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Korespondencja z Białogardu zawsze napełnia me serce radością, bo mam tu wielu
Przyjaciół i nie zdarzyło się jeszcze, aby jakakolwiek przesyłka była niemiła. Pozwolę sobie
potraktować Wasze pismo, jako sympatyczny Ŝart, bowiem nikt powaŜny nie ustawiałby
fotoradaru na pustej i bezpiecznej drodze za miastem, fotografując samochody od tyłu i
jeszcze oczekując za to pieniędzy.
Zdaję sobie sprawę, Ŝe w społeczeństwie zanikają rozmaite zawody –
kapelusznika, połykacza ognia, kołodzieja … i tym bardziej godną dostrzeŜenia jest Wasza
dbałość o tradycję. Przywrócenie społeczeństwu dawno zapomnianej postaci zbója
przydroŜnego, który za miastem, pod lasem grabił podróŜnych jest ze wszech miar godne
uznania. Podkreślenia wymaga Wasz takt i delikatność – przecieŜ moglibyście dodatkowo
gwałcić i wyrywać ludziom złote zęby, a Wy zaledwie robicie zdjęcia fotoradarem „od tyłu” domyślam się, a nie wiem, czy słusznie, Ŝe inspiracją była tu orientacja seksualna
pomysłodawcy. To teŜ godny podkreślenia przykład tolerancji w Waszej Instytucji.
Ciekaw jestem, czy Wasza działalność będzie historycznie konsekwentna – historia
uczy bowiem, Ŝe za zbójowanie czeka zbója kara. Janosika na przykład powieszono za
poślednie ziobro, czego Wam oczywiście nie Ŝyczę, ale sprawiedliwość niestety rządzi się
swoimi prawami i moje Ŝyczenia niewiele tu mogą zmienić!
Odpowiadając na Waszą sympatyczną prośbę o podanie danych kierowcy, muszę z
Ŝalem odpowiedzieć, Ŝe nie wiem. Za kierownicą naszego samochodu siada (oczywiście nie
jednocześnie) kilka osób, które zmieniają się podczas jazdy. Nie prowadzimy ewidencji, kto
kiedy się przesiadł. MoŜliwym jest nawet, Ŝe za kierownicą zasiadł nasz gość (wizytówka w
załączeniu), bo „chciał się przejechać kawałek po polskiej drodze”, ale nie jestem w stanie
tego teraz ustalić, bowiem nie znam języka koreańskiego, a tłumaczka odmówiła współpracy
(takie babskie fochy).

Reasumując – z przykrością muszę odmówić Waszej prośbie, chociaŜ, jak Pan
widzi, zrobiłem wszystko, aby Wam dopomóc.
Bardzo dziękuję za pamięć i z niecierpliwością oczekuję kolejnych przesyłek od
Państwa.
Z wyrazami naleŜnego uszanowania

