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– W niedoli i niedostatku ludzie mają nadzieję na zmianę losu. Są zmotywowani do dzia-

łania. W dobrobycie sytuacja jest akurat odwrotna. Każda zmiana grozi zmianą na gorsze, 
dlatego lepiej powstrzymać się od działań. Społeczeństwa stają się leniwe, otyłe. Wmawia się 
ludziom, że powinni bardziej dbać o dietę, ćwiczenia cielesne, a czego im naprawdę potrzeba, 
to ciężkiej pracy – zakończył swój wywód radca Żarski. 

– Nie do końca się z panem zgadzam – zaoponowała Hanka. – Są i tacy, którzy chcieliby 
pracować, ale pracy nie mają. Nasze społeczeństwo nie składa się z samych kombinatorów z 
jednej, a pijaków i nierobów z drugiej strony.  

– Pewnie tak, ale... 
Nadejście szefa przerwało im konwersację. 
– Już jestem – powiedział Buchniarz, przekraczając próg sekretariatu. Ruszył energicznie 

w stronę swojego gabinetu. 
– Obowiązki wzywają – radca uśmiechnął się do sekretarki, dopił kawę i podążył za po-

słem. 
– Czy mi się zdaje, czy zaprzyjaźnił się pan z panią Hanką? – spytał poseł, kiedy Żarski 

zamknął za sobą drzwi. 
– Nie zaprzeczę. Jest osobą bardziej interesująca niżby się mogło z pozoru zdawać. 
– Pozory mylą – Buchniarz usiadł w fotelu za biurkiem. – A jak się czuje pańska żona? 
– Dobrze. Dobrze jak na osobę przewlekle chorą. Mam nadzieję, że zainteresowanie 

zdrowiem mojej żony nie ma nic wspólnego z panią Hanką? – upewnił się radca. 
– Nawet by mi to przez myśl nie przeszło – zapewnił poseł. Miał jednak przy tym minę, 

jak ktoś przyłapany na gorącym uczynku. – Aż takim purytaninem nie jestem – dodał. 
– Mam nadzieję. Bo widzi pan, czasy się zmieniają, a ja za nimi nie nadążam. Dawniej 

były takie gry damsko-męskie polegające na tym żeby króliczka gonić, ale wcale niekoniecz-
nie dogonić. Teraz to króliczek goni i trzeba przed nim zmykać. Kobiety z klasą, jak pani 
Hanka, są już na wymarciu. No, dobrze, rozgadałem się, a czas leci. 

– Właśnie. Muszę się pana poradzić w pewnej delikatnej sprawie... – Buchniarz urwał, 
jakby zastanawiając się, jak sprawę ująć. – Od pewnego czasu otrzymuję pogróżki – wypalił 
wprost. 

– Zgłosił pan to na policję? 
– Nie. Byle głupstwem nie będę im zawracał głowy. Najpierw pomyślałem, że to jakieś 

dzieciaki się zabawiają. Takie tam głupie esemesy.  
– A co spowodowało, że zmienił pan zdanie? 
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– Zdawało mi się, że Marek Ździebło w ostatnim swoim wystąpieniu pił do mnie. 
– Pamiętam, wspominał pan. 
– Mówił o bankach, które upadają z powodu pazerności właścicieli i wymienił akurat te, 

w których byłem prezesem albo należałem do rady nadzorczej. 
– Może przypadek. 
– Może. Ale ostatnie pogróżki dotyczą tego samego. Niech pan sam zobaczy – podsunął 

komórkę z dość długim tekstem. 
– Numer, z którego wiadomość pochodzi, jest zastrzeżony – stwierdził Żarski, oddając 

komórkę właścicielowi. 
– Tak i z całą pewnością na kartę. 
– Nie bagatelizowałbym tego. Przecież ktoś grozi panu śmiercią.  
 

 
CDN 

 
Już teraz można zamówić całość wpłacając jedynie 20 zł na konto Nr: 50 1020 5558 1111 
1115 9930 0019. Adres posiadacza konta to: Wydawnictwo TWINS; ul. Dymi ńska 6a/146; 
01-519 Warszawa (mtodd@mtodd.pl) i podając adres internetowy, na który e-booka 
należy przesłać. 


