacę
Telusowi, i z chwilą, gdy internet wy-
startował jak rakieta, obniżył mój mie-
sięczny rachunek o dziesięć dolarów, 
znajdując na nim pozycję, z której nie 
korzystam, by za sekundę zaciekawić 
się moim BlackBerry...
  Uścisnąłem mu dłoń na pożegnanie, 
a potem napisałem do Telusa list po-
chwalny, na który otrzymałem sym-

patyczną odpowiedź („We are glad to 
hear you have had a positive experien-
ce with one of our technical expert. 
[…] I have forwarded your kind words 
unto Jack and his superiors. I’m sure 
this will make his day!”).
  I teraz: czy moja ocena obu fachow-
ców zmieniłaby się, gdyby pierwszy 
z nich był podobny do filmowego de-
tektywa z Hongkongu, a drugi był bra-
tem Słowianinem? Albo gdyby jeden 
z nich (jeden albo drugi) był Duńczy-
kiem, Japończykiem, Żydem, Brazy-
lijczykiem, Hindusem, Niemcem, Fili-
pińczykiem, Eskimosem, Polakiem, 
Turkiem, Etiopczykiem, Rosjaninem, 
Grekiem? Czy gdyby pierwszy z nich 
był Anglikiem, a drugi Hiszpanem, 
mówiłbym, że Anglicy nie znają się 
na telefonach, a Hiszpanie to urodzeni 
monterzy telefoniczni? Oczywiście, że 
nie. Po prostu dlatego, że zawsze widzę 
przed sobą pojedynczego człowieka, 
osobę, a nie całe narody.

East 19th Avenue, Vancouver, BC. Miejsce, w którym brakuje dwunastu 
z siedemnastu brakujących domów.
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