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Ojciec wtoczył się do kuchni. Tuż za progiem zatrzymał się jednak. Oparł 

się plecami o futrynę. Stanął ze zwieszonymi ramionami, zbierając siły na 

to, co musiał zakomunikować rodzinie. Wzrokiem objął codzienną 

sytuację. Tu zawsze było tak samo. Nagle poczuł, że ten niezmienny widok 

jest fundamentem życiowego bezpieczeństwa. Wrócił tu. I cóż im powie!

Jego żona rezydowała przy kuchennym stole. Taki miała zwyczaj, który 

wynikał z konieczności. Oparta mocno łokciami o blat, jak przymurowana, 

nie poruszyła się, gdy wchodził. Obcięła męża szybkim spojrzeniem znad 

czasopism. Zaścielały powierzchnię stołu, porozrzucanymi stosami. Karty 

gazet, wykonane z taniego pressblatu kruszyły się i osypywały poza 

krawędzie stołu. Utworzyły kopczyk wokół stóp siedzącej kobiety obutych 

w zniszczone kapcie. 

Nie podniosła się z krzesła, dlaczego? Pochylona, sunęła po kartkach 

palcem lewej dłoni, a prawą wystukiwała litery. Stuk, stuk, cztery w 

pionie. Stuk stuk,  trzy w poziomie. Błyskawicznie odgadywała hasła. 



Rozwiązywała krzyżówki zamieszczane w kolorowych folderach 

drukowanych przez sieci sklepów. 

Bardzo się spieszyła. Gonił ją termin. Nie wolno go przekroczyć ani o 

tysięczną część sekundy. Bo drogo będzie to kosztowało całą rodzinę. I 

pchała ją ambicja. 

Nieustanne stacatto jej kciuków było koncertem, którego słuchali od rana 

do wieczora. Jedynym, na jaki im zezwalano. 

- I znowu nic? – zapytała w pół drwiąco, w pół ze współczuciem.

Mężczyzna pokręcił przecząco głową. Przeszedł te kilka kroków w stronę 

stołu i opadł na wolne stojące krzesło. Usiadł sztywno i patrzył się przed 

siebie. W jego oczach nie było już nadziei. Nie miał siły opowiedzieć, 

dlaczego się nie udało jego zamierzenie.

Spod okna dobiegł perlisty śmiech ich córki. Stała odwrócona od nich 

plecami z wypiętym tyłkiem. Zgodnie z modą pośladki były na wpół 

obnażone. Wyglądały jak dwa okienka, zachęcające do zaglądania i do 

zapisywania. Widniały na niej krzyczące czerwonymi literami imiona 

chłopaków, którzy się na jej skórze uwieczniali, przynajmniej do 

najbliższej kąpieli, czyli na dość długi okres. Jedno wyznanie przebiło 

wszystkie szczerością: „Kundziu, tu chcę być! Twój na wieki, Kazik”. 



Perliście śmiejąca się Kundzia oglądała na szybie filmik, który przesłał jej 

Kazik być może. Naciskała języczkiem plomkom na ząbku, uruchamiając 

aparatron, zaspokajający wszelkie potrzeby wizualno – komunikacyjne, 

będący kamerą, telewizorem, komputerem i telefonem komórkowym. Film 

szybko się przewijał na szybie, widać Kundzia chciała zobaczyć, kiedy 

dojdą do końca.

- Cicho tam! – wrzasnęła matka na córkę, nie odwracając się nawet w 

jej stronę.

- Czy ty jej nie stresujesz? – zapytał z niepokojem ojciec. – Może 

raczej ją od razu przeproś, by nas nie oskarżyła o maltretowanie 

psychiczne.

- Przekupię ją czymś – wzruszyła ramionami.

Wciąż stukała kciukami po gazecie, a słowa wyskakiwały z blatu stołu, 

będącego zakodowaną encyklopedią, i ustawiały się w kratkach 

krzyżówek.

- Czy wiecie, z kim w ciąży jest Giga Mega? – zapytał z kąta ich syn.

Ściągał nowości z wielkiego świata, wpatrując się w okna otwierające się 

na ścianie. Wyświetliła się właśnie gwiazda pup- cooltry, Giga Mega 

otoczona tłumem fotografujących robotów i przesyłających pliki do 



wszystkich Agencji TransGlobu. Złocista Giga Mega, oblana światłem 

reflektorów, piękna jak z fotoszopu, ucieleśniała marzenia ludu.

- Ty się lepiej interesuj, kto z tobą jest w ciąży –Kundzia od okna 

warknęła na brata. 

- Ze mną nikt – odpowiedział się chłopak. – A Giga Mega będzie 

miała małego Pikusia.

- Peekhoos! – jęknęła Kundzia po angielsku. – Dałabym mu wszystko!

- Jak Kaziowi! – zdradził siostrę chłopak.

- Dzieci – zmitygowała ich matka. – Ojciec ma problem życiowy, a 

wy nie okazujecie mu współczucia.

- Sam tego chciał – mruknęła Kundzia.

- Właśnie, chciał czegoś- powiedział syn. – Ja go popieram.

- Ale po co się w to pakował! – warczała Kundzia, jakby była zła na 

samą siebie.

- Dla was- rzekł ojciec.

- Przecież my wszystko mamy – rzekła Kundzia, zdziwiona, 

odwracając się do ojca. – Nic nie musimy robić.

Kiedy tylko odwróciła się plecami do szyby okiennej i przestała patrzeć, 

film się skasował, a dziewczyna dotknęła językiem plombkoma. Stała 

chwilę, trzymając język wepchnięty w policzek.



- O to chodzi – odparował jej brat. – Kładę nacisk na słowa „nic” i 

„robić”.

- Przecież mamy raj! – Kundzia przemówiła, gdy film się zapisał i 

mogła poruszać językiem. – Dostajemy wszystko, czego chcemy, i nawet 

więcej, z Opieki dla Bezużytecznych. Dają nowe syntetyki do sprawdzenia 

na szkodliwość, to mam modne ciuchy, no nie? Zawsze ostatnie modele 

aparatronów na nas testują, to szpan. No to co jest? Czego wam brak?

- Mam pomysł – matka zastukała szybciej kostkami po blacie. – 

Usiądziemy przy kawie, jak zgodna rodzina i się naradzimy. Idź Jasiu po 

wodę do pralni. 

Pralnią tradycyjnie nazywano pomieszczenie w podziemiach, gdzie kiedyś 

podobno mieściły się pralnie dla mieszkańców. Tego jednakże nikt nie 

pamiętał. Rzeczy nie prano, kogóż byłoby stać na takie marnotrawstwo. 

Woda była droga i reglamentowana, szczególnie dla D-o-B. 

- I weź ten duży termos – zawołała matka do wychodzącego już 

chłopca.

- Ale on ma pojemność jeden litr – Jasio spojrzał na nią zdziwionym 

wzrokiem, odwracając się ku niej. – To jest o jedną dziesiątą więcej, niż 

nam wolno zużyć jednorazowo.

- Myślisz, że to wykryją? – matka wzruszyła ramionami.



- Tik-takomierze są precyzyjne. Niedawno zamontowali nowy, 

podający co do jednej tysięcznej – uświadamiał jej chłopiec.

- Idź już – matka zastukała jeszcze szybciej. – Nie wierzę w ideał, 

wszędzie musi być dziura, żeby człowiek mógł się wcisnąć i skorzystać.

Kundzia oderwała się nareszcie od parapetu i pochyliła się nad kartonem z 

paczuszkami, zastępującym kredens. Przebierała paluszkami w torebkach 

ułożonych w rządkach według przeznaczenia. Czytała głośno napisy.

- Proszek mięsny, ekstrakt chlebowy, paratłuszcze.

- Szukaj w przegródce z napisem „Trucizny”- wtrąciła matka.

- A, mam: ekstrakty, emulgacje. Co podać? 

- Daj najlepsze! Ze sztuczną sacharozą. Musimy uczcić klęskę ojca.

Kundzia ujęła cztery torebki i odwróciła je, aby przeczytać przepis użycia.

„Pyszna kawa na specjalne okazje”. To nazwa- zauważyła. 

Skupiła się na trudnej sztuce czytania ze zrozumieniem, a przecież zdawała 

z tego maturę. 

– „Torebkę otworzyć, wypuszczając nagromadzony gaz, który nie jest 

wcale szkodliwy. Nie zalecamy jednak wdychania. Zalać połowę 

zawartości zimną wodą, czekając, aż szklanka się podgrzeje”. 

Dziewczyna przerwała czytanie i spojrzała na matkę. – Czy mamy 

samogrzewne szklanki?



- Dwie.

- To jak podzielić, żeby było dokładnie według przepisu. Połowę 

wsypać do czterech szklanek, a skoro mamy dwie, to jak to obliczyć?

Dziewczyna dyndała torebką z pseudokawą, patrząc na rodziców z 

ironicznym pytaniem w oczach. Żadne z nich nie odpowiedziało. Zapadła 

cisza. Rodzice zastanawiali się nad odpowiedzią, umożliwiającą im 

zachowanie autorytetu.

- Jestem zajęta, trudno mi się skupić nad skomplikowanymi 

obliczeniami – zaczęła matka. – To wymaga zbyt wielkiej podzielności 

uwagi, a ja nie mogę się oderwać od krzyżówek. Muszę je rozwiązać w 

terminie, aby nie ominęły nas bonusy, podobne do tych, z jakich teraz 

możemy skorzystać. Moja szybkość zapewnia wam luksus, jaki mamy.

- Luksus! – szepnął ze smutkiem ojciec. – I ja to powiedziałem w 

Pośrednictwie, oni jednak tego nie uznali.

- Powiesz nam wszystko przy kawie – ucięła żona.

- Jeśli potrafimy ją zaparzyć! – prychnęła Kundzia.

- Kunegundo! – uspokajała ją matka. – Przyjdzie twój brat i rozwiąże 

zadanie programem. Dostał przecież całą paczkę do sfalsyfikowania. Skoro 

potrafi do dobrych programów wpuścić błędy w taki sposób, aby 



ich klient nie wykrył w funkcji demo, a wyłącznie dopiero po upływie 

okresu gwarancji, to na pewno potrafi wykonać to skomplikowane 

obliczenie.

Ojciec wzruszony nie zdołał nawet otworzyć ust. Jakże dobrą miał rodzinę! 

W trudnych chwilach wszyscy potrafili się zjednoczyć, działać wspólnie i 

się wspierać. Każdy oczywiście miał swój indywidualnych charakter i 

związane z tym błędy, co zrozumiałe. Nikt nie jest idealny. 

Jednak w biurze powiedziano mu, że rodzina jest obciążeniem i przeszkodą 

w realizacji jego planów. „Rodzinę pan ma?” – padło pierwsze pytanie. 

Kiwnął głową z zapałem i źle zrobił, bo na twarzy urzędnika odbiło się 

niezadowolenie. – „Będziemy musieli panu więcej płacić, aby rodzina nie 

utraciła statusu”.

-Moja rodzina ma niewielkie wymagania- powiedział skromnie. 

I znowu nie trafił. „To przecież my ustalamy, co jest potrzebne rodzinie”– 

rzekł urzędnik, robiąc wielkie oczy z oburzenia, a biedny ojciec znowu 

wyszedł na głupa, który nie zna podstawowych praw człowieka. 

„Ma pan dzieci?” – badał dalej nieubłagany urzędnik. 

- Moje własne – przytaknął ojciec z radością. 

I znowu popełnił poważny błąd. „Własne? Biologicznie?” – skrzywił się 

urzędnik, a ojciec kiwnął głową z zapałem. 



Nie miał refleksu! Nie zwrócił uwagi ani na niezadowolony ton pytania, 

ani na wykrzywione pogardliwie usta. „Nie zaadaptował pan 

niepełnosprawnych dzieci? Nie usynowił pozamałżeńskich dzieci swojej 

żony, bo pewnie ma pan ślubną żonę?” 

Nieszczęsny ojciec znowu przytaknął z zapałem i radością. Tak, zawarł 

legalne małżeństwo i pierwsze ich dziecko urodziło się w rok po ślubie. 

„Ile dzieci ma pan ze sztucznej macicy?” Ojciec dał się złapać na 

podchwytliwe pytanie, zaprzeczając gwałtownym ruchem głowy. 

– Moje dzieci są naturalne – zapewnił urzędnika.

„I pewnie wszystkie bez obciążeń genetycznych, bez chorób wrodzonych i 

z własnymi czterema kończynami?”

-Moja żona karmiła je piersią. Są okazem zdrowia – rzekł z dumą biedny 

naiwniak.

„Nie kupuje pan lekarstw – skonstatował urzędnik przeglądając system. – 

Nie brał pan kredytów, nie widnieje pańskie nazwisko na liście żadnego z 

wielkich koncernów farmaceutycznych. Żadnych długów, zwrotów 

podatków ze względu na rehabilitację”.

-Jesteśmy zdrowi – potwierdził ojciec. – Nigdy nawet nie mieliśmy kataru.

„Jest pan poważnie obciążony” – wycedził urzędnik. 



Potem wypytywał go jeszcze długo o wygląd mieszkania. Kiedy usłyszał, 

że mają aż jedną całą izbę dla siebie, z której rodzina była tak dumna, 

zrobił się jeszcze bardziej niezadowolony. Unieruchomił biednego petenta 

w podwójnym nelsonie podchwytliwych pytań. Kiedy się dowiedział, że 

noszą odzież odlewaną z formy z recyklingu, opuścił powieki i zacisnął 

usta. Ojciec zachwalał mu zalety takiego sposobu noszenia się, jak 

nieustanne zmiany i podążanie za modą, ale urzędnik nie podniósł oczu na 

perorującego z radością petenta. Potem ojciec szeroko i ze smakiem 

opisywał ich menu, te wszystkie obiady, na które śpieszyli do Domów 

Dziennej Opieki, te darmowe bankiety, jakie pan prezydent urządzał w 

samym centrum miasta. A paczki, a dary! Można było żyć, i to całkiem 

dobrze. Pochwalił się nawet swoją żoną, a właściwie jej inteligencją i 

refleksem. Wygrane przysługujące z rozwiązywania krzyżówek na akord 

zasilały ich budżet systematycznie. A ile było radości z wygranych, ile 

dumy z umiejętności znalezienia znaczenia hasła w popularnej 

encyklopedii kuchennej i dopasowanie do definicji. Tak, zdolna była jego 

żona, rodzina wartościowa i zwarta, a życie dostatnie. 

Jednak urzędnik miał przeciwne opinie. „Jesteście za biedni” – 

podsumował urzędnik, nie podnosząc głowy znad płyty notesowej. I to był 



koniec rozmowy i starań ojca. Biedak powrócił do domu przygnębiony i 

zrezygnowany. 

Jego rozmyślania i światłą przemowę jego żony przerwało brzęczenie 

odźwiernego. Dawno już się zepsuł i nie przekazywał zdjęć, a z jego 

nowoczesnych funkcji pozostało tylko brzęczenie. 

Wszyscy członkowie rodziny spojrzeli na siebie przerażeni.

- Spodziewasz się kogoś? – zapytała matka swą córkę.

Ta, sztywna z przerażenia, potrząsnęła przecząco głową. Ojciec siedział 

blady ze strachu, robiąc szybko rachunek sumienia. Czyżby jego marzenie 

i podjęte kroki w kierunku jego realizacji tak szybko okazało się 

niszczące?

- Może to ja ściągnąłem na was to nieszczęście? Przez swoją chorą 

ambicję wywołałem wilka z lasu: zwróciłem uwagę na nas. Teraz się 

zacznie: nachodzenie, sprawdzanie dokumentacji pięć lat wstecz. Będą 

szukać, czy dostajemy wszystko, co trzeba z DeoBu, czy zużywamy, czy 

mamy zaspokojone wszystkie potrzeby? Wiecie, co powiedział mi 

urzędnik?

- Nie bójcie się! –przerwała z mocą matka. – Mam papiery w 

porządku, a w razie wpadki, wiecie, co robić: idziemy w zaparte, nie 

wiemy, nie rozumiemy, jesteśmy szczęśliwi.



- Mama, czemu tak? 

- Może nie kończyłam szkół, ale znam się na ludziach. Jeżeli urzędnik 

wykryje nieprawidłowość u nas, to jego pociągną do odpowiedzialności, 

bo i on ma kogoś nad sobą, a tamten znowu ma kogoś. I każdy żyje z nas, 

ma pracę. 

- Ma pracę - westchnął ojciec. – Dzięki nam.

- Po to wymyślili nędzarzy, by z nich wszyscy żyli – rzekła matka. – 

Nie bójcie się, jesteśmy filarami społeczeństwa.

Brzęczyk znowu ich ponaglił. Oczywiście nie przynależał się im 

odźwierzon z kamerą, nawet się o to nie ubiegali, znali swoje miejsce. 

Matka błyskawicznym ruchem stuknęła w odpowiednie punkt na 

programatorze i jeszcze szybciej powróciła do rozwiązywania krzyżówek. 

Program nawet nie odnotował milisekundowej przerwy i matka nadal 

mogła żywić nadzieję, że nie ominą ich bonusy za szybkość. 

Do kuchni wturlała się pracownica socjalna i zbliżywszy się do stołu, 

opadła na krzesło. Otyła jej dolna część, zajęła całą jego powierzchnię. Jej 

rozłożysta postać zwisała po brzegach krzesła, choć maskowała płaty ciała 

zielona sukienka w olbrzymie żółte lilie, bardzo obszerna, obszyta u dołu 

falbaną. Pracownica, Jadźka, dyszała chwilę, zmęczona wejściem, 

wszystko było dla niej zbyt męczące z powodu nadmiernej tuszy.



Dlaczego przyszła, co ją tu skierowało? Czy okropna wiadomość już do 

niej dotarła? Tak z pewnością było. Przestępstwo, które popełnił ojciec, bo 

przecież tak bez wątpienia zaklasyfikowano jego decyzję i następujący po 

niej czyn. Cóż z tego, że nie udany? Nie brali chyba pod uwagę tego, że 

nic mu nie wyszło z jego zamiarów, zbyt wielkich jak na człowieka 

żyjącego z DeoBe. Jego nieudany zamiar nie był taryfą ulgową, nie 

potraktowano go jako usprawiedliwienie. 

Kciuki matki zastukały jeszcze szybciej, musiała ratować rodzinę. 

Używała całej swojej inteligencji, by rozwiązać krzyżówki znacznie 

szybciej niż zwykle. Jej wprawa bywała nagradzana co tydzień różnymi 

przedmiotami. Dostawali próbki żywności i koszulki reklamowe. 

Przysyłano im kartony lekarstw, wciąż powstające w rezultacie obliczeń 

superszybkich komputerów, które dopasowywały symptomy do 

możliwości środków chemicznych. Rodzina żyła z jej inteligencji, i to 

zupełnie dobrze, nie lekceważąc oczywiście zapomogi z DeoBu, 

stanowiącej fundament jej egzystencji. Gdyby ją stracili, co teraz stało im z 

przerażającą wyrazistością przed oczami, spadliby na dno. Matka skupiona 

rozwiązywała krzyżówki, czekając na pierwsze słowo pracownicy. Ojciec 

siedział nieruchomo, nie mogąc zebrać myśli. Czekali na to pierwsze 

zdanie pracownicy socjalnej, będące wyrokiem. Ta jednakże długo nie 



przerywała upiornego milczenia, dysząc po wyczerpującym wejściu na 

schody. 

- Pan starał się o pracę? – wysapała wreszcie Jadźka.

Zanim ojciec zdołał wykrztusić odpowiedź, matka szukająca ratunku, 

postanowiła przekupić Jadźkę. Zaproponowała jej poczęstunek, filiżankę 

dobrej kawy. 

− I może coś jeszcze – dodała.

Obietnica tylko do połowy była bez pokrycia. Matka jako dobra gospodyni 

chowała swój tajemniczy zapas, torebkę z szybko rosnącym kremem. Był 

gotowy absolutnie. Wystarczyło rozerwać opakowanie. Kłopot był tylko z 

terminem: czy produkt nadawał się jeszcze do spożycia.

Powodzenie negocjacji zależało teraz od przyjścia syna z termosem 

wrzątku. Pracownica napije się kawy, sztuczna kofeina zacznie krążyć w 

jej żyłach, rozgrzeje policzki, Jadźka poczuje się przyjemnie i zacznie 

życzliwie traktować nieszczęsną, podległą jej rodzinę. Syn jednak nie 

wracał. Długa jego nieobecność była niebezpiecznie podejrzana. 

Jadźka podziękowała z przejęciem. Rzadko traktowano ją życzliwie, była 

przecież pracownicą socjalną. To ona pisała nieżyczliwe charakterystyki, 

opisując poziom życia rodziny, zawyżając go, by obcinać świadczenia. To 

od jej nieżyczliwości zależała sytuacja i byt rodziny. Wskazywała palcem 



brudne naczynia, wnioskując z nich o doskonałości zjedzonych potraw. 

Liczyła członków rodziny i pary butów, dzieląc jedno przez drugie albo 

odwrotnie, by wysnuć wnioski o możliwościach rekreacyjnych. Naprawdę, 

była straszna, ale nie w swej duszy. Przychyliłaby każdemu nieba, dałaby 

świadczenia socjalne, ale przecież była strażnikiem społeczeństwa. Gdyby 

przyznała im odpowiednią zapomogę, zaspokoiłaby ich potrzeby. Wtedy 

rozpocząłby się niebezpieczny proces: przestaliby wysuwać roszczenia. 

Nie domagaliby się elementów wymiennych jak nowych cebul włosów i 

sztucznie hodowanej skóry. Nie pisaliby podań o przyznanie rozrywek. Ich 

żądania pochłaniały olbrzymie sumy. Łożono na nie z podatków 

oczywiście, w tym celu uchwalonych. Zmniejszenie podatków 

spowodowałoby zwiększoną konsumpcję. Liczba pracujących nie byłaby 

w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości dóbr. Tak więc ludzie 

bezużyteczni byli jak najbardziej potrzebni, jednym słowem - niezbędni. 

To oni zapewniali równowagę społeczną. Dzięki nim mechanizm 

funkcjonował jak dobrze naoliwiony. Nie mieli jednak wiedzy o swoim 

znaczeniu. 

- Wiemy, że się pan ubiegał o pracę. 

Liczba mnoga sprawiała wrażenie reprezentowania ważnej i 

niebezpiecznej instytucji, która ma oko na wszystkich.



- Musi pan jednakże formalnie to poświadczyć.

- A jeżeli, to co? – pisnął ojciec

Zaciśnięte usta pracownicy socjalnej świadczyły, że oni, ta instytucja, są 

od zadawania pytań. Matka niepokoiła się długą nieobecnością syna. 

Gdyby przyszedł akurat teraz, mogłaby zrobić obiecaną kawę. Wpłynąć 

dosłownie na postawę pracownicy. Może udałoby się odwlec straszną 

chwilę. Syn jednakże nie nadchodził. Co się stało w pralni? Czy natknął się 

na kontrolera, który miarką zyt, zyt sprawdzał ilość pobieranego wrzątku. 

Może już łączy się przez gadmana z odpowiednimi służbami i podaje im 

opis przestępstwa. Pyta chłopaka: „Nazwisko! Tylko wyraźnie!” Potem 

powtarza je litera po literze i grozi chłopcu. Dowiedziawszy się, że nie był 

notowany, proponuje mu uiszczenie mandatu od razu. Chłopak oczywiście 

nie ma własnego numeru socjalnego z przyznanym limitem, co jest 

oczywiste i o czym strażnik dobrze wie. 

Nagle koniec! Ostatnia kratka krzyżówki. Jest szansa! Matka czytała 

zapytanie o hasło, nie wierząc własnym oczom: „Z kim jest w ciąży”. Nie 

dokończyła czytania, tylko pochwyciła wzrokiem całe pytanie. Od razu 

znała odpowiedź. To dzięki rozmowie pomiędzy jej dziećmi tak szybko 

odgadła odpowiedź. Nie musiała jej szukać po zasobach encyklopedii 

internetowej. Jakże wspaniałe ma dzieci! Jasiu orientował się w 



nowościach informatycznych. Zainteresowania pup – cooltrą, które 

przejawiała Kundzia, wcale nie były plotkarstwem. 

Jedno ostatnie stuknięcie kciukiem. Matka jeszcze nie wierzy, że skończyła 

odgadywanie. Jest ostrożna i systematyczna, sprawdza. Patrzy na 

wszystkie płachty gazety, na każdej z nich wypełnione czarne kratki. 

Wprawnymi ruchami układa płachty według numeracji. Czyni to 

dokładnie, by się nie pokruszyły. 

Kolorowe tygodniki robią z recyklinowanego antytworzywa, czyli 

pressblattu. Bardzo jest słabe, rozpada się w rękach. Nic dziwnego, to 

towar jednorazowy: „przejrzyj i rzuć”, jak zachwalają reklamy. Nie musisz 

się wysilać, by cokolwiek zrozumieć. A jakże są wartościowe 

ekonomicznie. Nie wymagają utrzymywania armii sprzątaczek, jak to było 

kiedyś, rozpadają się same i roznoszą je prądy wirowe powietrza 

wentylujące miasto. Same korzyści.

Delikatnie położyła dłoń na papilatorze. Linie jej palców były pieczątką i 

podpisem pod wykonaną pracą. Teraz należało przez chwilę zaczekać na 

weryfę. Po zweryfie, zostanie jej przyznana główna nagrodą. A wtedy, 

witaj radości, uściśnij mnie szczęście! Będą wybrani, będą bogaci! 

Przyrzekła sobie w duchu, że przeznaczy wygraną na realizację marzenia 

swego męża. Niech ma! Niech się cieszy! 



- No więc? – wycedziła pracownica. – Muszę znać odpowiedź. Zdaje 

pan sobie sprawę z wysokości kar, jakie czekają pana za nieprawidłowe 

postępowanie i ukrywanie działań już przedsięwziętych. O których nie 

poinformował pan nas uprzednio.

Gadała w kółko to samo. Chciała dodać większego znaczenia groźbie. 

Może coś się kryło pod jej brakiem pewności. 

 Jej tłusty palce wisiał ponad pisatorem. Wystarczyło, że spadnie i już 

zostanie zanotowane kłamstwo biedaka.

Biedny ojciec nagle zdobył się na odwagę.

− Proszę mi powiedzieć – zaczął, bo nie miał nic do stracenia. - Dlaczego 

pani tu przyszła?

− Muszę wszystko sprawdzić. Legalność pobieranych świadczeń oraz ich 

ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie.

“A jednak sprawdzanie nie ominie” – pomyślała z przerażeniem matka. 

Przepatrywała w myśli wszystkie dokumenty i zaświadczenia, jakie 

musiała zebrać, aby się dostać do programu DeOBe. Kiedyś, przed laty 

agenci chodzili po domach i namawiali wszystkich, podobnie jak na 

telewizję globalną i TeleTele. 

Chodziło o wykorzystanie funduszy unijnych i sprawa była nagląca. 

Trzeba je było chapsnąć, ich wysokość jednakże zależała od liczby osób 



wpisanych do programu. Dołączanie nazwisk nieistniejących nie było 

oczywiście możliwe wobec Powszechnego Systemu Identyfikacji i 

Rejestracji Ludzkich Zasobów. Agenci roztoczyli przed nimi zorzę 

kolorów i barw ich przyszłego życia. Owszem, nie można nic powiedzieć, 

wszystkie przyrzeczenia się sprawdziły. Nie musieli się o nic starać, 

wszystkie ich potrzeby były zaspokajane. 

Męczyła jednak biurokracja wymagająca udokumentowania najmniejszych 

nawet potrzeb. Dręczyła ich ponad ludzką wytrzymałość. Wmawiano im 

poczucie winy za wysuwanie najmniejszych nawet potrzeb. Czuli się 

nieustannie podejrzani i oskarżani. Od razu winni, przestępczy.

Kiedy mąż chciał nowe prezerwatywy, musieli wypełniać szczegółowe 

ankiety opisujące ich życie intymne. 

I jeszcze ta konieczność uczestniczenia w programach terapeutyczno – 

psychologicznych. Uczęszczali na sesje, pragnęli poważnie wypełniać 

swoje zobowiązania. Uznali, że otrzymują pewne dobra, ich ceną jest 

poddanie się terapii. 

Na ciągnących się godzinami seansach bez przerwy im wmawiali, że nie 

powinni czuć się gorsi od tych, którzy pracują. Udowadniali im, że są 

wartościowymi ludźmi. Wskazywali dziedziny dla tak zwanej 

samorealizacji. 



Te słowa o ich niższości wywołały w nich szok. Świetnie się czuli we 

własnej klasie. Nie przyszło im do głowy, że pomiędzy nimi a innymi jest 

różnica. My jesteśmy tu, wy tam, myśleli. Dowiedzieli się, że leżą na dnie 

przepaści.

A przecież wiedzieli, że ten cały program to pic na wodę i fotomontaż. 

Przystąpili do niego, robiąc uprzejmość i w ogóle łaskę Globalnemu 

Systemowi Podziału, aby nie zmarnowała się kupę kasy. Wiadomo, co się 

dzieje w takiej sytuacji: awantura i tak zwana debata społeczna, od której 

się flaki wykręcają, bo każdy głupi musi się wymądrzyć a mądry wygłupić. 

Potem obcina się fundusze na dany program. Ale robią to w ostateczności, 

bo jest z tym tyle zachodu, że lepiej byłoby te fundusze sprzeniewierzyć, 

mniej byłoby szkody. W GSP krążyło tyle pieniędzy, że świat się dławił. I 

każdy, nawet oblany student ekonomii wie, że nadmiar pieniędzy to po 

prostu samobójstwo. 

No więc, znosili te głupie programy terapeutyczne. Jasiu, ich skarb uczony, 

ściągnął z GlobaNetu informacje o liczbie absolwentów wydziałów 

psychologicznych, to im się w głowie rozjaśniło. Olbrzymie rzesze 

musiały znaleźć zatrudnienie, i to w programach. Byli również DeoBe.

I było pięknie, dobrze się żyło. Do czasu.



Zgubiła ich zachłanność. Chcieli więcej. Bo mieli w sobie ogromną 

potencję. Każdy z osobna i wszyscy razem jako rodzina. Matka zaczęła 

rozwiązywać krzyżówki, bo dławiła się wiedzą. Wciąż oglądała programy, 

to nałapała słówek. A gdy człowieka ma jakiś zapas, wówczas musi go 

wykorzystać. 

Lubiła swoje zajęcie. Czuła się wartościowa, była filarem rodziny. Siedząc 

na środku izby przy stole, była nieruchomym centrum świata. To zajęcie 

było dla niej wszystkim. No i rodzina, oczywiście.

Dorabiała poważne sumy do ich budżetu. No nie, oczywiście nie 

wypłacano ich w żywej gotówce. Sklepy przysyłały im swoje nadwyżki, 

towary o krótkim terminie przydatności do spożycia i głęboko zamrożone. 

Te pierwsze musieli spożywać natychmiast, zawsze urządzali sobie wielkie 

żarcie. Najadali się do syta. Zmiatali wszystko, nic nie mogło się 

zmarnować. Potem leżeli brzuchem do góry, cierpiąc, mimo to szczęśliwi. 

Te drugie wiktuały mogli trzymać miesiącami, a nawet latami. Pełna 

zamrażarka dawała im pewność przyszłości. Nic im się nie stanie.

Nastąpiła jednak reforma nauczania i systemu szkolnictwa. Wprowadzono 

obowiązek szkolny. Każdy musiał kiblować w szkole aż do szesnastki. To 

było marnotrawienie wspaniałego czasu młodości. Założenia dali 

pozytywne. Chodziło o podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia. 



“Każdy jest wykształcony! Musimy doskoczyć do Unii.” - takie brzęczały 

hasła. Jednak wszystkie padły. Okazały się niesłuszne. Nie wzięto pod 

uwagę prostej prawdy, że ludzie są różni. Mają nie tylko zróżnicowany 

poziom inteligencji i chłoną wiedzą w całkowicie odmiennym czasie i w 

dłuższych lub raczej krótszych kawałkach. Poza tym jest mnóstwo ludzi, 

którzy w ogóle nie lubią się uczyć ani też wysilać umysłu. Tacy siadywali 

z nogami na stoliku i starali się nie słuchać nauczyciela nazywanego 

lekceważąco belfrem. Wiedzieli poza tym bardzo dobrze, że wiedza do 

niczego im się nie przyda. To znaczy nie pomoże im zarabiać pieniędzy, a 

przecież tylko zdobycie kasy było jedynym celem życia.

Zaczęto, niestety wymagać, aby każdy zdał Maturę Zreformowaną. 

Przeprowadzano ją pod hasłem: “Nie zdobywaj wiedzy, lecz krytyczną o 

niej refleksję”. Najpierw należało nauczyć się czytać ze zrozumieniem, 

potem wykazać refleksją krytyczną. 

Z Jasiem nie było kłopotu. Walił kompa, zanim nauczył się mówić. I tak 

się jakoś wychował i wszystkiego nauczył poprzez gry, typu “Rodzina 

Cretino”, czy “Jeb swój job”. Kunegunda stanowiła o sobie, co z kolei 

stanowiło poważny problem. -Nie chcę się uczyć- oświadczyła głaskając 

biust, by żel powiększający piersi szybciej zasychał. Szła na randkę i 

bardzo się spieszyła, toteż matka musiała odłożyć rozmowę do jej powrotu.



Miała dziesięć lat. “Skończone” - podkreślała. Wyglądała na odżywioną i 

rozwiniętą dwunastkę. Dzieci szybko dojrzewają na ulicy, gdy są 

pozostawione same sobie. Miała krytyczną refleksję, co wciąż podkreślała, 

uznając naukę za rzecz zbędną. “Pracować nie będę, szkoła mi nie 

potrzebna”. Nauka czytania ze zrozumieniem szła jej opornie. Bystra 

dziewczyna wykorzystywała wszystkie przysługujące jej prawa ucznia i 

młodocianego ulegającego edukacji, by unikać mozołu zapamiętywania 

liter połączonych w sylaby. Udało się jakoś. Może pod wpływem 

chłopaków, którzy instalowali jej różne systemy zastępujące odczytywanie 

literowe i to ją złościło. No i z tej wściekłości, litery w połączeniu i znaki 

graficzne zaczęły jej zahaczać się w umyśle. 

Jasiu wszedł w solidny układ z firmami, które dawały zarobić. Nazywano 

je delikatnie spoza systemu podatkowego. Powstały kancelarie prawne 

uzasadniające legalność kantowania systemu na omijaniu podatków i Jasiu 

się też załapał. 

I te ciągłe sprawozdania i kontrole! Te pytania! To one ich naprowadziły 

na drogę, jak omijać, lawirować i korzystać w ramach interpretacji 

przepisów. Z ankiet kontrolnych dowiedzieli się o istnieniu kancelarii i 

firm pozasystemowych. I to one włożyły ojcu do głowy pomysł ubiegania 

się o pracę. Co miesiąc wypełniał rubrykę przychody, zawsze wpisywał 



“zero”. Było dobrze. Po pewnym czasie zaczęły przychodzić ankiety o 

większej objętości i bardziej szczegółowe. Kundzia czytała ojcu: “Czy 

zarabiasz sto worców na tydzień, tysiąc czy pięć tysięcy?” 

“Co to jest worców?” Kundzia wzruszała ramionami, lecz matka znała 

odpowiedź: world currency. Kiedy wpisano w rubrykę zero, Kundzia 

czytała następne pytanie: “Czy zarobione worce wydasz na nową 

niszczarkę odzieży i mebli, zakup czasu wolnego od pracy w firmie, 

zasilenie Towarzystwa Ochrony Szczurów?”

Rodzina dowiedziała się o niszczeniu odzieży. Nowa idea wzbudziła wiele 

debat w domu. Nosili tylko odzież używaną lub gotową z próbek 

przemysłowych. Zawsze im było jej mało, wymieniali się z innymi 

rodzinami. Nie mogli więc zrozumieć, kto i dlaczego chciałby ją niszczyć. 

Jeśli chodzi o niszczenie mebli problem okazał się jeszcze trudniejszy do 

zrozumienia. Nie mieli żadnych mebli, tylko kartony i wieszaki. 

Zaczęli podejrzewać, że istnieje jeszcze inny świat. Nowy, nieznany ląd, 

gdzie czeka wielka przygoda życia. W taką podróż przez rzeczywistość 

musi rzucić się każdy mężczyzna. Poznaje w niej świat i odkrywa siebie 

samego. Mierzy się z siłą innych i zgłębia własne słabości. Odnosi rany, 

wzrasta i staje się coraz silniejszy. W końcu zostaje olbrzymem, 



człowiekiem, który poznał siebie i może na sobie polegać. Nie zależy od 

innych.

Nowe idee! Wiara w istnienie innego świata zapłodniły ich umysły. 

Zasiały marzenia. Pierwszy był ojciec. To on zapragnął działać. Okazało 

się jednak, że pracę mogą podjąć tylko ludzie bogaci, odznaczający się 

określonym statusem społecznym. Jego rodzina była zbyt biedna, by móc 

sięgnąć po większe pieniądze. Zresztą, to urząd przydzielał pensje. Ich 

wysokość zależała od statusu, który należało utrzymać. Podejmujący pracę 

nie mógł zejść na niższy szczebel w drabinie społecznej.

I dzisiaj, choć przybył złamany, nie był pokonany. Miał odwagę rzucić w 

twarz straszne pytanie niebezpiecznej pracownicy socjalnej. Widząc jego 

roziskrzone oczy i wyprostowaną postawę, matka spojrzała na ojca z 

dumą. Wzbudził jej szacunek.

No proszę! Wystarczy zacząć marzyć i zapragnąć, a potem podążać za 

pragnieniem, nawet jeśli nie spełnia się od razu, już jest się kimś, ludzką 

istotą.

Co tam! Niech ich sprawdza ta tłuściocha. Może nawet obciąć im dzienną 

stawkę, nic to! Ona dorobi na krzyżówach. Zresztą wygrała teraz nagrodę, 

zaraz przyjdzie potwierdzenie, niech no tylko skończy się zweryfa. Starczy 

im wiktuałów na pewien czas. Są zahartowani, przetrwają ciężki okres. 



Spod okna podbiegła Kundzia. I ona, choć nie wspierała psychicznie ojca, 

wręcz przeciwnie – wyśmiała jego usiłowania, stanęła teraz obok niego. 

Wpiła w pracownicę swoje wściekłe oczy. Była młoda, była bezczelna. 

Miała już szesnaście lat i za sobą Maturę Zreformowaną.

Waliła prosto między oczy.

− Pani nas szantażuje! To jest karalne!

− Mam prawo was sprawdzić.

− Tak! Ale z jakich pobudek.

− Zupełnie z innych niż sądzicie – szepnęła nieśmiało. - Chciałam wam 

zaproponować dodatkowe świadczenia.

Właśnie dzisiaj spłynęło na jej komputer zapytanie z Urzędu. Właściwie 

prośba o wyjaśnienia. A takie zapytanie i grzeczna prośba to są armaty 

wśród kwiatów.  

Oznaczają przymus nie znoszący sprzeciwu. Rzucono jej sprawę, którą 

musiała wykonać. A to oznaczało, że trzeba się poderwać z kanapy, na 

której leżała. Była rozłożona brzuchem do góry. Sapała i tyła. Obok 

kanapy stały wszystkie urządzenia potrzebne do wykonywania zawodu, 

komputer z zainstalowanym systemem i szafka do podgrzewania gotowych 

dań, razem z rejestrem sklepów, które regularnie przysyłały ulubione 

potrawy. 



Leżała i jadła. Ostatnio wydarzyło się jednak coś strasznego. Zaczęła 

spadać na wadze i to dość szybko. Jadła jeszcze więcej, dużo tłuszczów i 

węglowodanów. Obżarta, nie mogła spać całe noce. Leżąc z zaciśniętymi 

powiekami, myślała tylko o tym, że rano będzie musiała zwlec się z 

kanapy, by stanąć na wadze. Nie była oczywiście w stanie zobaczyć 

podziałki spoza swego brzucha, dlatego zainstalowała sobie system 

odczytu bezpośredniego, na wysokości oczu. I co rano powtarzała się ta 

sama dramatyczna scena: podziałka szła w dół, waga grubaski spadała. 

Dzisiejszego ranka podziałka spadła aż o dwie kreski. Z fałd gardła 

wydostał się krótki skowyt. Rzuciła się do szafki: kopnięcie w drzwiczki, 

jeden rzut oka na półki wypełnione sztucznymi talerzami. Ruch ramieniem, 

wyciąga pierwszy i wpycha do ust. Talerze są równie pyszne jak i potrawa. 

Potem drugi i trzeci, żre i wybałusza oczy. Dławi się, przełykając. 

Zatrzymuje oddech, by nie zwymiotować.

Nie może schudnąć! Jeżeli będzie szczupła, przestanie dostawać zadyszki, 

idąc nawet po równej drodze. Zniknie choroba serca. Krew zacznie 

dopływać do wszystkich punktów ciała, ustaną zawroty głowy. Potem 

organizm wessie żylaki. Żołądek zacznie dobrze sobie radzić z 

odpowiednimi porcjami jedzenia, ustaną problemy trawienne, zaparcia i 

sraczki. Będzie zdrowa.



A wtedy, żegnaj dodatku zdrowotny! Dobre, zdrowe pieniądze. Była to 

dodatkowa suma odkładana skrupulatnie na starość. Dość znaczna, a 

powiększała się szybko z powodu systematyczności napływania. Sprytna 

tłuściocha umieszczania pieniądze w ładnie oprocentowanych funduszach. 

Udawało się jej znosić to trudne i straszne życie tylko dlatego, że marzyła 

o pięknym okresie, kiedy już nie będzie musiała pracować. Nienawidziła 

pracy, nienawidziła pracować w ogóle. Leżała na kanapie i jadła. 

Rozdzielała jednym ruchem palca fundusze dla podopiecznych i 

wyobrażała sobie sceny z przyszłości. Rozmawiała ze sobą z przyszłości: 

szczupłą i wolną. Kiedy zakończy służbę, będzie mogła być smukła. Teraz 

nie wolno jej schudnąć, gdyż straci pracę. A pracować musiała. 

Zatrudniono ją tylko dlatego, że była tłustym potworem. Korzystała z 

konstytucyjnego prawa do traktowania niepełnosprawnych na równi z 

innymi. Otyłość jest przecież defektem. Genetycznym, wrodzonym, 

niemożliwym do usunięcia, prawda? Podobnym błędem, z jakim się 

człowiek rodzi, jest nadmiernie niski lub wysoki wzrost czy 

hiperaktywność lub ślamazarność. Rodzisz się taki i nie możesz za to 

odpowiadać. Cywilizowanemu społeczeństwu nie wolno nieszczęśników 

dyskryminować za defekty nie wynikające z ich winy. Korzystając z 

przysługującego prawa, gruba otrzymała pracę.



Teraz musiała za wszelką cenę ratować swoje stanowisko. Oczywiście 

miała nadwyżkę finansową. Urząd jej dysponował dużymi sumami. Nie 

rozdzielała ich pomiędzy wszystkich po równo. Zawsze są przecież 

potrzebujący i jeszcze bardziej potrzebni. A poza tym była dobrym 

gospodarzem społecznych pieniędzy, miała zapas. Mógł się zdarzyć 

kataklizm, jak wielokrotne narodziny pięcioraczków. Klienci, jak 

nazywano nędzarzy, mogli przecież doznać iluminacji. Oświecenie ich 

polegałoby na doznaniu impulsu, by podnieść tyłek z krzesła i ruszyć 

palcem w swojej sprawie, nacisnąć klawisz i zdobyć informacje.  Gdyby 

się dowiedzieli o przysługujących im prawach, zaczęliby żądać. Nie wolno 

jej do tego dopuścić! Będzie strzec społecznych pieniędzy. Pełni ważną 

rolę, jest strażnikiem wspólnych dóbr. Cóż z tego, że należało je wydać, by 

mogły napłynąć nowe! Nikt nie zmieni charakteru człowieka, szczególnie 

jeśli jest to kutwa lub utracjusz. Teraz jednak gruba została zmuszona do 

wydania pieniędzy. Po to przybyła do swoich klientów. 

− Co mnie obchodzą pani motywy! - wrzasnęła Kundzia.

− Jeżeli wykażecie niedobory, zachodzi pewna możliwość – kręciła, jak 

mogła – podwyższenia świadczeń.

− O zero jedną dziesiątą promila! - prychnęła drwiąco Kundzia.



− Znacznie więcej!

− Czy podniesie się nasz status społeczny? – zapytał ojciec.

Nie tracił nadziei na możliwość otrzymania pracy. 

− Niestety tak! - rzekła pracownica.

Odgadła motywy mężczyzny. Była jednak w sytuacji przymusowej. 

Musiała szybko wydać pieniądze.

− Chcemy kasy! - krzyknęła Kundzia. - Niszczarkę do odzieży.

− Dostaniecie!

Twarz mężczyzny pojaśniała. Będzie kimś! Weźmie swój los we własne 

ręce. Da coś swojej rodzinie. Żona zauważyła szczęście bijące z jego oczu.

− Obiecanki, cacanki! - Kundzia znowu się rozdarła. - Opuść ten paluch.

Pum! Gruby palec pracownicy opadł na klawisz pisatora. Na ekranik 

wyskoczyły cyferki.

− Czy tyle wystarczy? - cała rodzina ruszyła się, by otoczyć krzesło 

grubaski. Pochyliła się główka Kundzi, kolorowa i błyszcząca od pasemek 

na włosach. Ojciec pochylił się, mocno zarumieniony. Tylko matka nie 

mogła się podnieść. Tak rzadko miała okazję podnieść się z krzesła, że nie 

mogła wstać o własnych siłach. Z oszołomienia widocznego z twarzy 

męża, odgadła wysokość sumy.

− To wszystko w worcach? - ojciec pochwalił się wiedzą.



− I do waszej dyspozycji. Natychmiast – potwierdziła pracownica.

O szczęście! O losie!

W tym momencie zaczęła się rozjaśniać powierzchnia stołu. Sklepy 

dokonały zweryfy i nagroda zaczęła przepływać. Teraz mogła czytać 

kobieta. Ale Kundzia, której umiejętności wzrosły wraz odczuciem własnej 

wartości, wyprzedziła matkę i sylabizowała z przejęciem.

“Ze względu na promocję, przyznaliśmy nagrodę finansową w 

wysokości...” 

− Hura! Jesteśmy bogaci.

Wysokość sumy nie była ważna. Oszołomił ich sam fakt posiadania 

prawdziwych pieniędzy i to w walucie międzynarodowej. 

− Zawiadomię Urząd o podniesieniu statusu – rzekł ojciec. 

Ale jak to zrobić? Przecież żadne z nich nie umiało czytać aż tak dobrze. 

− Szkoda, że nie ma Jasia – powiedziała matka. 

Niepokoiła się o niego poważnie. Dawno już powinien był przyjść z 

termosem wody. Ani chyba natrafił na inspektora hiperlegalistę. Takiego, 

co to nie podaruje ani tysięcznej części, zna wszystkie przepisy na 

wyrywki. Co więcej, zawsze interpretuje paragrafy na niekorzyść klienta. 

Na pewno syn siedział na betonie i czekał, aż inspektor wszystko policzy i 

sprawdzi. Wredny typ nie pozwolił mu nawet usiąść wygodniej. Kiedy 



wreszcie połączył wszystkie paragrafy w całość, z której mogą wynikać 

kary, nie dające nadziei na wypłacenie się, przesłał problem wyżej. Sprawa 

ukarania całej rodziny na pewno jest w tej chwili w przetwarzaniu. 

Oczywiście rodzina nie może zapłacić. Co więc się stanie? Więzienie. 

− Nie możemy odłożyć rejestracji? - zaproponowała gruba cichym 

głosem.

− O, nie! - zawołał ojciec w uniesieniu.

− Chce nas pani wykiwać! - wrzasnęła Kundzia.

− Nie ma o tym mowy.

− Szczerze? 

Kundzia przyskoczyła bliżej i zaczęła oglądać paznokcie. A były to 

wspaniałe szpony. Dobrze się trzymały, nawet podczas poważnej bójki. 

Kundzia o tym wiedziała, gruba mogła się przekonać. 

− No to wal!

Pracownica spojrzała bokiem na paznokcie Kundzi, rozciągnęła wargi w 

uśmiechu i odwróciwszy oczy od strasznej broni, zaczęła gwałtownie 

komunikować się przy pomocy pisatora. 

− Musi pan odpowiedzieć na kilka prostych pytań.

− Ojciec odpowie – zapewniła Kundzia. - Na każde pytanie.



− Jakiej pracy pan oczekuje? - czytała z ekranu pisatora na swej grubej 

ręce.

Ojciec spojrzał przerażonym wzrokiem na matkę. Ta odpowiedziała 

bezradnym spojrzeniem.

− Dobrze płatnej – odpowiedziała Kundzia.

Urzędniczka zapisała i wysłała życzenie. 

− Jaką część zarobków chce pan przeznaczyć na wspieranie funduszu dla 

bezużytecznych, zapewnienie utrzymania niepełnosprawnym i starcom, 

adopcję dzieci, wspieranie badań nad komórkami macierzystymi i ogólną 

pomoc społeczną.

− A jakie są opcje? - zapytała inteligentnie Kundzia.

− Po dziesięć procent zarobków na każdy cel.

− Wówczas ojciec dostanie tylko połowę pensji.

− To bardzo korzystne - oburzyła się urzędniczka. - Jeśli o mnie chodzi 

mam dwadzieścia.

− A jeśli zadeklarujemy po jednym czy dwa procent na każdy cel?

− Wówczas nie może pan dostać tak wysokiej pensji – wyjaśniła 

urzędniczka.

− Aha! - zawołała triumfalnie Kundzia. - Dają dużo kasy i dużo zabierają, 

spryciarze! 



− Wysokie zarobki przynoszą prestiż. To często ma większe znaczenie i 

przynosi poważniejsze korzyści niż niskie zarobki, mało obciążeń i 

zajmowanie niskiego szczebla na drabinie społecznej – wyjaśniła 

urzędniczka.

− Wie pani to ze swego życia – dokuczyła jej Kundzia.

− Zgadzam się na wysokie – rozstrzygnął spór sam zainteresowany. - 

Będę łożył. 

Kiedy już wszystko zostało zapisane i potwierdzone, a okrzyki radości 

wykrzyczane, ojciec podszedł do jednego z kartonów i zagłębił się w jego 

zawartości. Przewracał przedmioty, szperał, odsuwał, aż wreszcie znalazł. 

Wyciągnął białą, nieużywaną koszulę. Założył ją na swoje stare ubranie i 

stanął na środku izby. Był bardzo dumny, wyglądał godnie. Rodzina go 

podziwiała. Urzędniczka zatkała ręką usta, by nie wypuścić z ust 

uśmiechu, widząc groteskowo wyglądającego biedaka w jednorazowych 

szmatach i w eleganckiej koszuli o zbyt długich rękawach i z metką 

wystającą zza kołnierza. 

Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i dumni.

Właśnie odezwał się odźwierny. Sygnał był nakazujący. Najwyraźniej 

spowodował go ktoś pewny siebie i ważny. Matka skierowała bladą twarz 

w stronę drzwi. Ojciec stał na środku izby z rozkrzyżowanymi ramionami. 



Rękawy zbyt długie zwisały poza dłonie. Wyglądał jak anioł o białych 

skrzydłach. Głupi i koślawy wysłannik z pustego nieba. 

Był to biznesmen, właściciel jednej z firm pozasystemowych. Jego 

elegancja i nienaganny wygląd kłócił się z purpurową i nadętą twarzą. 

Wtoczył się do izby. Zatrzymał się za progiem i oparł o futrynę. Podniósł 

prawe ramię i zacisnął pięść. Była to olbrzymia łapa. Pasowała do 

robotnika kopiącego rowy a nie do takiego pana.

− Udupię go! - wrzasnął.

Wbił wzrok w twarz ojca. Odwrócił szybko od niego oczy. Zszokował go 

wygląd mężczyzny. 

− Ty! - wrzasnął na matkę. - Twój syn mnie okantował.

− Ha, ha! - roześmiała się Kundzia.

Odwróciła się do niego tyłem i wypięła na wpół gołe pośladki.

− Chcesz się dopisać?

Gentleman opuścił pięść. Jego twarz jeszcze bardziej spurpurowiała.

− Nosił wilk razy kilka – rzekła matka.

Była przecież wykształcona. Potrafiła doskonale ocenić sytuację. 

Rozumiała, że ów gentleman jest właścicielem firmy, która oszukuje 

system podatkowy. Syn, zatrudniony przez oszusta dla pomocy w tym 

procederze, wykantował go.



− Jestem tu osobą urzędową – rzekła pracownica.

− Zamknij się grubasko.

− Słyszę. I jestem tutaj służbowo.

Matka kiwnęła głową. Ojciec opuścił ramiona.

− Nie zatrudniamy przestępców. Twój syn rzuca na ciebie czarny cień.

− Chcę tylko odzyskać swoją kasę – rzekł biznesmen.

Kiedy wyszedł, przestali już być bogaci. Matka dała mu swoją wygraną.

− Nic to – rzekła matka. - Najważniejsze, że spełniło się marzenie ojca.

− Przepraszam, nie możemy poczęstować pani kawą – rzekła matka do 

gościa. - Kundziu, daj, co najlepsze.

Już nie musieli oszczędzać. Mogli pozbyć się wszelkich zapasów, 

niedawnych i głęboko zamrożonych. Zaczęła się wielka uczta. Pracownica 

pokazała swoje możliwości w tej dziedzinie. Rodzina była również 

zaprawiona w obżarstwie. Zrobiło się bardzo wesoło. Widmo utraty 

stanowiska odsunęło się od pracownicy przynajmniej do następnego ranka.

Minął czas. Ojciec chodził do pracy. Coraz rzadziej jednak powracał do 

domu. Nie mógł znieść szoku podczas przekraczania granic dwóch 

światów. Kundzia dostała od niego kasę i stała się bardzo popularna. 

Chodziła za nią chmara chłopaków. Jeden z nich dał jej kiedyś cukierka. 

Potem już jej matka nie widziała. 



Siedziała w izbie. Stół był pusty. Nie leżały na nim stosy czasopism. Jej 

nogi obute w nowe kapcie stały na pustej podłodze. „Kto ci powiedział, że 

możesz tylko zyskać, a nie stracić” - przeczytała hasło w kuchennej 

encyklopedii. Myślała wciąż, że przynajmniej syn się odnajdzie. 


