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– Szef już dwa razy o pana pytał – przywitała radcę pani Hanka. 
– Byliśmy umówieni na dziesiątą. Jest za pięć. 
– O dobrze, że pan jest – powiedział Buchniarz, uchylając drzwi od swojego gabinetu. – A 

co ze Szmitem? – zwrócił się do sekretarki. – Spóźnię się na posiedzenie. 
– Posiedzenie w Sejmie ma pan dopiero o dwunastej, do tej pory zdąży z Konstancina 

przyjechać dwa razy. Pewnie komórka mu się wyładowała, bo nie mogę się z nim połączyć. 
– Zapraszam – Wojciech przepuścił przez drzwi radcę Żarskiego, zamknął je starannie i 

zapytał: – Co słychać u Sary?  
– Właśnie zamieściliśmy parę nowych fotek. Wygląda, jakby była w klubie nocnym w 

towarzystwie Marka Ździebły. Niech pan tylko popatrzy – podszedł do laptopa na biurku po-
sła i włączył stronę Sary. 

– Sprawia wrażenie, jakby trzymała się na uboczu – zauważył poseł. 
– Tak właśnie ma wyglądać. Na razie udajemy, że to tajemniczy romans Ździebły z Sarą. 

Zresztą można dopisać i inną legendę. 
– Jaką na przykład? 
– Że jest o niego zazdrosna, albo odwrotnie. Na początku najważniejsze jest wzbudzenie 

zainteresowania pismaków z kolorowych brukowców. Później będą jedli nam z ręki. 
– Liczę na pana.  
– To dość misterna i nowatorska intryga, ale póki wiemy o niej tylko my trzej, wszystko 

może się udać znakomicie. 
– Trzej? 
– Mam na myśli naszego informatyka. 
– A tak. Aha, a co z tym magazynem o poezji? Chodzi mi o córkę – przypomniał. 
– Przygotowania idą pełną parą, ale założenie magazynu to nie takie proste przedsięwzię-

cie. Nowy miesięcznik o tajemniczej nazwie „F & F” musi zostać tak pomyślany, żeby kształ-
tował opinie na temat różnych spraw, nie tylko poezji. Wywiady z Sarą mogłyby być gwoź-
dziem programu. 

– Rozumiem, że to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Czy pana zdaniem są szanse, że 
coś się zwróci? 

– Będę brutalny. Na czytelników proszę nie liczyć. Jedynie reklamodawcy coś mogą 
wnieść w sensie finansowym. 
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– Myślał pan o czytelnikach książek? Sam pan mówił, że wydaje się bardzo wiele i trudno 
się w tym połapać.  

– Ma pan na myśli recenzentów? – upewnił się radca. 
– Chyba jeszcze istnieją? 
– Spotyka się tu i ówdzie, ale moim zdaniem już niedługo będziemy czytali takie oto 

ogłoszenia: „Przeczytam książkę całkiem za darmo, pod warunkiem że zostanie mi przysłana 
wraz z rekomendacją wcześniejszych, co najmniej dwóch recenzentów. Czytelnik”. 

– Ktoś przecież jednak na książkach zarabia. Inaczej w ogóle by ich nie wydawano. 
– Nie jestem ekonomistą, tak sobie jednak myślę, że im więcej ludzi tym więcej potrzeba 

żywności, ubrań, domów, ale książka może wystarczyć jedna w wielu kopiach. 
– Ma pan na myśli Koran czy Biblię? 
– Jedna to może rzeczywiście za mało – przyznał radca. – Chociaż czytelnik zaczyna być 

na wagę złota.  
– Tak jak wyborca – przyznał ze smutkiem poseł.  
– Trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby ich kupić.  
– Kupić, powiada pan?  
– Właśnie. Świetny pomysł! Jedyny szkopuł w niezgodności z prawem – zasępił się radca. 

– Wystarczy jednak obiecać po tysiąc złotych każdemu bez wyjątku, kiedy już zostanie pan 
premierem albo prezydentem. Już elektorat postarałby się, żeby został pan wybrany. 

– Nikt przecież w takie rozdawnictwo nie uwierzy. 
– Tu się akurat z panem nie zgodzę. Większość uwierzy. Na mur. 
– No dobrze. Wróćmy do naszego magazynu. – poseł przerwał wywód radcy. – Ten skrót 

F & F musi przecież coś oznaczać.  
– Oczywiście – Żarski jakby się nad czymś zastanawiał. Sekundy mijały, a on nie udzielał 

odpowiedzi. Wreszcie wyrecytował. – FAKTY I FANABERIE. 
– Czy to dobry tytuł? 
– Znakomity. Pańskie podglądy to oczywiście będą te fakty, a oponentów – fanaberie. 
– Poglądy, mówi pan... 
– No, nie mam na myśli żadnej doktryny filozoficznej, raczej doraźne... Jakby to ująć? 
– Interesy – skwitował bezceremonialnie poseł. – A zastanawiał się pan, co będzie w czę-

ści artystycznej magazynu? Wiersze mojej córki nie wystarczą, jeśli magazyn ma się ukazy-
wać co miesiąc. 

– Rzeczywiście – przyznał radca. – Przyszły naczelny już nawiązał kontakt z terapeutami 
z Tworek. 

– Chwileczkę. Ma pan na myśli szpital psychiatryczny? 
– Proszę się nie obawiać. Sprawa nadaje się do medialnego nagłośnienia. 
– Myśli pan, że ludzie to kupią? 
– Jestem przekonany. Snob wie, że sztuki nie trzeba rozumieć ani nie musi mu się podo-

bać. Dotyczy to zarówno  twórczości np. teatralnej, jak i tzw. sztuk pięknych. Jeśli „autoryte-
ty” uznały, że coś jest sztuką, to nią jest i basta. Powiem więcej: gdybyśmy zatrudnili sztab 
dobrych, ale nieznanych pisarzy i malarzy, mielibyśmy znacznie mniejsze szanse. 

– No, to powodzenia. Nie zatrzymuję pana. 
Ale radca nigdzie się nie spieszył i miał nadzieję uciąć sobie jak zwykle pogawędkę z pa-

nią Hanką. Kierowca właśnie się pojawił, tłumacząc, że jakiś wariat próbował mu zajechać 
drogę, prawie doprowadzając do wypadku. 

– Pan poseł ostatnio zrobił się jakiś nerwowy – zagadnął Żarski, kiedy zostali w biurze 
sami. 

– Bo ja wiem, czy ostatnio. Szmit często wyprowadza go z równowagi. 
– Wyprowadzanie szefa z równowagi to ryzykowne, zwłaszcza gdy się jest tylko kierow-

cą. 



– Co ma pan na myśli mówiąc „tylko”? – sekretarka przyjrzała się Żarskiemu uważnie. 
– A co mogę mieć? Utratę pracy oczywiście. 
– Zaparzę kawę – powiedziała Hanka tak jakoś pospiesznie, jakby chciała zmienić temat. 

– Wszyscy mamy humory i nie każdy umie nad nimi zapanować. Przez krótki czas pracowa-
łam z żoną szefa, ta to dopiero jest humorzasta. 

– Nie odbija się to na prowadzonych przez nią sprawach? Jest przecież sędzią. 
– Może i odbija. Najtrudniej z nią wytrzymać, kiedy jest w ciąży. Pamiętam, co się działo, 

kiedy miała urodzić Paulinę. 
– Co się działo? 
– Całkiem nie kryła się z uczuciem do gangstera, którego uniewinniła. 
– Zakochała się w przestępcy, czy rzeczywiście uważała go za niewinnego? 
– Zagalopowałam się. Nie powinnam była panu o tym opowiadać. 
– Jeśli nawet tak pani uważa, to już za późno. Proszę powiedzieć więcej, a ja obiecuję do-

chować tajemnicy. 
– Uwiódł ją. Arabowie potrafią być czarujący na krótką chwilę. Kiedy doszło do procesu, 

nie miała już złudzeń co do jego uczciwości, ale przypuszczam, że stale łudziła się nadzieją 
na wielką miłość. Nie umiała albo nie chciała tego ukryć. 

– To kolejny dowód na to, że miłość jest ślepa.  Jednak nie mogę zrozumieć, jak można 
utrzymywać, że się kocha kogoś, kto okazał się kimś całkiem innym. Równie dobrze można 
kochać manekin. 

– Albo jest się milionerem z „Pół żartem pół serio” – podchwyciła Hanka. 
– Właśnie, ale to już całkiem żartem. 
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