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Był umówiony na spotkanie o siedemnastej i zgodnie z zaleceniami dla szukających pra-

cy, zamierzał stawić się punktualnie. Jak wszystko dobrze pójdzie, to może nawet odpuści 
sobie tę całą policję. Jednak, zanim to nastąpi, pokaże tej zarozumiałej Dominice, na co jego, 
Roberta Ostraszewskiego, stać! Jako redaktor nowego, prestiżowego pisma artystycznego 
będzie mógł pomiatać innymi, tak jak pomiatano nim. Kto wie, dokąd go ta droga zawiedzie? 
Praca w policji stawała się mało przyjemna i nie ma co ukrywać, również niebezpieczna. Za-
dania zlecane mu przez Asa to igranie z ogniem. Teraz będzie całkiem inaczej. Ale ile to już 
razy próbował zaczynać od początku?  

Robcio nie zdawał sobie sprawy, że niepowodzeniom winien jest jego własny charakter. 
Nienawidził wszystkich za wszystko, a zwłaszcza tych, którzy udowadniali mu jakąkolwiek 
pomyłkę. Jego taktyka obronna polegała na odwzajemnianiu się i wytykaniu innym każdego 
możliwego potknięcia. Tak był na tym skupiony, że już nie miał sił ani ochoty uważać, żeby 
samemu błędów nie popełniać.  

Od pewnego czasu dusza artysty brała w nim górę. Czuł jak rosną mu skrzydła. Jeśli tylko 
uda mu się stłamsić tych, co nim pomiatają, dokona rzeczy wielkich. 

Dom, w którym mieściła się redakcja, albo może raczej  przyszła redakcja, do eleganckich 
się nie zaliczał. Ale tego właśnie należało się spodziewać po artystycznym przybytku. Mozol-
nie wdrapał się na czwarte piętro po marmurowych schodach pamiętających zapewne lepsze 
czasy tej starej kamienicy. Tylko patrzeć, jak wykupi ją jakiś developer i przerobi na szpaner-
ski apartamentowiec, myślał. Na razie jednak dom był w opłakanym stanie.  

Drzwi otworzył człowiek w średnim wieku z podkrążonymi oczami, które zdawały się 
świadczyć o nieprzespanej nocy. Pytanie czy spędzonej na lekturze(przedpokój zapchany był 
regałami z książkami i gazetami), czy może bardziej tradycyjnie. Puste butelki też można było 
spostrzec tu i ówdzie. 

Mężczyzna miał na sobie powyciągany sweter, dżinsy i był boso. Gość postanowił nie 
okazywać zdziwienia, tym bardziej że sam poczuł się trochę głupio w wypucowanych na 
glans butach. Daleko mu było do prawdziwego nonkonformizmu przyszłego redaktora na-
czelnego, bo przypuszczał, że to właśnie jego ma przed sobą. W ogłoszeniu było napisane, że 
nowo powstający magazyn artystyczny zatrudni redaktorów. Z rozmowy telefonicznej wyni-
kało,   że Robcio mógłby zostać recenzentem. 

Przyszły naczelny najwyraźniej sztywniakiem nie był. Przedstawił się i wprowadził gościa 
do obszernego pokoju zastawionego kilkoma przypadkowymi, jak się zdawało, gratami. 
Wzrok przykuwała zwłaszcza duża tablica z poprzypinanymi do niej zdjęciami i szkicami. 

MM AARRGGAARREETT  TTOODDDD  
 
 

LL EEKK CCJJAA    
PPOOKK EERRAA  

  
  
  

  

Okładkę zaprojektował  
Zdzisław Żmudziński  

 
 

 
Copyright © by Marga-

ret Todd, 2013 
All rights reserved. 

Wydawnictwo „Twins” 
ul. Dymińska 6a/146 
01-519 Warszawa 

www.mtodd.pl 
 



Wszystkie zdawały się przedstawiać jakieś doczesne szczątki ofiar wypadków, ze szczegól-
nym uwzględnieniem intymnych części ciała. 

– Rozgość się – powiedział gospodarz, uprzątając z gazet jedno z krzeseł i włączając od-
twarzanie kasety wideo. – Doradzisz mi, czy zamieścić w pierwszym numerze wywiad z Ar-
noldem? 

– To mamy kontakty z Hollywood?  
– Nie słyszałeś o Arnoldzie Adamskim? 
– Każdy o nim słyszał. Mam pół tuzina podkoszulek z jego logo. 
– A widzisz. 
Na ekranie ukazał się mężczyzna około czterdziestki w nienagannie skrojonym garniturze 

i eleganckim krawacie. Nawet uczesanie niczym nie nasuwało przypuszczenia, że ma się do 
czynienia ze znanym artystą. 

– Inaczej go sobie wyobrażałem – powiedział Robcio. 
Gospodarz nie skomentował tej wypowiedzi, pozwalając dojść do głosu osobom nagrywa-

jącym wywiad. 
– Jakie były początki pańskiej kariery? – spytała dziennikarka prowadząca wywiad. 
– Projektowałem kostiumy dla cyrku. 
– Splajtował? – spytała domyślnie. 
– Ja się do tego nie przyczyniłem – zastrzegł się projektant. – Przeciwnie, moje kostiumy 

dla klaunów cieszyły się takim powodzeniem, że zaproponowano mi projektowanie mody mę-
skiej. 

– Pan oczywiście żartuje. 
– Ani trochę. Zobaczy pani w lecie, ilu panów będzie paradowało po ulicach w kaleso-

nach w kwiatki. 
– Jakoś trudno mi wyobrazić sobie pana samego  w takim stroju. 
– Mnie również. Ale nie jestem pierwszym artystą, który zakpił sobie z publiki. 
– Kogo ma pan na myśli? 
– Nie mogę powiedzieć... No, chyba że obieca pani tego nie publikować. 
– Ciężko złożyć taką deklarację, ale trudno – westchnęła dziennikarka. – Zaspokoję cho-

ciaż własną ciekawość. 
– Pablo Picasso.  
– Potrafi pan to jakoś uzasadnić? 
– A co tu jest do uzasadniania? Był prekursorem Sztuk Szpetnych, które całkiem wyparły 

Sztuki Piękne. 
– I jak? Publikować? – spytał naczelny, wyłączając nagranie. – Dziennikarka słowa do-

trzymała. Nagranie nigdy na antenie się nie ukazało. 
– Ja bym nie ryzykował – odparł szczerze Robcio.  
– Ja chyba też nie zaryzykuję. Wiem, że jesteś poetą, zajmiesz się więc działem poetyc-

kim. Będziesz kreował nowe gwiazdy – przeszedł do sedna sprawy bez zbędnych wstępów. 
– No, nie wiem... – zaczął niepewnie kandydat na recenzenta. 
– Ale ja wiem. Na początek wykreujemy nową poetkę. Jej ojciec będzie naszym sponso-

rem.  
Robcio zamierzał powiedzieć, że się zastanowi, ale nie chciał robić wrażenia człowieka 

mało stanowczego, więc na razie milczał. 
– Gdybyś nie chciał występować pod własnym nazwiskiem, mam dla ciebie pseudonim. 
– Jaki?  
– Wyrzucimy z twojego nazwiska tylko jedną literkę „t” – mężczyzna z podkrążonymi 

oczami uśmiechał się przebiegle. 
– W moim nazwisku tylko jedno „t” występuje. 



– Właśnie! Zamiast Ostraszewski będziesz Osraszewski. Zabawne, co? No chyba masz 
poczucie humoru? 

Robcio nie był tego taki pewny. 
– A jak będzie nazywał się sam magazyn? – spytał. 
– Odważnie oczywiście. Zobaczysz, zakasujemy nawet Urbana. Co do samej nazwy to 

waham się między „Fart” a „Fuck”. 
– To pierwsze to chyba jest albo było. 
– Też mi się zdaje, że ta druga nazwa byłaby oryginalniejsza. Ciekawostka, że obydwa 

wyrazy w angielskim zaczynają się na „f”, a w polskim na „p”. 
Robcio pomyślał, że facet ma jakąś obsesję na punkcie liter. Może to tylko wariat, a może 

jednak ktoś wyłoży pieniądze na nowy magazyn? Postanowił nie zrażać do siebie faceta. 
– To może „Fart&Fuck” – zaproponował. 
– Dobre! W skrócie i dla niezorientowanych mogłoby być „F & F”. 
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