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OD AUTORA: 

 
Jak dziś przedstawia się życie codzienne człowieka z towarzystwa trzymającego władze  

w mieście położonym gdzieś na peryferiach kraju? 

Ograniczona wiedza w tym temacie budzi coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza  

w kontekście pojawiających się informacji o kolosalnych aferach korupcyjnych. 

Społeczeństwo zastanawia się, czy do czynienia różnorakich świństw na konto i za jego 

przyzwoleniem potrzebne są jakiekolwiek wybory. 

Opowiadanie „APOKALIPSA w NYTSZLO" - jeden dzień z życia Mieczysława Jerzego 

Owada stanowi próbę rozrachunku z klasą polityczną - w odczuciu społecznym klasą 

pasożytniczą. 

Miasto, które opisuję nie jest wyjątkiem. Być może nie wyróżnia się specjalnie niczym 

szczególnym poza jednym - charakterem i osobowością człowieka, który nim rządzi. 

W noweli - napisanej pod pseudonimem Tomasz Kosior - ukazałem w jaskrawym świetle 

jeden dzień z życia wysoko postawionego członka SLD-owskiej Nomenklatury partyjnej  

w terenie. 

Bohater to typowy zboczeniec - zdobywa władzę, by ją traktować jako przywilej, a nie jako 

obowiązek. Jest ona dla niego swego rodzaju opium, którą się odurza. Bohater noweli to 

także patologiczny kłamca - zmyślając swoją przeszłość nam wymyśla przyszłość.  

Ma coś z Tyberiusza, przynajmniej okrucieństwo wobec tych, których, wykańcza w białych 

rękawiczkach. Ma także wiele z Nerona, przynajmniej niebotyczną próżność. Do Kaliguli 

też się upodabnia - oddaliśmy władzę szaleńcowi, który z wyuczonej historii przyswoił 

sobie tylko to, co najgorsze. 

Z byciem u władzy wiąże się jego wewnętrzna konstrukcja psychiczna, która zasługuje na 

szczególną uwagę. Mieczysław Jerzy Owad to przypadek kompletnego zwyrodnienia 

moralnego; zachowuje swą ludzka postać, a także mowę i maniery, lecz pozbawiony jest 

w zupełności tych cech, które u normalnych ludzi wzbudzają szacunek. W stosunkach 

damsko - męskich jest niemoralny do granic absolutnej władzy. Wykorzystuje swoją 

przewagą nad pracownicami niczym kawiarniany alfons. 



Człowiek postkomunistycznej Nomenklatury nie myśli w ogóle kategoriami dobra 

ogólnego. Liczą się tylko dobro własne i dobro towarzystwa trzymającego władzę. Nie 

oznacza to jednak, że przynajmniej w obrębie tego towarzystwa panują ludzkie stosunki; 

za fasadą pięknych słów i uprzejmości kryją się podłość i intrygi. Nawet w oczach Owada 

jego koledzy „to niby partyjni towarzysze, ale w rzeczywistości pod skórą skrywają gadzią 

naturę; przy najmniejszym potknięciu rzucą się, żeby zniszczyć ofiarę". Dlatego panicznie 

boi się ich, a tym z wyższego piętra „opłaca się" z wziętych łapówek 

Ten ponury obraz, jaki wyłania się z analizy lektury powinien być sygnałem 

ostrzegawczym dla społeczeństwa, gdyż już nie raz można się było przekonać,  

że Nomenklatura postkomunistyczna w upartym dążeniu do rządzenia kierowała się 

wyłącznie korzyściami własnymi a życie społeczne skutkowało groźnymi wynaturzeniami. 

Zapewniam, ze fakty opisywane mają odniesienie do rzeczywistości i nie ma w nich 

żadnego podkolorowania. Są wzięte z obserwacji, z wynurzeń samego Owada wobec 

kochanek i zaufanych członków SL-D (ci z SL-D niewiele mówią, acz niemowami nie są). 

Inne wydarzenia miały miejsce, ale szczegóły pochodzą z domysłu. 

Rzecz zrozumiała, że jest to dzień składkowy, złożony z faktów pamiętanych tak przeze 

mnie, jak i utrwalonych w pamięci moich kolegów, a szczególnie koleżanek.  

Im to, umęczonym w różny sposób niniejszym składam hołd.  
Chciałbym Was Drogie Koleżanki i Koledzy w ten sposób, choć częściowo, uwolnić od 

strachu. 



est taki kraj, którym targają monstrualne afery i zżera go niesamowita korupcja. 

Mechanizmy władzy a zwłaszcza motywy niektórych działań są głęboko skrywano 

przed zwykłymi ludźmi. W walce o władzę dominuje chamstwo, brutalność, intrygi  

i demagogia. Są ludzie niemający żadnych zahamowań w drodze na szczyty. Nawet 

wszechwładna ABWERA - policja polityczna - nie jest w stanie ukrócić arogancji  

i rozpasania władzy. 

J

W kraju rym, na północy, jest takie miasto, którym rządzi straszny i okropny Owad.  

Jest on wyjątkowy w sztuce korupcyjnej. Uczynił z tego swoje hobby budzące uznanie 

tych na górze i przerażenie tych na dole. 

Miasto, którym rządzi nazywa się NYTSZLO. 

Postaram się opisać jeden dzień z życia człowieka rządzącego tym miastem. 

Pozostając w zgodzie z odczuciami zwykłych ludzi nazwałem tego człowieka Mieczysław 

JERZY Owad, przy czym wygłoszę tu sakramentalną formułkę, że nasz „bohater" jest 

postacią fikcyjną, a dopatrywanie się podobieństw z jakąkolwiek osobą jest zupełnie 

przypadkowe. To na wypadek, gdyby ktoś chciał nakręcić film o granicach ludzkiej 

podłości. Dla chętnego takiemu przedsięwzięciu zachowam bogate didaskalia łącznie  

z opisem licznych min i grymasów władzy. 

Mieczysław Jerzy Owad jest po pięćdziesiątce. Swoja polityczną karierę rozpoczął  

w epoce gierkowskiej, kiedy to po latach członkostwa w ZMS-ie wstąpił do Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) -przewodniej siły narodu. Często podkreślał ten 

fakt a to w takim kontekście, że on może należeć tylko do takich partii, które będą 

narodowi przewodzić. 

Podejmując współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa jako Tajny Współpracownik (TW) 

mógł awansować i kierować najważniejszym odcinkiem walki z kontrrewolucją 

socjalistyczną, a mianowicie został cenzorem wojewódzkim. W tym trasie przeszedł 

pewną metamorfozę - doświadczył w sobie praktyk cenzora stalinowskiego, by na końcu 

zmienić się w pieska liżącego kościelną i opozycyjną rękę. 

Okrągły Stół i przejęcie władzy przez Solidarność złamały mu karierę, niemal na dziesięć 

lat, ale jako wierny ideowiec i oddany towarzysz przetrwał kryzys, by po latach ponownie 

znaleźć się w strukturach władzy demokratycznego Państwa. Po drodze poczynił wiele 

intryg. Podeptał wielu ludzi. Zniszczył wiele karier. Ale jest! 

 

Jest Prezydentem Miasta. 
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Przykładowy dzień naszego „bohatera" rozpoczyna się tak: 

Jest godzina 615 odzywa się melodyjny dzwonek służbowego telefonu komórkowego. 

Jerzy Owad budzi się z przekonaniem, że czeka go kolejny ważny dzień, ważna misia do 

wypełnienia. Niedospany jeszcze w to wierzy. Rozbudza się nieco i wtedy staje się 

cynikiem. Gdy wspomni dzień wczorajszy staje się draniem. I tak mu już zostaje aż do 

wieczornego spoczynku. 

Żwawo podnosi się z łóżka, wkłada szlafrok i udaje się do łazienki. Zaczyna od porannej 

toalety, bo wygląd to podstawa. Chociaż w jego przypadku jest coś, co wywołuje w nim 

potworne uczucie odrazy - on jednak z pedantyczną, starannością maskuje to. To coś to 

mało reprezentacyjny wygląd a szczególnie twarz, która zdradza przebieg uporczywej, 

wieloletniej choroby. Ta twarz posłużyła kiedyś do nadania mu pseudonimu jak Tajnemu 

Współpracownikowi. Ta myśl nawiedza go zawsze rano przed lustrem i chęć odwetu 

zaczyna nadawać impuls tym draństwom, które może w ciągu dnia popełnić. A popełni na 

pewno, bo taki jest jego wewnętrzny imperatyw. 

Długa poranna toaleta ma pewne zalety; bywa, że podczas golenia zapala mu się w 

głowie czerwona lampka i ma już rozwiązanie jakiejś sprawy, Zawsze jest to specyficzne 

rozwiązanie, bo jedyne, co go bardzo męczy, to pytanie: Kiedy w końcu zdobędę, swój 

pierwszy milion? Samodzielnie! Żebym nie musiał się z nikim dzielić. Wielokrotnie już 

obracałem takimi pieniędzmi, ale lwia część poszła do kolegów. A oni wiedzą, jak je 

wydębić ode mnie. 

Każda decyzja, każde większe przedsięwzięcie jest rozpatrywane w kontekście tej 

sprawy. To jest obsesja, bo przecież wie i widział, co mają jego koledzy. Pamięta jak mu 

mówili „Jureczku i na ciebie przyjdzie kolej”. Na razie musi się zadowolić zagranicznym 

kontem, które jeszcze nie dorównuje najbogatszym kolegom, ale jest już pokaźne. 

Nadarza się wyśmienita okazja. Można sprzedać ziemię pod budowę nowego 

hipermarketu; tylko jak zablokować Turkiewicza i Ząbkowskiego? - Myśli intensywnie. 

Powywieszałbym tych s... synów - wyrwało mu się kiedyś w czasie pobytu w agencji 

towarzyskiej. 

Nagle w oczach pojawił się błysk; ów błysk świadczy, że Owad znalazł jakieś świetne 

rozwiązanie: Ząbkowski będzie uziemiony - skonstatował radośnie w myślach  

i energicznie opuścił łazienkę. 

Wchodzi do pokoju, otwiera szalę z garderobą; wisi w niej rząd markowych garniturów - 

wszystkie zakupione z funduszu reprezentacyjnego Urzędu Miasta. 

Muszę kupić większą szafę, bo moja reprezentacyjność już się w tej nie mieści - pomyślał 
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cynicznie. 

W co ja się dzisiaj ubiorę?... Chwila zastanowienia. Sięga po ciemnogranatowy garnitur, 

staje przed lustrem, wkłada spodnie i białą koszulę; spogląda na wieszak z krawatami;  

z boku wisi kilkanaście różnokolorowych jedwabnych krawatów. Wybiera bordowy ten, 

który dostał w prezencie od swojej przyjaciółki Asi. Poza tym lubi ten kolor - to taki 

zakamuflowany czerwony. Jeszcze kamizelka, która jest dopełnieniem elegancji, ubiera ją 

i zapina dokładnie wszystkie guziki. 

Prezentuję się doskonale - schlebił sobie w myślach. Żadna mi się nie oprze. 

Podwyższony standard ubioru zapewnia mu poczucie komfortu i dostojeństwa. Pamięta 

dobrze jak jeszcze nie tak dawno wdziewał pocerowany sweter, wsiadał do starego 

malucha i sfrustrowany jechał na dyżur do Ratusza. Choć robił to z udawaną obojętnością 

to niezmiernie cierpiało w nim wybujałe „ego". Poza tym w sweterku zawsze kiepsko mu 

się mówiło a „kamizelka daje ten słowny luz". 

Dzisiaj radość opromienia jego twarz i nawet wczorajsza kłótnia z żoną i córką nie jest  

w stanie tego zmącić. 

Od pewnego czasu jego małżeństwo jest martwą instytucją, a żona regularnie urządza 

mu piekielne awantury. On jednak nabrał nowego podejścia do życia -należy z niego 

korzystać i nie przejmować się konsekwencjami. Zawsze w skrytości ducha powtarzał 

sobie: będę kimś albo będę bogaty. Rodzina nie może mu teraz przeszkodzić Teraz, 

kiedy osiąga i jedno, i drugie. 

Trzeba być pragmatycznym - powtarza - i dlatego żonie załatwię jakiś awans niech 

realizuje się w pracy; może przestanie ciągle czynić mi wyrzuty i podejrzewać zdradę.  

Od kiedy założyłem jej konto to dzielę się z nią każdą „darmochą". Wczoraj wpłaciłem jej 

niezłą kasę. 

W jadalni, o dziwo, czekało dobre śniadanie, co bardziej poprawiło mu humor. Owad ze 

względów zdrowotnych musi przestrzegać diety - żadnych ostrych potraw i używek  

a raczej zdrowa żywność. Żona przygotowuje mu posiłki urozmaicone i dietetyczne. 

Dzisiaj jest sałatka andaluzyjska z papryką, pomidorami i oliwkami, galantyna z kurczaka, 

herbata, miód, winogrona. Zadowolony zasiada do śniadania, w trakcie słucha 

wiadomości regionalnych w Radiu, ale jak na razie żadnych sensacji. 

Po śniadaniu jeszcze porcja witamin i biosteron - musi się dodatkowo wzmocnić — 

przecież prowadzi intensywny tryb życia. A hormonów nie oszukasz, zdarza się,  

że mówią: „pa, pa, ramolu!". 

Podskórnie czuje, że zbliża się moment, kiedy będzie musiał skorzystać z tabaczki 
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Błażeja - coki. Korzysta z tego wielu jego kolegów i „samopoczucie stoi" im tak dobrze jak 

interes z hipermarketami Jako chłopak z kurpiowskiej wsi dobrze wie, że musi osiągnąć 

wszystko i to w nadmiarze, i więcej niż inni, by skorzystać z ostatniej możliwości - „coki-

koli". 

Dochodzi godzina 710 - wygląda z okna na parking, gdzie już, od co najmniej kilkunastu 

minut stoi srebrny VW VECTRA, ostatni ekskluzywny nabytek Urzędu; nie wszyscy 

jeszcze go widzieli. 

Teraz może spokojnie włożyć marynarkę i wyjść z domu. Ostatnie spojrzenie w lustro, 

ostatni dech, po którym coś w niego wstępuje i już może wyjść. Idzie w znane i nieznane. 

Chętnie idzie w nieznane, bo zasady ma znane. Zachowa się standardowo. Teraz to 

zupełnie inny człowiek niż ten, którego widział w lustrze. 

Mieszka w bloku na III piętrze, ale schodzi spokojnie i bez pośpiechu. Tak schodzić może 

tylko władza. Nie powinien biec na złamanie karku; od razu byłoby to zauważone przez 

sąsiadów a wówczas ucierpiałby jego wizerunek. Ucierpiałby także lud, który spojrzeniami 

unosi go w powietrzu jak piórko i nie pozwoli mu upaść. Koledzy tylko cieszyliby się z jego 

upadku. Na to nie może sobie pozwolić, dlatego w najbliższym czasie społeczeństwo 

dostanie właściwe wiadomości o jego kolegach - konkurentach. On jak nikt potrafi 

różnymi machinacjami trzymać przeciwników na krótkim pasku. 

Wychodzi przed blok i zmierza do samochodu. Kierowca zauważył go i natychmiast 

odpalił silnik; gdyby nie to, że należy do partii socjaldemokratycznej zapewne wymusiłby 

na kierowcy otwieranie i zamykanie drzwi samochodu. Siada na tylne siedzenie, bo tylko 

tu czuje się jak prawdziwy dygnitarz, kierowca. Szybkim manewrem włącza się do ruchu. 

Sznur samochodów sunie z miejskiej sypialni w kierunku Śródmieścia. Mijają Pagórki  

i zatrzymują się na skrzyżowaniu Pstrowskiego z Wyszyńskiego. Chwila postoju na 

światłach. Uwagę Owada przyciąga ściana z graffiti. 

Chociaż nic nie rozumiem z tych ich bohomazów, to jednak są pod moją kontrolą - 

pomyślał o akcji wyznaczania miejsc grafficiarzom do ich twórczej ekspiacji.  

No i wychowuję ich - zawsze to podkreśla z dumą. 

Zapała się zielone światło; samochód znów szybko rusza i dojeżdża do skrzyżowania 

przy stadionie NKS - u. Tu znowu dopada go refleksja tym razem mniej entuzjastyczna: 

Nie widzę żadnych perspektyw dla l — ligowej piłki nożnej w Nytszlo. Szkoda, bo były tu 

duże pieniądze do wyrwania no i politycznie na tym zawsze można było coś ugrać.  

Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pozostaje przecież atrakcyjna 

nieruchomość a obrót ziemią jest źródłem największych korzyści. Może tutaj ten 
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hipermarket...? 

Samochód wjeżdża na al. Piłsudskiego - reprezentacyjną ulicę miasta. Jazda tą arterią 

przywołuje przyjemne wspomnienia z przeszłości. Chodzi o Dożynki 78 roku. Wówczas to 

Owad, tak jak wszyscy urzędnicy w tamtym czasie, wiele dni przepracował w czynie 

partyjnym przy budowie niektórych obiektów tu zlokalizowanych. Dzięki temu,  

że wówczas zaangażował się w działalność partyjną dzisiaj jest znaczącą personą. 

Jest i przykre wspomnienie - kiedyś tuż przed objęciem prezydentury potrącił na tej ulicy 

dziecko. Dużo kosztowało go to zachodu, by „sprawie ukręcić łeb". Czuje się upokorzony 

tymi odwiedzinami w szpitalu i w domu dziecka. Wrażenie łagodzi tylko jeden fakt, że tędy 

prowadziła Parada Bezpieczeństwa, w której on Jedyny rozdawał pozdrowienia narodowi. 

Też dużo wyrzeczeń kosztowało go, by wreszcie organizator zrozumiał, że trasa Parady 

jest gojeniem ran po potrąceniu dziecka na pasach, 

Są już w Śródmieściu. W końcu alei dobrze widoczna jest fasada Ratusza, ale w tej chwili 

przejeżdżają obok dawnego gmachu KW PZPR. Skrytym pragnieniem Owada jest mieć 

taką wszechwładzę, jaką mieli ówcześni l sekretarze. Systematycznie i mozolnie buduje 

ją. Do tego dołoży jeszcze niemałą fortunę zdobytą dzięki własnej zapobiegliwości. 

Mijają już Urząd Wojewódzki, tu również jego partyjni towarzysze trzymają władzę - jeden 

jest wojewodą, drugi marszałkiem. Kiedyś tworzyli awangardę socjalizmu, dzisiaj idą na 

czele marszu ku rynkowemu kapitalizmowi. On wie, że to blef. On idzie w tym samym 

kierunku, więc nie porusza tego tematu. 

Trochę się jednak rozbestwili d moi koledzy i trzeba by im jakąś świnkę podłożyć - 

pomyślał Owad - Wojewodzie to raczej trudno, ale dziewczynę z partii; wyznaje zasadę: 

„lepsza mierna, ale wierna". Poważnie myśli o zatrudnieniu „Szczypawy". 

Wchodząc do swojego gabinetu polecił sekretarce, aby połączyła go z Bogumiłem 

Wygańskim - dyrektorem TVP-2. 

Jest wreszcie u siebie. Jak tu przestrzennie, miło i spokojnie; lubi swój gabinet. Poza 

wygodnym fotelem i szerokim prezydenckim biurkiem ważnym wyposażeniem jest 

skórzana kanapa, która przydała się już nic raz. Gdyby potrafiła mówić, to byłaby bardzo 

monotematyczna. Owad często pracował do późnych godzin nocnych a swoją 

pracowitość ukrócił dopiero, gdy dziennikarze zaczęli pisać, że prezydent przepracowuje 

się przyjmując interesantki do późna w nocy. 

Ledwie zdążył zdjąć marynarkę i zasiąść, wygodnie w fotelu, gdy odezwał się telefon. Na 

Unii był dyrektor Wygański. Owad życzliwie przywitał się z nim mówiąc 

- Witam szanownego dyrektora! Jak samopoczucie kolegi? 
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- Dziękuję, wszystko w najlepszym porządku a co u ciebie Jerzy? 

- Chciałbym, abyś puścił materiał ze spotkania z dyrektorami szkół dotyczącym rozwoju 

edukacji w Nytszlo. 

- Wiesz dobrze, że nasza telewizja jest do twojej dyspozycji. 

- Cieszy mnie to. W takim razie przyślij ekipę do mnie o wpół do dwunastej na wywiad... 

Powiedz mi jeszcze, na jakim etapie jest materiał dotyczący Trocyka? 

- Jest już gotowy; prawdopodobnie poleci w dzisiejszej Panoramie. 

- Rozumiem, że będzie ostry dopieprzycie mu dobrze?! Trzeba zaprezentować krytyczny 

materiał bez żadnych jego wypowiedzi, ale z udziałem oburzonych mieszkańców 

„Pobrzeża". 

- Czy taka jednostronna prezentacja nie będzie wyglądać na manipulację? 

- Nie ma co brać tego do głowy; telewizja jest nasza i musi prezentować stanowisko 

zgodne z interesem władzy. 

- Rozumiem osobiście dopilnuję montażu materiału i puścimy go w dzisiejszej Panoramie. 

- Dziękuje i pozdrawiam. 

 

Owad zadowolony, że telewizja publiczna sama włazi mu do rączki zabrał się za 

przeglądanie prasy. Zaczął od Rzeczpospolitej. Wie, że dziennikarze z tej gazety zbierają 

informacje na jego temat. Nawet doszło do spotkania z dziennikarzami Super Expressu, 

ale nie dogadali się co do ceny. Owad każdego dnia zagląda do „Rz" w obawie, czy nie 

jest kolejnym SLD-owskim „bohaterem", ale na szczęście dzisiaj nic nie ma.  

Ta gazeta prowadzi dziki atak na struktury władzy i zaczyna zagrażać porządkowi 

demokratycznemu w Państwie - pomyślał z wściekłością. 

Zajrzał jeszcze do Gazety Nytszlańskiej i Trybuny; tu wszystko w najlepszym porządku, 

chociaż Gazeta zaczyna coraz bardziej mu dowalać, zwłaszcza ten cholerny Książnik. 

Na koniec sięgnął jeszcze do Super Expressu. Najbardziej interesowała go informacja, 

która krążyła po mieście i którą już znał: syn Przesmyckiego będąc pod wpływem 

narkotyków pobił do nieprzytomności a następnie okradł studenta. Został za to 

aresztowany. 

Tak jest! - Ucieszył się, aż zaiskrzyło mu w oczach. - To już jest jego koniec - pomyślał  

z ulgą i poczuł w sobie jakąś dziwna satysfakcję. Taką samą, jaką czuł, gdy jako mały 

chłopak razem z kolegami łapał żaby, nakłuwał je słomką i nadmuchiwał, a następnie 

puszczał na wodę; później rzucał w nie kamieniami i z satysfakcją obserwował ich agonię. 

Obserwowanie cudzego nieszczęścia sprawia mu satysfakcję. Czasem nie może bez 
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tego żyć. 

Teraz będzie oglądał agonię swojego partyjnego towarzysza. Żeby rozpocząć pasmo 

przyjemnych doznań postanowił zatelefonować do cierpiącego człowieka władzy. Jeszcze 

szyderczo zadrwił w myślach: 

Cierpi się nie, dlatego, że nieszczęście spotkało własne dziecko, ale dlatego,  

że naruszono osobistą godność nadmuchaną do niebotycznych granic. 

Sięgnął po komórkę, wybrał numer, zrobił głęboki wdech a po chwili, gdy usłyszał 

zdruzgotany głos powiedział: 

- Cześć Jędruś! Powiedz czy to prawda, co piszą w tym szmatławym S.Ex o twoim synu? 

- Witam cię Jerzy - usłyszał pogrążony w depresji głos - niestety spotkała mnie ogromna 

życiowa porażka. Teraz będę musiał się jakoś z nią zmierzyć. 

- Jędruś, jeżeli będziesz potrzebował pomocy - to na mnie zawsze możesz liczyć. 

Spotkajmy się to może wspólnie wymyślimy jak z tego wybrnąć. 

- Dziękuję, nie wiem, co mam z tym wszystkim zrobić... Muszę to sam przemyśleć  

i znaleźć sposób na rozwiązanie problemu. 

Czuł, że Przesmycki nie ma specjalnej ochoty na kontynuowanie rozmowy, więc żeby już 

nie przeciągać rzekł: 

- W takim razie nie będę zajmował ci więcej czasu. Pamiętaj, że na mnie zawsze możesz 

liczyć. 

- Będę pamiętał - beznamiętnie odrzekł Przesmycki.  

Owadowi przypomniały - się własne przejścia z Prokuratura: jedna ze spraw dotycząca 

fałszowania dokumentów nabrała ogólnokrajowego rozgłosu do tego stopnia, że gdyby nic 

naciski w Prokuraturze Wyducha - sekretarza partii to dziś byłoby po jego politycznej ka-

rierze. Kompromitujące zdjęcia obiegły cały kraj, jednak towarzysze z Warszawy pomogli. 

Owad i na poważne podejrzenia, że to właśnie Przesmycki przekazał dziennikarzom 

informację o jego przesłuchaniu. Jest wewnętrznie przeświadczony, że wszyscy oni to 

niby partyjni towarzysze, ale w rzeczywistości pod skórą skrywają gadzią naturę; przy 

najmniejszym potknięciu rzucą się żeby zniszczyć ofiarę. 

Owad uważa, że polityka to bezwzględna i arogancka gra o władzę, w której uczciwi nie 

mają żadnych szans. Chytrze motywuje siebie jednym z haseł wyborczych, które w wersji 

pierwotnej brzmiało: Mądrze – Zdrowo – Bezpiecznie, ale on je nieco przeinterpretował 

na: Mądrze – Zdrowo - Bezczelnie (po władzę). Ta wersja doskonale pasuje do jego 

charakteru. 

 Chętnie w tym kontekście cytuje Czelińskiego, który powiedział to następująco: 
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„Bierzemy wszystko!... Po nas choćby emeryci i renciści". 

Była 800 spojrzał w kalendarz na rozkład dnia; do spotkania z dyrektorami placówek 

oświatowych ma jeszcze trzy kwadranse. Przeszyła go radość, że dzień układa się po 

jego myśli. Poczuł w sobie - jak to nazywa — „niepokój napędowy”: nieodparta chęć 

natychmiastowego kontaktu ze swoją purchawką, zwaną przez niego Boginią Jamy 

Ustnej. Sięgnął po telefon i wybrał połączenie z Biurem Promocji. Odebrała ta, o którą mu 

chodziło. Jerzy Owad bezceremonialnie zakomunikował jej: 

- Agnieszko potrzebna mi jesteś! 

Nie minęły trzy minuty, gdy w drzwiach gabinetu pojawiła się filigranowa blondynka - 

Agnieszka Parulska. Niemal od początku prezydentury łączy ich głęboka zażyłość.  

W sytuacjach intymnych ona zwraca się do niego po imieniu. I tym razem wchodząc 

radośnie zapytała: 

- Jureczku, czego sobie życzysz? 

- Do buzi - odpowiedział rubasznie i bez namysłu. Agnieszka rozejrzała się po gabinecie  

i spytała ze zdecydowanym na wszystko uśmiechem: 

- Tutaj? 

Dostrzegł jej obawy, ale nie miał zamiaru rezygnować z chwili przyjemności; przed nim 

jeszcze cały dzień pracy. Wstał z fotela i pokazał ręką w prawą stronę na przejście do 

„merówki".  

- Tam - odrzekł. 

Stanęli za drzwiami. Dotknął jej włosów następnie ramion i stanowczym gestem 

sprowadził w dół. Jej pieszczoty trwały zaledwie chwilę a fala rozkoszy błyskawicznie 

rozeszła się po całym jego ciele. Czuł ruchy jej podniebienia. Zrobiło mu się gorąco,  

gdy nagle usłyszał jak drzwi jego gabinetu otwierają się 

- To pewnie sekretarka - pomyślał- zobaczy, że mnie nie ma i wyjdzie. 

Jednak już po chwili poczuł cień niepokoju. Jego wzrok powędrował w lewą stronę i ujrzał 

osłupiałą twarz Janusza Matakiewicza - najbardziej lojalnego mu urzędnika. Razem byli  

w różnych sytuacjach, ale jeszcze nikt nie przyłapał go w takiej pozycji i na drżących 

nogach. Matakiewicz wyraźnie zszokowany i speszony zastałą sytuacją wydusił z siebie: 

- Przepraszam, nic nie widziałem - i prędko próbował się wycofać. 

Jerzy Owad, tym razem sam zasunął zamek i mało romantycznym gestem odsunął 

Agnieszkę. Ona zaś mocno zmieszana błyskawicznie opuściła gabinet. Podszedł do 

Matakiewicza podał mu rękę i rzekł: 

- Nie krępuj się i usiądź. Co się stało? - Spytał.  
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Matakiewicz z trudem kryjąc swoje roztrzęsienie usiadł przy biurku, położył przed sobą 

kartkę, z którą przyszedł i powoli zaczął mówić 

- Kułakowski został pełnomocnikiem... nowej partii. Rozesłał do redakcji gazet - mówił 

coraz szybciej - apel zachęcający do wstępowania w jej szeregi. 

Owad podniósł się z fotela, wyciągnął rękę po kartkę i zaczął w skupieniu czytać: 

„Demokratyczna Partia Lewicy (DPL powstała w proteście przeciw deptaniu godności 

zwykłych ludzi. Baronów z SL-D interesuje tylko władza i pieniądze a partia jest 

parawanem dla ich korupcyjnej działalności". 

Widać było jak w żyłach Owada zaczęła buzować adrenalina a twarz nabrzmiewać 

złością. Gdy skończył czytać wstał z fotela i wrzasnął z furią: 

- Skurwiel! Przecież oni będą robić to samo, co my. Im chodzi tylko o wyrzucenie nas -  

z wściekłością zgniótł kartkę i rzucił ją w kat. 

- Wylewa na nas wiadro pomyj. To obrzydliwy paszkwil - dopowiedział Matakiewicz  

w stylu dawnego kacyka. 

- Zaraz przekona się, że ze mną nie warto zadzierać - grzmiał zajadle Owad sięgając 

jednocześnie po telefon. 

- Połącz mnie z dyrektorem Jaszczurem - polecił sekretarce. 

Kułakowski w poprzedniej kadencji był radnym SL-D, a w ostatnich wyborach startował  

z komitetu „Nasz Dom”, za co został usunięty z partii. Pracuje w Nytszlańskim Zarządzie 

Dróg Mostów i Zieleni - przedsiębiorstwie komunalnym. Po krótkiej chwili odezwał się 

telefon a w słuchawce usłyszał głos jaszczura: 

- Dzień dobry panie prezydencie. Jaszczur słucham... 

- Masz zwolnić dyscyplinarnie Kułakowskiego i to natychmiast! 

Zrozumiałeś? 

Owad był tak rozjuszony, że w słuchawce zapadła chwila ciszy i słychać było jak Jaszczur 

nabiera powietrza, by po chwili odpowiedzieć 

- Tak panie prezydencie, tylko, że Kułakowski od dłuższego czasu przebywa na 

zwolnieniu chorobowym. 

- K... wa! Mnie to nie interesuje jak go zwolnisz. Masz wykonać moje polecenie, bo od 

poniedziałku ty przestaniesz być dyrektorem - padły ostre słowa i znowu po drugiej 

stronie zapadła chwila ciszy. 

- Zrobię tak jak pan prezydent sobie życzy - odpowiedział Jaszczur wyraźnie 

przerażonym głosem. 
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- Dziękuję i czekam na załatwienie sprawy - odpowiedział Owad i odłożył słuchawkę. 

Matakiewicz w skupieniu przysłuchiwał się rozmowie Owada z Jaszczurem,  

a gdy skończyli spytał: 

- Co robimy z tą jego partią? 

- Na lewicy nie może być żadnej konkurencji, trzeba ich bezwzględnie zwalczać, bo 

mogą nam zaszkodzić w przyszłości - stanowczo odpowiedział mu Owad. - Zastanów 

się, jak ich wykończyć. PPS już nie istnieje - przewodniczący je nam z ręki. U emerytów 

trzeba zrobić rozpierduchę, ale to zrobimy przez Warszawę. Ty myśl o Krakowskim – 

dodał 

- Może wpuścić tam naszych ludzi, no tych TW, rozumiesz, niech rozbiją mu partię od 

środka - impulsywnie zasugerował Matakiewicz  

- Dobrze myślisz. Wsadź tam kilku naszych i to na razie wystarczy. 

- Zrozumiałem, idę do siebie obmyślać plan - odrzekł Matakiewicz i wstał z krzesła.  

Owad od razu zaakceptował plan Matakiewicza, podniósł się z fotela, podał mu rękę  

i odprowadził do drzwi. 

Po wyjściu Matakiewicza wrócił po zmiętą kartkę, usiadł i jeszcze raz zaczął wszystko 

analizować: plan jest może nieco gangsterski, ale dla mnie ważny jest cel, a ten uświęca 

środki; władzy nie można oddać, bo władza to pieniądze, władza to przywileje, władza to 

popularność - słowa te powtarzał w myślach niczym mantrę. 

Jego rozmyślania przerwał telefon; sekretarka oznajmiła, że dzwoni redaktor Kwiatkowski 

z Gazety Wyborczej. Owad spojrzał na zegarek, upewnił się, że ma jeszcze kwadrans do 

następnego spotkania, więc chętnie zgodził się na rozmowę. 

- Dzień dobry panie prezydencie! Nasza redakcja otrzymała informację podpisaną przez 

pana Marka Kułakowskiego pt. „Lewica bez baronów". Co pan sądzi o inicjatywie 

powołania nowej partii lewicowej? - Spytał zaciekawiony redaktor. 

- Ta inicjatywa nie ma żadnych szans powodzenia, nie warto poświęcać temu żadnej 

uwagi - stanowczo i z pewnym lekceważeniem odpowiedział mu Owad. 

- Uważa pan, że DFL nie będzie żadnym zagrożeniem dla SL-D? 

- Absolutnie nie będzie; SL - D jest dużą i demokratyczną partią i nic nie jest w stanie 

nam zagrozić. Mamy dalej największe poparcie w sondażach i wygramy kolejne wybory, 

bez względu na to, kiedy Się one odbędą... A wracając do Kułakowskiego to miałbym dla 

pana interesujące materiały dotyczące sprzedaży kortów KS „Budowlani".  

Kułakowski w poprzedniej kadencji Rady, kiedy kierował Komisją Sportu wplątał się  

w próbę ich sprzedaży z dużą stratą dla Miasta. Proszę przyjść do mnie to udostępnię, 
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panu akta tej sprawy. 

- O ile pamiętam to ta sprawa była badana przez Prokuraturę i zakończyła się 

umorzeniem. - Redaktor jakby nic przejawiał większego zainteresowania informacją. 

Jednak intuicja Owada wyrobiona w ciągu długich lat pracy w aparacie podpowiada mu: 

ciągnij dalej, nie dawaj za wygraną, oskarżenie w prasie to najlepszy sposób 

unieszkodliwienia politycznego przeciwnika. 

- Tak rzeczywiście było. Prokuratura umorzyła postępowanie na mój wniosek, ale mam 

nowe dowody w tej sprawie i pan będzie mógł napisać o tym jako pierwszy. 

Słowa te wywołały żywe zainteresowanie dziennikarza, który zapytał wprost: 

- Kiedy mogę do pana wpaść? 

- Jutro o godzinie dziesiątej do Ratusza. 

- Ale jutro jest sobota. 

- Nic nie szkodzi, będę na pana czekał. 

- Wobec tego dziękuję za rozmowę i zaproszenie, będę jutro. Prawdę mówiąc Owad nie 

miał żadnych rewelacyjnych materiałów przeciwko Kułakowskiemu, ale kierował się stara 

partyjną zasada: 

„dajcie mi człowieka a znajdę na niego paragraf". 

Do jutra spreparuje może jakiś dokument a jak nic to wymyśli jakąś kalumnię. 

W chwilę po tym jak odłożył słuchawkę do gabinetu weszła sekretarka i powiedziała: 

- Panie prezydencie za chwilę zaczyna się spotkanie z dyrektorami szkół, ale jest pan, 

który twierdzi, że był z panem umówiony. Nie podał nazwiska... 

- Tak pamiętam o tym, już tam idę, ale poproś tego pana - odrzekł jej spokojnie. 

Na widok znanego mu już biznesmena i pośrednika w interesach krzyknął nie 

powstrzymując emocji: 

-Tak szybko? 

Gość nie wdając się w serdeczności podał zafoliowaną kopertę i powiedział: 

- To od pana Bogusława Iksika. Mam zabrać pocztę w drugą stronę. 

- Chwileczkę - odrzekł zagadkowo i z wyraźnym podnieceniem owadziego głosu. 

Następnie drżącymi rękami rozciął kopertę. Wyjął druk wpłaty bankowej, długo sprawdzał 

numer kont a potem ilość zer. Powoli wracał profesjonalizm. Ustąpiło drżenie rąk. 

Spokojnie wyciągnął z biurka koperty z kartami SIM i jedną z nich, po zatrzymaniu całej 

dokumentacji wręczył gościowi mówiąc: 

- Zgodnie z umową oddzwonię na ten telefon wieczorem, o umówionej godzinie. 

- Przekażę... I do widzenia. 
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Owad wyciągnął jeszcze rękę na pożegnanie, ale gość już był w odwrocie. Poza tym on 

pośredniczy w łapówkach, ale łapówkarzom ręki nie podaje. 

Byłby to ładny grosz, gdyby nie to, że muszę podzielić się z tymi ch... A muszę, bo to oni 

nadali mi ten kontrakt. Muszę samodzielnie dobić się do takich kontraktów - A co 

pomyślał, to pewnie i uczyni... 

Mam alternatywę - pomyślał jak ten Anioł z „Alternatywy 4" - I popatrz Pan... Milion 

załatwiony na stojąco... 

Podszedł do lustra, uczesał się, podciągnął krawat i szybkim krokiem udał się w kierunku 

sali sesyjnej. Dumnym krokiem wkroczył na salę, w której wszyscy już czekali na 

rozpoczęcie spotkania. Zasiadł za prezydialnym stołem, rozejrzał się po sali i zaczął 

powitalną przemowę: 

- Młodzież to przyszłość Nytszlo. Edukacja jest patriotycznym obowiązkiem; Nytszlo jest 

miastem ludzi młodych; ich dobre wykształcenie jest warunkiem cywilizacyjnego postępu -

ciągnął tak przez kilkanaście minut; przypominało to mowę - trawę z okresu PRL-u. 

Następnie zabrał głos wiceprezydent Karwowski. Ten przeszedł do konkretów; zaczął od 

przedstawienia trudnej sytuacji finansowej, ograniczeń inwestycyjnych, konieczności 

zwiększania kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Jego słowa wywołały dyskusję wokół 

problemów materialnych szkół. Owad zorientował się, że dyskusja przybiera zły obrót, 

więc postanowił zabrać głos. Wstał i z całą siłą zaakcentował: 

- Pieniędzy większych ponad te, które znajdują się w planie nie ma i nie będzie! 

Spójrzcie, co ja robię?! Ja wychowuję grafficiarzy! 

Mówił to z taka wyniosłością, że w tym momencie mógłby służyć za posąg pychy. Na sali 

zapanowała konsternacja. Zebrani nie wiedzieli jak reagować na te słowa. Na szczęście, 

gdy Owad skończył swoją wypowiedź do sali weszła sekretarka, podeszła do niego  

i wyszeptała mu: 

- Dzwoni pani Asia, prosi pana pilnie do telefonu. 

Widać było jak ta informacja zelektryzowała Owada. Wstał z krzesła i wyszedł. Wszedł do 

swojego gabinetu, podniósł telefon i zaniepokojonym głosem zapytał: 

- Słucham, co się stało? 

- Jurku mam dla ciebie ważna informację. Chciałabym abyś przyjechał do mnie, jestem  

u koleżanki na Wyszyńskiego - Asia mówiła aksamitnym głosikiem, trochę figlarnie. 

Owad ucieszył się, że słyszy jej głos, ale spytał ją: 

- Co to jest? Powiedz mi teraz. 

- Musisz przyjechać, przez telefon tego ci nie powiem - odpowiedziała mu tajemniczo. 
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- Asiunia mam ważne spotkanie. Spotkamy się wieczorem u ciebie i powiesz mi o tym - 

odpierał Owad. 

- Jurku chcę spotkać się z tobą już teraz - nalegała Asia. 

- Przepraszam cię kotku, ale to nie jest możliwe. Będę u ciebie o dwudziestej - Owad 

powiedział te słowa, odłożył słuchawkę i wrócił do sali sesyjnej. 

W tym czasie wypowiadała się Sekretarz Miasta - Szujska. Owad słuchał jej z uwagą; 

zadowolony był, że Szujska potrafi świetnie skanalizować dyskusje, przerzucając sedno 

sprawy na poprawę organizacji pracy szkół. Zamierzał wtrącić jeszcze swoje dwa słowa, 

jednak ponownie pojawia się sekretarka i znów poprosiła go do telefonu. Asia zadzwoniła 

raz jeszcze. Owad wyszedł zdenerwowany, ale telefon odebrał nie okazując żadnej złości: 

- Skarbie! Ty beze mnie nie możesz wytrzymać? 

- Jureczku koniecznie chcę abyś przyjechał już teraz - usłyszał aksamitny głosik kochanki. 

Owad przez chwilę zawahał się, ale w końcu uległ jej namowom i spytał: 

- Dobrze zaraz przyjadę, gdzie ty jesteś? 

- Jestem - jak ci mówiłam - u koleżanki na ulicy Wyszyńskiego 4 w agencji towarzyskiej. 

- Co ty u licha robisz w agencji towarzyskiej? - Spytał przerażony. 

- Niczego się nie obawiaj, mam dla ciebie ciekawe informacje - odpowiedziała spokojnie 

Asia. 

Owad wrócił na salę przerwał wypowiedź Karwowskiemu i lakonicznie poinformował 

zebranych: 

- Przepraszam państwa nie będę mógł uczestniczyć w dalszej naradzie. Muszę udać się 

na posiedzenie Kolegium Prezydenckiego. 

Za stołem prezydialnym zapanowała konsternacja. Ani Karwowski, ani Szujska nic nie 

wiedzieli o planowanym Kolegium. Owad nic nie robiąc sobie z ich zdziwienia opuścił 

salę. 

Jest przeświadczony, że kłamstwo jest użyteczne w osiąganiu celów i bezczelnie 

posługuje się nim. 

Po drodze zastanawiał się, jak nawet w takim miejscu ubić jakiś interes. Może uda się 

skroić jakąś intrygę polityczną. W końcu burdel od burdelu niewiele się różni. 

Samochód służbowy zaparkował na parkingu osiedla „Pobrzeże", a Owad pomaszerował 

na wyznaczony adres. Wszedł po schodach na IV piętro. Drzwi otworzyła mu energiczna  

i elegancka dama; zaprosiła go do środka. W przedpokoju ujrzał Asie a ta na jego widok 

szeroko uśmiechnęła się; Owad podszedł do niej, pocałował w rękę i policzek,  

a następnie przywitał się z szefową Agencji ją również pocałował w rękę, a ta 
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przedstawiła mu się: 

- jestem Dorota. 

Kobiety zaprosiły go do dużego pokoju; Dorota wyszła do kuchni zrobić kawę i Owad 

został z Asią. Trapiony tym dziwnym zaproszeniem od razu spytał ją: 

- Mów, co takiego się stało, że ściągnęłaś mnie tutaj? 

- Tak naprawdę to nic szczególnego, chciałam tylko przekonać się, czy gotowy byłbyś 

poświęcić się dla mnie - odparła mu uśmiechając się. Owad doznał przykrej konfuzji  

i gniewnie zapytał ją: 

- Asiu, co ty za grę prowadzisz ze mną?! 

- Nie prowadzę z tobą żadnej gry; chciałam tylko poznać cię z moją przyjaciółką - wstała  

i przytuliła się do niego.  

Owad uspokoił się i powiedział do niej: 

- Dobrze niech ci będzie... A może ta twoja przyjaciółka pomogłaby mi w pewnej 

sprawie... 

W tym momencie Dorota wniosła kawę i ciastka a Asia poprosiła, aby została z nimi. 

Pojawiły się również prostytutki. Pracujące tu dziewczyny były grzeczne i uśmiechnięte. 

Wyraźnie były zadowolone z odwiedzin. Owad zresztą też, bo on lubi nobilitować swoją 

obecnością. Był pewien, że Asia gwarantowała dyskrecję, to mógł dalej czuć się 

prezydentem. W końcu większość jego kolegów korzysta z tych instytucji. Niektórzy 

nawet są mistrzami w organizowaniu schadzek w Willa Callas. Wielokrotnie w nich 

uczestniczył i nigdy nic nie wyszło na światło dzienne. Owada interesowali klienci Agencji, 

a szczególnie jeden i zapytał: 

- A może z usług waszej Agencji korzystał Trocyk? - Zagadnął dziewczyny. 

- Nie, nigdy go tu nie widziałam - odpowiedziała profesjonalnie jedna z nich, chociaż 

owadzi grymas niezadowolenia jakby odebrał jej mowę. 

- A może któraś z panienek jeździła do Spółdzielni na imprezy tam organizowane? - Pytał 

nie dając za wygraną. 

- Raczej nie - odpowiedziała niepewnie druga, widząc, że nie takiej odpowiedzi gość 

oczekuje. 

- To może któraś z dziewczyn poświadczyłaby, że była w Spółdzielni na życzenie 

Trocyka? 

- Chyba... to nie jest możliwe - odpowiedziała niezbyt pewnie zrozumiawszy, że może to 

być temat do negocjacji. 

- Dlaczego? - Spytał zdziwiony, że ktoś mu odmawia. 

 17



- Dziwki też mają swoje zasady - a powiedziała to tak filuternie, że tylko lepsza k.. .wa 

mogła zrozumieć wartość tych zasad. 

Owad opuścił Agencje razem z Asią. Wyszli w dobrym nastroju. Ona przetłumaczyła mu 

za ile te zasady mogą ulec naruszeniu. Innymi słowy, za ile może mieć dowolne 

argumenty w ręku. 

Po tej wizycie Owada rozpaliła dzika żądza seksu; siebie wyobrażał w roli ognistego 

kochanka otoczonego gronem długonogich ślicznotek. Choć reakcje organizmu wyraźnie 

wskazywały, że pułap możliwości został przekroczony Owad uporczywie i zachłannie 

poszukiwał ciał coraz to młodszych kobiet. Seks stał się rodzajem kultu, którego gorliwe 

uprawianie tworzy nowy styl wśród lewicowych notabli partyjnych. W samochodzie 

zabawiał się również wsadzaniem do burdelu swoich kolegów, szczególnie swoich 

przeciwników. W myślach wsadzał: ich wprost między nogi dziwek a sam fotografował. 

Fotografował namiętnie... 

Doskonała zabawa... teraz to można poczuć się prezydentem - tak sobie marząc, 

cierpliwie znosił uciążliwość korków komunikacyjnych. 

Gdy zobaczył Ratusz zaczął przemyśliwać plan wywiadu. Wykonał jeszcze telefon do 

Szujskiej, aby upewnić się czy narada poszła zgodnie z planem. 

W Ratuszu ekipa telewizyjna już czekała. Owad serdecznie przywitał się z redaktorem  

i poprosił o chwilkę, cierpliwości. Wpadł jeszcze do swego gabinetu, spojrzał w lustro;  

na twarzy widoczny był nieprzyjemny połysk skóry. Wyciągnął z szuflady puder i szybko 

przypudrował twarz. Owad bardzo koncentrują się na swoim wyglądzie; zapamiętał dość 

banalną regułę, ale stara się jej trzymać: „jak cię widzą, tak cię piszą" 

Ulubionym miejscem udzielania wywiadów był holl; wyszedł tam i stanął przed kamerą 

redaktor ostrożnie, aby nie urazić Owada spytał: 

- Panie prezydencie, dzisiaj w Urzędzie Miasta odbyła się narada z dyrektorami szkół. 

Proszę przybliżyć naszym widzom cel, jaki temu przyświecał 

- Mamy utalentowaną młodzież i jest powinnością samorządu zabezpieczyć jej dobre 

wykształcenie... - Owad zaczął mówić jak nakręcony, intonując każde zdanie. Dalej mówił 

z atencją o kadrze nauczycielskiej. 

Asia często powtarza mu, że ma seksowny głos. Lubi, gdy jest często cytowany albo 

pokazywany w TV. Dba, aby być stale obecnym w mediach. Zadowolony wrócił do siebie. 

W sekretariacie czekała na niego jakaś interesantka. Owadowi wydała się znajoma, ale 

nie mógł skojarzyć skąd ją zna. Wchodząc do gabinetu zagadnął kobietę: 

- Pani do mnie? 
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- Tak. Chciałabym z panem prezydentem zamienić dwa zdania - odpowiedziała trochę 

niepewnie. 

- Zapraszam do mnie - otworzył drzwi gabinetu i wpuścił ją przed sobą, co zawsze 

przychodzi mu z trudnością. Jest święcie przekonany, że kobieta kobietą, ale on tu jest 

prezydentem. 

Kobieta weszła z wiązanką kwiatów i zaczęła od przedstawienia się: 

- Nazywam się Anna Oryńska, jestem profesorem Uniwersytetu. Przyszłam podziękować 

za pomoc - ciągnęła dalej - w załatwieniu mieszkania na Poprzecznej - a gdy skończyła 

podała mu kwiaty. 

Owad już przypomniał sobie skąd ją zna. To była jedna ze 114 osób z „listy Owada", 

którym przyznano mieszkania. Uśmiechnął się do niej szeroko i pocałował w rękę dodając 

obcesowo: 

- Od tak uroczej kobiety zamiast kwiatów wolałbym dostać coś w naturze. 

Pani profesor widocznie spodobała się natarczywość Owada, więc z pewną nieśmiałością 

odpowiedziała mu: 

- W naturze to mogłaby być kolacja w nowym mieszkaniu... 

- Hmm... Kolacja przy świecach z tak uroczą kobietą to bardzo interesująca propozycja - 

podchwycił Owad. 

- Jeżeli pan prezydent ma apetyt na moją kuchnię to zapraszam - kokieteryjnie odparła, 

poruszając całą obfitością bioder. 

- Czy poniedziałek byłby dobrym dniem na taką kolację? - Spytał Owad, 

- Jak najbardziej! Może być poniedziałek - odpowiedziała wyraźnie zadowolona. 

W jej wieku już takie propozycje nie padają często. Ona wie, że na jej intelekt już nikt nie 

poleci, a co do kuchni to też się już dowiedziała, że prezydent ma całkiem prostackie 

przyzwyczajenia. Mówiły jej koleżanki, że Owad z kuchni lubi tylko owoce i rżnięcie, więc 

zdecydowała się, bo ma jeszcze jedną sprawę do załatwienia. 

- To przyjeżdżam w poniedziałek o dwudziestej z szampanem - szybko zakończył, 

upewniając się jeszcze czy nie zaplanował czegoś o tej porze. 

Usatysfakcjonowana pani profesor skierowała się w kierunku wyjścia. Bała się,  

że prezydent znajdzie coś, co przeszkodzi jej w załatwieniu sprawy. Owad podszedł do 

niej odprowadził do drzwi i pożegnał się. 

Po jej wyjściu podszedł do biurka, zafiksował w kalendarzu spotkanie i zaczął rozmyślać  

o kolacji z dystyngowaną, całkiem jeszcze nieźle wyglądająca panią profesor: 

Babka z klasą przyniosła kwiaty wcześniej zapłaciła tak jak wszyscy z LISTY pięć tysięcy, 
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a teraz jeszcze zaprosiła na kolację. 

To go łechce, chociaż jeszcze przed objęciem prezydentury obwieszczał, że czyni swe 

powinności patriotyczne wobec dam do trzydziestki. 

Chyba ją bzyknę w poniedziałek - rozmarzył się. 

Rozochoconego Owada ocknął w pewnej chwili dźwięk telefonu. Sekretarka ożywionym 

głosem zakomunikowała mu: 

- Panie prezydencie telefon z Kancelarii Premiera. Dzwoni pan minister Tadeusz Łapa. 

Owad poderwał się natychmiast do telefonu i płomiennie próbował przywitać swego 

rozmówcę: 

- Witam szanowanego pana ministra, wielkiego przyjaciela Nytszlo. Po drugiej stronie 

usłyszał dobrze mu znany głos 

- Dzień dobry Jerzy, dzisiaj do Łańska przyjeżdża premier. Chciałby się z tobą spotkać, 

będzie czekał na ciebie o wpół do szóstej wieczorem. 

Łapa mówił przyjacielskim tonem, ale bez zbytniej wylewności. Słowa jego wprowadziły 

Owada w stan podwyższonej czujności. Poczuł niepokój; serce zaczęło bić 

przyspieszonym rytmem, krew uderzyła mocniej do głowy. Próbuje dowiedzieć się 

czegoś więcej, ale tamten ucina rozmowę mówiąc: 

- Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Bądź przygotowany. 

Jak zwykle - pomyślał Owad i zaczął liczyć, ile może wziąć gotówki. 

Telefony od Łapy nie zawsze zwiastowały dobre wieści. To przenikliwy polityk, który już 

nie raz obśmiał publicznie błazenadę Owada. Obecnie w partii zaczynają się zawirowania 

- chodzi o wybory do Rady Europy. Owad myśli jakby tu skutecznie powtórzyć Inicjatywę: 

„SL-D tak - Łapa nie". Jednak ten telefon wywołał zaniepokojenie: O co tu może chodzić 

z tym spotkaniem? W sprawach biznesowych premier umawiał się sam. Co do k...wy! 

Muszę koniecznie to sprawdzić - postanawia. 

Owad domyśla się, że w tej chwili Łapa dzwoni do wojewody i robią sobie z niego 

podśmiechujki. Ile by dał żeby móc podsłuchać tę rozmowę; już nie ma kto dla niego 

podsłuchiwać. 

Za chwilę wyjeżdża do Szpitala Miejskiego. Martynowska organizuje bankiet pożegnalny; 

będzie tam wojewoda Kowalski - może tam dowie się czegoś więcej o planowanym 

spotkaniu w Łańsku. 

Nad Szpitalem zaciska się pętla finansowa. Owad już nie chce firmować wątpliwych 

przedsięwzięć Martynowskiej. Rozstaje się z nią bez większego żalu; zaczęła mu już 

ciążyć. Nie umiał sobie tego wytłumaczyć, ale czuł, że sukces, o jakim wszyscy mówią 
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ma jakieś podwójne dno. Oczywiście nie powie jej tego wprost bo jest zwykłym tchórzem, 

a zachowa się wręcz przeciwnie podziękuje jej za osiągnięcia; wziął ze sobą nawet 

wiązankę kwiatów. 

Gdy się dowiedział, że Martynowska chce odejść do Wojewódzkiego od razu pomyślał: 

Ona będzie świetnym koniem trojański dla Przesmyckiego. To będzie element zaciskania 

pętli na szyi znienawidzonego konkurenta. 

W Szpitalu jest dzisiaj sympatycznie. Jest już wojewoda Kowalski. Rozgląda się gdzie 

jest marszałek, ale nie widać go. 

W sytuacji, jakiej się znalazł nie ma co się afiszować - pożalił się w duszy nad losem 

towarzysza. 

Jest za to przewodniczący sejmiku, jest również Sukiennik - Komendant Policji. 

Sami swoi - ucieszył się Owad. - Jedzenie jak zwykle wyśmienite. Jest kawior, szampan. 

Martynowska wie jak ująć „czerwoną burżuazję". 

Owadowi jednak nie daje spokoju telefon z Kancelarii Premiera, 

O co może chodzić z tym spotkaniem w Łańsku? 

Mimo udręki pytania Owad wzniósł toast lampka szampana, ale nie dopił. Na alkohol 

reagował nerwowo, jakby bał się demona, że nawet mały kieliszek wypity dla 

przyjemności przywróci w nim nałogowca z przeszłości. Zauważył, że Kowalski również 

niechętnie sięga po alkohol, więc zaproponował mu małą przechadzkę na świeżym 

powietrzu. 

Wyszli na taras szpitalny. Owad zagaił do Kowalskiego: 

- Co się stało, że moja żona jeszcze nie jest dyrektorem wydziału? 

- Wiąże się to z brakiem środków na zwiększenie funduszu płac Jak tylko wygospodaruję 

jakieś środki to zaraz utworzę nowy wydział i powołam twoja żonę na dyrektora. 

- Długo szukasz tych środków. Sukiennik mówił, że umiesz zdobywać środki. Oczywiście 

żartował, że czasami wędrują one na prywatne konta - Owad próbował zaszantażować 

wojewodę. 

- Nie wiem o czym mówisz - odparł wojewoda dając delikatnie do zrozumienia, kto tu jest 

Głupolem numer 1. 

- W przyszłym tygodniu spotkam się z nim to zapytam, co miał na myśli - odbzyknął 

poirytowany Owad. 

Przecież dobrze wiedzieli obaj, o jakie pieniądze chodzi. Owad kpił sobie wyraźnie, bo to 

była szczeniacka sprawa, a pieniądze niewielkie. To było jak młodzieńczy tryper  

w porównaniu do spraw, o których wiadomo, ale które już były przeprowadzone 
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profesjonalnie. Wojewoda wyraźnie wstydził się wpadki i unikał rozmów na ten temat. 

- Zostaw to mnie. Ja z nim sam tę sprawę wyjaśnię - zdecydowanie odpowiedział 

wojewoda, pragnąc już skończyć temat. 

Kowalski jest już zupełnie przekonany, iż miarka się przebrała. Sukiennik stara się 

utrzymać swoje stanowisko, ale chyba poleci. Zdecydowanie przesadził; szantażowani 

ulegają szantażowi tylko do pewnego momentu. Zwykły glina nie wyczuł tego. Musi być 

wyautowany na krawężnik; 

- Jak chcesz, ale załatw mi szybko sprawę z awansem żony - Owad wyraźnie nalegał, bo 

awantury w domu zagrażały dobremu samopoczuciu. 

- Dobrze od poniedziałku będzie dyrektorem wydziału - przyrzekł wojewoda. 

- Dzisiaj dzwonił do mnie Łapa i powiedział, że w Łańsku planowana jest jakaś narada 

aktywu z premierem. Wiesz coś na ten temat? — Owad usatysfakcjonowany, że udało mu 

się wymóc na Kowalskim korzystną dla niego decyzję, sam dopuścił zmianę tematu. 

- Wiem tyle, że jutro ma się odbyć nieformalne spotkanie. Mam na nie zaproszenie.  

I tyle... 

Wojewoda, co nieco, wiedział od Łapy, bo razem ostatnio „gonili dupy" w Willa Callas,  

ale celowo nie chciał ulżyć wątpliwościom Owada. Wszyscy „na górze" wiedzą, że Owad 

może mieć powody do zmartwień i wykorzystują to, bo lubią mu dopieprzyć. Nikt go nie 

lubi, jeśli nie musi. Mimo, że większość z nich była Tajnymi Współpracownikami, to jednak 

zadbali o to, by ich papiery nie wyszły. Sprawa Owada zaś została ujawniona przeciekiem 

kontrolowanym. Kopię papierów dostali najwięksi plotkarze miasta. Teraz już wszystkich 

przestało to bawić, bo sprawy nowe pokonały stare. Pośmiewisko jednak zostało. 

Rozmawiali jeszcze trochę o głupotach, ale obaj mieli świadomość, o czym myśli ta druga 

strona. 

Wizyta w Szpitalu i rozmowa z Kowalskim nie rozwiała wątpliwości Owada; ciągle dręczy 

go ten Łańsk. 

Wrócił do Ratusza, jest znowu w swoim gabinecie. Zatopionego w rozważaniach wyrwał 

telefon; włączył auto com – Sekretarka oznajmiła, że dzwoni redaktor Borzus z Super 

Expressu. Owad przez chwilę zawahał się co zrobić. Wczoraj dotarta do niego 

niepokojąca informacja, że ten wścibski pismak prowadzi dziennikarskie śledztwo  

w sprawie molestowania przez niego urzędniczek. Po krótkim namyśle decyduje się zbyć 

dziennikarza i mówi sekretarce: 

- Powiedz mu, że jestem zajęty. Niech zadzwoni za godzinę. 

Jednak po chwili znowu odzywa się telefon a sekretarka oznajmia mu:  
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- On koniecznie chce z panem rozmawiać już teraz. Ma jakąś bardzo ważną informację, 

która dotyczy pana. 

Słowa te zawsze sieją niepokój u Owada; bezwzględnie wykorzystują to jego wrogowie, 

więc bez namysłu odpowiada jej: 

- Łącz mnie z nim! 

Owad podnosi słuchawkę i udając pewnego siebie mówi: 

- Co to się stało, że chce pan tak bardzo ze mną rozmawiać? 

- Panie prezydencie słyszałem, że molestuje pan urzędniczki. Co pan k...wa wyprawia? -

Redaktor bezceremonialnie i z grubej rury wypalił Owadowi. Ten zbity z tropu próbuje 

dowiedzieć się, co on wie na ten temat i pyta: 

- Ależ redaktorze, kto panu naopowiadał takich bzdur? Jakie molestowanie? 

- Kto mi powiedział to nie jest ważne. Ważne, że będziemy mieli skandal z pana udziałem 

- dziennikarz dalej buńczucznie dowalał Owadowi a ten będąc: ostro indagowany jakby 

zapomniał języka w gębie. Jednak instynktownie wpada mu do głowy pewna myśl  

i z udawana pokorą mówi: 

- Oskarżając w ten sposób można zniszczyć każdego mężczyznę... Po drugiej stronie 

nastąpiła chwila milczenia a po niej usłyszał: 

- Rozumiem, że pan zaprzecza tym zarzutom? - Zapytał dziennikarz już bardziej 

spokojnym tonem. 

- Oczywiście, że tak. Nigdy nie było z mojej strony próby molestowania którejkolwiek  

z urzędniczek. 

- Panie prezydencie może i nie napiszę o tej sprawie, ale musi mi pan pomóc  

w rozwikłaniu pewnej zagadki. Chodzi o Słowakiewicza. Muszę wiedzieć wszystko... 

Owad już wyraźnie uspokojony przebiegiem rozmowy odpowiada: 

- Oczywiście pomogę panu. Proszę jednak zapomnieć o wcześniejszym temacie. Proszę 

przyjść do mnie w poniedziałek. Porozmawiamy jak mężczyzna z mężczyzną. Teczka 

Słowakiewicza będzie na pana czekać. 

- Dziękuję będę o jedenastej. Do widzenia - powiedział dziennikarz, który dobrze wie,  

że materiały te jeszcze nie raz mu posłużą do wyciągania ratuszowych tajemnic.  

Ba! Bywało nawet, że Owad sam donosił do redakcji materiały sam uruchamiał tematy  

i na własne słowo honoru opisywano jego partyjnych kolegów. 

- Do widzenia - odrzekł prezydent, który dobrze wie, że milczenie też ma swoja cenę. 

Po odłożeniu słuchawki Owad zaczął się zastanawiać, która z urzędniczek mogła nasłać 
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na niego prasę. Na pewno nie zrobiła tego jego pierwsza faworyta ratuszowa Krystyna 

Wiosło. Wziął ją jako „puchar przechodni" a ta oddała mu się bez reszty. Była nim tak 

zauroczona i gotowa do wszelkich poświęceń, że nawet powołała nieformalne 

Towarzystwo Miłośników Owada (TMO) i ustanowiła pieczęć Jerzego Jakuba I. 

W kręgu podejrzeń mogą być co najmniej dwie inne. Dopada go niepokojąca myśl: 

ten cholerny S.Ex. wprowadza panikę moralną. Kiedyś taki dziennikarski gryzmoła 

zostałby wezwany do Komitetu i przywołany natychmiast do porządku, a dzisiaj łazi  

i szuka sensacji. Ciekawe dlaczego nie pisze, że w Nytszlo wyrósł słonecznik na jesionie. 

Jest to fakt a nie jakieś domysły i niszczenie ludzi. Na szczęście zagrożenie udało się 

odsunąć. 

Owad domyśla się już, o co może chodzić dziennikarzowi ze Słowakiewiczem. 

Słowakiewicz jest radnym SL-D; Owad zna pewne tajemnice z jego życia - można by 

powiedzieć ...kryminalne"- a teraz zdradzając je może ocalić własną skórę. Zrobi to.  

Nie on pierwszy, nie ostatni. Ma teraz sprawy ważniejsze na głowie. 

Dzisiaj jeszcze czekają go sprawy, których nie lubi i do tej pory nie wie, jak je prawidłowo 

wykonywać; chodzi o rozpisanie pism na poszczególne wydziały. Pisma bezpośrednio do 

niego adresowane wymagają rozpisania, ale Owad przeważnie czyta je i układa w kupki 

dla swoich zastępców i Sekretarza Miasta, następnie oddaje im bez żadnej dekretacji. 

Przeglądając tak tę korespondencję w pewnym momencie zatrzęsło nim; znalazł 

wypowiedzenie umowy o pracę Dibocha. Wziął je do ręki i zaczął dokładnie czytać;  

w wypowiedzeniu Diboch pisze, że wypowiada umowę o pracę z winy zakładu pracy. 

Owad od półtora roku próbował go zwolnić bezskutecznie. Wcisnął auto com i polecił 

sekretarce: 

- Poproś natychmiast do mnie dyrektora Magierę. 

Po krótkiej chwili Magiera pukał do jego drzwi; wszedł niepewnie, a gdy ujrzał jaszczurczy 

wzrok swego szefa struchlał jeszcze bardziej. Owad nerwowo potrząsał pismem 

następnie rzucił nim w jego kierunku i ryczącym głosem wykrzyczał: 

-Co to k...wa jest? Od jakiego czasu prosiłem cię żebyś wyrzucił go z pracy?! 

Kiedy Owad przypuścił na niego pierwszy atak ten jąkał się i nie mógł wydusić z siebie 

poprawnej odpowiedzi. Próbował coś tłumaczyć, że przygotował zwolnienie jednak 

Diboch poszedł na zwolnienie, ale wręczy mu je, gdy ten tylko wróci do pracy. 

- Po co ja cię k...wa tu trzymam, ty baranie będziesz miał kontrolę wewnętrzną, dam ci tak 

popalić, że zapamiętasz to do końca życia. 

Dyrektor Magiera zastygł z przerażenia, Owad zajadle mieszał go z błotem. W końcu 
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kazał mu wyjść. Ten wychodząc z sekretariatu wymamrotał pod nosem: 

- To już nie agresja, to paranoja. 

Po wyjściu Magiery zaczął zastanawiać się, dlaczego podlegli mu dyrektorzy ze zbyt 

małym zaangażowaniem realizują jego zalecenia. Rozmyślając, jakiego mógłby użyć 

sposobu, aby wymusić posłuszeństwo wśród krnąbrnych urzędników przypomniał sobie 

starą historię z pracy w cenzurze: było to w czasie procesu toruńskiego; sądzono 

wówczas SB - ckich zabójców księdza Jerzego Popiełuszki; służby specjalne po 

przeprowadzonej inwigilacji w społeczeństwie alarmowały o groźbie wybuchu 

społecznego w kraju. Partyjne dyrektywy nakazywały członkom PZPR - u tępić z całą 

bezwzględnością polityczną ekstremę w swoich zakładach. W jego zakładzie - chociaż był 

to Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk - wyczuwało się wśród niektórych urzędników 

negatywne nastroje wobec ówczesnej władzy. Owad kierując się partyjnymi dyrektywami 

prowadził zebrania uświadamiające. Podczas jednego z takich zebrań mówił coś  

o zaangażowaniu Kościoła w próbę obalenia socjalistycznej władzy, imperialistycznym 

spisku i kontrrewolucji. Widząc, że jego argumentacja nie przemawia do podwładnych 

zebrał w sobie całą złość i szydząco powiedział: 

- Jeżeli Bóg jest wszędzie to znaczy, że jest i w tym miejscu - palcem wskazał punkt na 

biurku przed sobą. zacisnął pieść, uniósł ją do góry i uderzył z taką siłą, aż zahuczało w 

całej sali. - Zabiłem Boga! - Wycharczał z pogardą. 

Na sali zapadła martwa cisza, a z oczu zebranych biło trwogą. Owad wówczas nauczył 

się jednego - gdy brakuje kompetencji i autorytetu rządzić można siejąc strach  

i przerażenie. Dzisiaj taka psychoza strachu doskonale się sprawdza – szczególnie, gdy 

chodzi o utratę pracy. 

Owad od początku swojej prezydentury zajadle łamał charaktery opornych. Jednak 

znacznie większą przebiegłością będzie musiał się wykazać w rozgrywce z Ząbkowskim. 

Ten okopał się na stołku przewodniczącego Rady Miasta i nie ma zamiaru naginać przed 

prezydentem karku a nawet próbuje ograniczać mu władzę. Ostatnio wymyślił, że radni 

będą decydowali o sprzedaży nieruchomości. Chce odciąć Owadowi i Kaczce źródło 

największych korzyści. Owad, gdy się o tym dowiedział zaprzysiągł sobie: 

Tylko po moim trupie - i od razu po tym zabrał się za szukanie haków. 

W Ratuszu osobą do specjalnych poruczeń jest Krystyna Wiosło; jako agent Owada 

kontroluje wszystkie poczynania Ząbkowskiego, jak również pozostałych radnych (nie 

wykluczając radnych SL-D); zbiera wszelkie informacje, plotki i nowinki, które służą 

później Owadowi do rozgrywek. 
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Dzisiejszego ranka przyszła mu do głowy pewna myśl, która pozwoli uziemić rywala; tylko 

należy ją sprytnie wprowadzić w życie. W trakcie tych rozważań, jak jakby na zawołanie, 

zadzwonił prokurator Przybysz. Od czasu umorzenia śledztwa dotyczącego fałszowania 

dokumentów prokurator Przybysz stał się zaufanym człowiekiem Owada. Prokurator od 

razu mówi co mu leży na wątrobie: 

- Panie prezydencie Prokuratura zamierza zakończyć postępowanie dotyczące 

naruszenia ustawy antykorupcyjnej przez przewodniczącego Ząbkowskiego tylko do 

zamknięcia postępowania potrzebna jest informacja z Urzędu Miasta, że prowadzi on 

sprzedaż pieczywa jednostkom komunalnym zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych. 

Hola, hola... nie tak szybko prokuratorku - strofuje w myślach rozmówcę. - ja mam 

oczyścić Ząbkowskiego z zarzutów?... Nic po to rozdmuchiwałem sprawę w mediach, aby 

teraz uwiarygodniać go jako solidnego i uczciwego biznesmena. Pyta, więc retorycznie 

swego rozmówcę: 

- Rozumiem, że Prokuratura żąda dokumentów, które świadczyłyby, że pan Ząbkowski 

wygrał przetargi? 

- Tak o to chodzi - odpowiada mu - Wówczas umorzymy postępowanie z braku znamion 

przestępstwa. 

- A czy brak dokumentacji to będzie poważny problem? Rozumie pan... przede mną nie 

wszystko odbywało się jawnie. Ząbkowski był.... - Owad nic chce powiedzieć tego, wprost 

ale stara się nakłonić prokuratora, aby ten .sam podjął decyzję o dalszym postępowaniu. 

- To może być problem - słyszy w słuchawce. - jeżeli nie ma dokumentacji to będziemy 

musieli postawić zarzuty panu Ząbkowskiemu i prowadzić postępowanie dalej. 

Owada ogarnia dzika satysfakcja; stara się utwierdzić prokuratora w słuszności jego 

decyzji i mówi mu: 

- Oczywiście Prokuratura potrafi lepiej ocenić kiedy można umorzyć postępowanie a kiedy 

nie. Ja się do tego nie wtrącam. A ze swej Strony sprawdzę jak było z dokumentami  

i prześlę informację. 

Teraz, aby już szybko zakończyć ten wątek zagadnął rozmówcę w innej sprawie: 

- Przy okazji spytam jeszcze o Trocyka. Czy Prokuratura ma już wystarczające 

argumenty, aby go oskarżyć? 

- Niestety nie zebraliśmy wystarczających dowodów na postawienie go w stan oskarżenia. 

Trzeba będzie umorzyć... 

- Jak to? Przecież to niepolityczne - tu już przestał panować nad swoimi emocjami. - 
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Prokuratora musi prowadzić postępowanie i aresztować go! 

- Ale nie mamy podstaw do takiej decyzji - tłumaczy się prokurator. 

- To bardzo źle!... Wiem, że minister Skurcz zdenerwuje się waszym brakiem 

skuteczności w tej sprawie. Stajecie się „umarzalnią spraw" - Owad mówi rozgniewanym 

głosem, próbując wymusić zmianę decyzji. W tej sytuacji pański awans do Prokuratury 

Apelacyjnej staje pod znakiem zapylania. 

W słuchawce zapadła cisza a po niej prokurator próbuje drżącym głosem tłumaczyć: 

- Facetowi nic nie mogliśmy udowodnić, ale proszę przyjść do mnie to powiem panu jak 

można go dalej dręczyć. 

W końcu stanęło na tym, że spotkają się jak najszybciej i ustalą dalszą taktykę w tej 

sprawie. 

Po zakończonej rozmowie Owad pełen dumy triumfalnie pomyślał sobie: 

Dobrze, że Prokuratura jest politycznie wrażliwa; wystarczy mocniej przycisnąć i zrobią co 

zechcę. 

Spojrzał na zegarek, za chwilę rozpoczyna się narada w Hotelu Warmińskim. Dogodnie 

położony w Centrum doskonale nadaje się do organizowania partyjnych imprez. Własność 

Skarbu Państwa gwarantuje, że można go wykorzystywać za pół darmo. Ma dzisiaj Owad 

zarezerwował salę bankietową. Spotka się tam z kilkoma zaufanymi biznesmenami. To 

nieformalne spotkanie ma dotyczyć powołania konsorcjum, które kupi Nytszlańskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (NPEC). Prywatyzacja NPEC-u ma być szczytem 

osiągnięć biznesowych Owada. Już zaciera ręce na samą myśl o zyskach. Mechanizm tej 

operacji jest prosty, praktykowany i przemyślany. Konsorcjum otrzyma 65 procent 

udziałów Miasto 35. NPEC wymaga dekapitalizowania, dlatego Miasto wyłoży 75 mln 

złotych, ale dopiero po prywatyzacji. Po dwóch latach po uwolnieniu cen energii wartość 

przedsiębiorstwa podwoi się. Wówczas konsorcjum sprzeda NPEC zagranicznemu 

inwestorowi. Owad sam nie może być uczestnikiem konsorcjum, ale ma tam swojego 

człowieka - jest to jego biznesmen - wydmuszka. 

Wracając z biznesowej narady miał do załatwienia jeszcze jedną sprawę. Kazał kierowcy 

zajechać pod Ratusz od frontu. Wchodząc głównym wejściem, niemal na wprost  

w Punkcie Informacyjnym zobaczył Ją - atrakcyjną blondynkę o roześmianych oczach.  

To jedna z tych, o które pytał Borzus. Sprawa z jej molestowaniem może być kolejnym 

problemem Owada, Wchodząc skierował wzrok na nią. Spodziewał się zobaczyć w jej 

oczach zapewnienie, że nie ma nic wspólnego z dziennikarskim śledztwem, jednak ujrzał 

coś, co bardziej przypominało współczucie a nawet pogardę. Kryjąc złość minął Punkt 
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Informacyjny i poszedł na górę. 

Molestowanie to jakiś głupi wymysł feministek; przecież mam do tego prawo - pomyślał  

z wściekłością - Jeżeli to ona obsztorcowała mnie temu dziennikarzowi to srogo zapłaci za 

ten ferment. 

Po przyjściu do sekretariatu polecił sekretarce, aby poprosiła do niego Teresę Szujską. Ta 

w chwilę za nim zjawiła się w jego gabinecie a Owad polecił jej: 

- Przygotuj zwolnienie Karczmarskiej. 

- Coś się stało? - Spytała zdziwiona. 

- Nic, po prostu nie powinna tu już dalej pracować. 

To wystarczyło Szujskiej i o nic więcej już nie pytała; przyjęła do wiadomości polecenie 

swego szefa i opuściła gabinet. 

To była ostatnia urzędowa decyzja Owada w Ratuszu tego tygodnia. 

W drodze z pracy dopadła go natrętna myśl - od jakiegoś czasu widuje młode 

małżeństwo, które co wieczór wygrzebuje puszki i resztki jedzenia ze śmietnika spod jego 

bloku. Boi się spojrzeń ludzi głodnych, zdesperowanych i cierpiących. W kampanii 

wyborczej obiecywał nowe inwestycje, zmniejszenie bezrobocia, wzrost zamożności.  

W myślach zadaje sobie pytanie: 

Jaki los czeka to miasto? Gdzie się podziała nasza lewicowa wrażliwość? Przegrała  

z gospodarką rynkową - szybko sobie odpowiedział i na wszelki wypadek rozglądnął się, 

czy ktoś nie widział jego chwili słabości... 

Jaka słabość? To farmazony...  

Poprawił marynarkę i już był gotów do mówienia społeczeństwu głodnych kawałków,  

że się poprawia, że stara się i tego typu dyrdymały, aby tylko przetrwać do następnych 

wyborów. 

Głupoty... przecież tego nie mogą mieć wszyscy. Przestaliby popierać lewice. Przy biedzie 

to tylko my możemy robić dobre interesy. 

Ważne tylko, aby być obrońcą ludu w kampanii wyborczej i mieć swój elektorat a nad tym 

panuje do końca oddana mu Krystyna Wiosło. 

Ta przebiegła lisica odgrywa super ważną rolę w jego systemie wyborczym. To ona 

króluje na całej przestrzeni samorządów osiedlowych przydzielając wybrańcom znaczne 

kwoty, a oni odwzajemniają się swoją służalczością. W ostatnich wyborach tacy właśnie 

ludzie dosypywali bądź zmieniali głosy w urnach. Ten prosty i sprawdzony mechanizm 

będzie praktykowany wiec Owad patrzy spokojnie w swoją przyszłość. 

Po roku urzędowania nasz bohater zapragnął mieć własny dom, w którym byłby duży 
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salon z kominkiem. Już przymierzał się kupić małą hacjendę za 450 tysięcy w Dajtkowie, 

ale zawahał się, bo jak wytłumaczyć skąd miał kasę. Rozsądniej będzie rozpocząć 

budowę... Potrwa to trochę dłużej jednak uniknie podejrzeń. Właśnie już zaczął... 

Zabezpieczenie finansowe ma na kilka takich domów, ale weźmie pożyczkę. 

Wszedł do mieszkania. Najpierw wyjął nową czarną skórzaną teczkę i sięgnął do szuflady 

w biurku po gotówkę; wyciągnął stamtąd pięć paczek dwustuzłotowych banknotów  

i zapakował je do teczki. Teraz to taki zwyczaj wręczania teczek. A premierowi nie wręcza 

się pustej teczki. 

Czy to wystarczy? - Zastanowił się przez chwilę. Bierze przecież ze sobą całą łapówkę  

z tego tygodnia. Tyle musi płacić swojej górze za ochronę. 

Następnie wysłuchał wiadomości w Radiu Nytszlo; interesowały go wiadomości  

o Przesmyckim; oczywiście podano ją jako news dnia. Ta informacja była oczekiwana 

przez niego, ale Radio podało jeszcze inną wiadomość, która wywołała w nim niepokój:  

„w Szczecinie była wiceprezydent tego miasta a obecnie radna SL-D została aresztowana 

za malwersacje finansowe". Owad przepuścił przez jej firmę 300 tysięcy samorządowych 

pieniędzy. 

Żeby tylko nikt nie trafi na ślad oszustwa - przerażony zaczął szukać wariantu 

ratunkowego. - Jakiego boga prosić o wsparcie? - chaotycznie zbiera myśli. 

Dla odprężenia wszedł na rowerek rehabilitacyjny i przez kilkanaście minut ćwiczył na 

nim. Później wziął prysznic, ubrał świeżą koszulę i zasiadł w fotelu jeszcze raz oddając się 

spekulacjom o możliwym przebiegu spotkania 

Czy mają coś na mnie?... Może są dla mnie jakieś specjalne zadania do wykonania... 

Ech... - Machnął ręką - niech będzie, co ma być -i przerwał dalsze spekulacje. 

Dochodziła siedemnasta. Podekscytowany wyjrzał przez okno, samochód już stal na 

parkingu. Odczekał jeszcze kilka minut włożył marynarkę, wziął czarną skórzaną teczkę. 

Wrócił jeszcze raz do biurka. Wyjął stamtąd ostatni plik banknotów i włożył do bocznej 

kieszeni marynarki. Wyszedł z mieszkania. 

Jadąc do Łańska czuł się niepewnie. Wiedział, że ABWERA prowadzi dochodzenie  

w sprawie nieruchomości Kaczki, jakie ten ma w Hiszpanii. Owad nie jest pewien jak ta 

sprawa może wpłynąć na jego sytuację i jak się zachowa Rączka, gdyby został 

aresztowany za przyjmowanie korzyści majątkowych. Premier po ostatniej wizycie w USA 

rozpoczął kurs na walkę z korupcją. Gdyby ten kurs nie był kolejnym blefem i zaczęto 

czyścić partyjne szeregi ze złodziei to Owad dla ratowania własnej skóry gotowy jest 

poświęcić Rączkę. Ma już odpowiednie dowody. Wszelkie materiały nosi do 
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zaprzyjaźnionego prawnika. Ten trudni się także wykupywaniem różnych kwitów. Na 

konkretnych ludzi i na wszelki wypadek. 

Wyłaniające się z lasu wysokie ogrodzenie oznacza, że są już na miejscu. Drogę przecina 

metalowa brama. W głębi widać jezioro i obiekty ośrodka rządowego w Łańsku. To jest 

ten słynny ośrodek; bywał tu Breżniew, Fidel Castro i wielu innych komunistycznych przy-

wódców. Przy bramie zatrzymuje ich oficer BOR-u. Grzecznie, ale stanowczo prosi  

o okazanie dokumentów. Idzie do budki wartowniczej i wykonuje stamtąd telefon.  

Po chwili wraca, oddaje kierowcy dokumenty i otwiera bramę. Owad rozumie, że nie ma 

się co obruszać, tu chodzi o bezpieczeństwo premiera. Samochód podjeżdża na wskaza-

ne miejsce; tu podchodzi kolejny oficer i prowadzi go do bungalowu premiera. Przed 

wejściem stoi jeszcze dwóch; jeden z nich wchodzi do środka i po chwili prosi tam Owada. 

Premier siedzi spokojnie. Wygląda na zmęczonego, ale pewnego siebie zarazem - to jego 

styl. Wstaje podaje rękę Owadowi i rzuca na przywitanie: 

- Cześć! Co słychać u ciebie? Jak mają się sprawy? 

Owad siada i zaczyna opowiadać jak dobrze mu wszystko idzie, ilu nowych członków 

partii zatrudnił w Urzędzie, nie wyłączając córki wojewody, i co planuje w najbliższej 

przyszłości 

- A widmo krąży po kraju; widmo klęski SL-D - nieoczekiwanie Zmyller przerywa mu w pół 

zdania. 

Owadowi wytrąconemu z rytmu zaczynają kłębić się w głowie różne myśli. Zastanawia 

się, o co może chodzić Leszkowi: 

Może za mało samokrytyki w mojej wypowiedzi, a może powinienem był zacząć od 

pochwal pod jego adresem. On lubi pochlebstwa, a może chcą mnie zweryfikować? 

Zaczyna, więc prawić jak najgorszy lizus: 

- Nie ma żadnej klęski, są tylko drobne wpadki. Z tobą na pewno osiągniemy sukces. 

Udowodniłeś, że dobrze umiesz kierować partią i rządem. 

- Tak myślisz? - Spytał Zmyller przeszywając Owada wnikliwym spojrzeniem. 

- Jestem tego całkowicie pewien - odpowiedział mu z pełnym przekonaniem. 

Przez chwilę jednak zwątpił, bo premier może również wiedzieć, co on wyprawia, ale 

rozmówcy widocznie wystarczyło tej wazeliny. Sięgnął, więc po Johny Walkera, nalał do 

szklanek i dla rozluźnienie atmosfery żartobliwie zapytał: 

- Wiesz kiedy mężczyzna odnosi sukcesy? 

- Kiedy? - zapytał Owad przypuszczając, że jest to wstęp do jakiegoś lewego interesu na 

jego terenie. 
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- Wtedy kiedy ma bogate życie seksualne. 

Owad roześmiał się głośno, wziął do ręki szklankę i zaproponował: 

- No to wznoszę toast za sukces. Popił nieco, ale whisky miała jakiś gorzki smak. 

Kosztował jej z Karczmarską, ale wtedy była jakby słodsza. 

Następnie rozmawiano o sprawie Trocyka. Owad wychodził z siebie, by przekonać 

premiera do udupienia politycznego konkurenta. Kiedyś obiecał Zmyllerowi złoty zegarek 

wartości 30 tysięcy za załatwienie konkurenta, ale Zmyller nie chce już do tego wracać. 

- Widzę, że masz jakieś prywatne porachunki z nim. Prawie wszystkie organa kontroli  

i ścigania, jakie można było zaangażować w tę sprawę sprawdzały go i nic nie są w stanie 

mu udowodnić. Nie będę więcej wystawiał na szwank autorytetu władzy. Za bardzo 

chcesz mu dołożyć. Jesteś za bardzo mściwy a to zła cecha w polityce. Uważaj! –Tak 

brzmiała ostatnia rada premiera w tej sprawie, chociaż tematu nie zamknięto. Owad miał 

czuwać nad nowymi dowodami w sprawie. 

- Już ja na pewno znajdę haka na tego zakałę - dodał zupełnie pewien siebie - A co  

z Wiśniewskim? - Zagadnął Owad czując podwójną gorycz w ustach. 

- Nic — przeżywa porażkę... 

- No tak, nieźle utarłeś mu nosa - docenił z prawdziwym znawstwem. 

- Pokazałem, że jest plastykowym prezydentem, a Polacy potrzebują wodza, który 

przewodziłby im w walce o globalny rynek, o lepsze życie. On woli brylować na salonach, 

bawić damy i zachwycać się wielkością poparcia, jakie osiąga w sondażach. 

- A co będzie, jeżeli założy nową partię? - Owad wyraźnie bał się konkurencji partyjnej. 

- Nie założy, już niedługo zaczną uciekać od mego wszyscy ci renegaci. Pierwszym 

będzie Siwuch, a na wiecach będą mu krzyczeli „miałeś chamie złoty róg". Scenariusz już 

jest w opracowaniach. 

- No tak, przekombinował w tej walce z tobą. Chciał być szczwanym lisem a wyszło 

inaczej. 

- To mięczak! - Zmyller wypowiedział te słowa z taką pogardą, że świadczyć to mogło 

tylko o jednym - ich przyjaźń musiała być bardzo szorstka. 

- Pamiętasz jego pierwsze wybory? - Retorycznie spytał Zmyller i ciągnął dalej - Po 

zwycięstwie zawieźliśmy go do pewnego motelu pod Warszawą, a on zamknął się w 

pokoju i płakał. Płakał jak dziecko - po prostu nic wytrzymał napięcia. Dziś zapomniał 

komu zawdzięcza swój sukces. 

- Podobno ta scena jest nagrana z ukrytej kamery. Niezłą sensację wywołałby taki 

materiał, gdyby pojawił się w mediach - zasugerował Owad. 
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Zmyller nie podjął jednak tematu tylko tajemniczo uśmiechnął się, tak jakby już realizował 

jakiś plan. Owad wiedział, że Leszek należy do gatunku silnych mężczyzn - nie cofnie się 

przed żadną nawet najgorszą decyzją. Złośliwi mówią, że ma duszę nożownika. 

Po chwili milczenia Owad spytał: 

- Jak będziemy prowadzili przyszłą kampanie wyborczą? To może być trudna kampania... 

A propos, mam teczkę dla ciebie. 

- Interesuje mnie zawartość. Czy jest tam ustalona część od Bogusława Iksika? 

- Sprawę Iksika kończę dziś wieczorem, a wspomniana część trafi w przyszłym miesiącu. 

Minister będzie w Niemczech i zrobi przelew — z satysfakcją poinformował Owad. 

- Wolałbym do ręki... - Zmyller pouczył Owada. - A wracając do kampanii, to już 

pracujemy nad tym. W narodzie dalej panuje głęboka nostalgia za realnym socjalizmem. 

Naszym założeniem jest podświadomie budzić resentymenty do PRL-u. Na PRL-u 

jeszcze nie raz wygramy, no może już nie ja, ale wygrają ci, których ja wskażę - na przy-

kład ty. 

W oczach Owada, aż zaiskrzyło. 

- Ze mną nie będzie, jak z Wiśniewskim... - Zastygł w pół słowa widząc grymas premiera. - 

W jaki sposób będziemy to robić z tym PRL-em? - Próbował drążyć temat, a oczyma 

wyobraźni widział już siebie w roli ministra 

- W modzie, reklamie, muzyce. Zauważ, że już to robimy. Są to tzw. podprogowe 

działania albo inaczej wtłaczanie w psychikę. 

Oczywiście to wszystko kosztuje - drogo kosztuje, dlatego potrzebne są pieniądze. 

- Pamiętaj jednak o generalnej zasadzie. Na górze my zrobimy wszystko, by 

skompromitować socjalizm, bo takie są nasze uzgodnienia z Zachodem. Na dole ty 

musisz stwarzać członkom a szczególnie sympatykom SL-D wrażenie obleganej twierdzy. 

Strach o ich dobytek i miejsca pracy musi na nich wymóc głosowanie na naszych i na 

ciebie. Nie wolno ci dać pracy nie-członkowi SL-D. Resztę możesz robić według własnego 

uznania. Pamiętaj też, że nic walka z biedą i bezrobociem jest naszym celem,  

ale utrzymanie władzy. Lewica może zrobić dobry interes tylko na biedzie. Rozwoju  

i dobrobytu nie możesz puścić samopas. Najpierw ty musisz się wzbogacić zanim 

wzbogaci się społeczeństwo. A PRL w tle... - Spokojnie ciągnął swój wątek Zmyller. 

- Co będzie, jeżeli opozycja zorientuje się w naszych metodach? - Zaniepokoił się Owad. 

- Nic nie będą w stanie nam udowodnić. Poza tym opozycja zrobiła wszystko, by zrazić 

sobie sympatyków. Członków mają niewielu. To naturszcziki... Nie mają żadnego 

doświadczenia politycznego. 

 32



Rozmowa ze Zmyllerem rozbudziła w Owadzie jeszcze większą rządzę władzy. 

Teraz jestem nie do ruszenia - pomyślał w duchu. 

Zmyller widząc, że wprawił Owada w doskonały nastrój postanowił zabłysnąć jeszcze jako 

klasyk cynizmu. 

- Pamiętasz, kiedyś koniak piła klasa robotnicza ustami swoich najlepszych 

przedstawicieli? Dzisiaj naród pije whisky - i z sarkastycznym uśmiechem wykonał 

znaczący gest szklanką w kierunku Owada, 

- No to na pasaszok - powiedział wskazując wyraźnie, ze spotkanie dobiega końca. 

- Na pasaszok - odpowiedział Owad i dopił do dna. Przeważnie takim wezwaniem 

kończyły się libacje z radzieckimi komunistami, ale i wśród polskich to również się 

przyjęło. Czas jego spotkania z liderem partii dobiegł końca. Wstał włożył marynarkę, 

podał rękę Zmyllerowi i skierował się w stronę wyjścia. 

Zbliżała się dziewiętnasta. Żal mu było opuszczać to miejsce. Dzisiejsza noc należeć 

będzie do „czerwonej burżuazji", a jego przy tym nie będzie. W radosnej atmosferze 

dawni towarzysze pijąc dobre alkohole, rozkoszować się będą swoją władzą.  

Tu najważniejsze jest, aby nie stracić poczucia dobrej zabawy. Wszyscy lokalni notable 

zwracają się do siebie per baronie, kasztelanie, kanclerzu. Owad w skrytości ducha upaja 

się tym, że w Nomenklaturze partyjnej nazywany jest kanclerzem. Jednak już od jakiegoś 

czasu myśli jak zostać, baronem. 

W drodze powrotnej wzięło go na wspomnienia z przeszłości. Przypomniał sobie Elę - 

aktywistkę ZMS-u. Ładniutka blondynka z wielkim biustem. Tak naprawdę to nigdy o niej 

nie zapomniał. Poznał ją na obozie w Giżycku w 1975 r. Wspomnienia zamazują się,  

ale pamięta, że znała seks w wielu odmianach; dostarczyła mu wiele rozkoszy, zresztą 

nie tylko jemu. Dziewczyna korzystała ze swojej młodości i wdzięku. Zrobiła na tym 

karierę. Po obozie tego samego roku pracowała już na Smolnej, później znalazła się  

w KC. Teraz podobno jest wróżką, ale to już nie ta Ela - wygląda straszniej niż siedem 

grzechów głównych. 

Owadowi pozostały nie tylko przyjemne wspomnienia, ale przez dłuższy czas leczył 

pewną przykrą dolegliwość. Trudno się dziwić, w tamtych czasach niemal wszystkie 

działaczki były seropozytywne; teraz pewnie jest tak samo... Dlatego on łowi według 

własnego nosa a nie zobowiązań partyjnych. 

Właśnie, dlatego jest Asia... 

Godz. 2130 samochód podjechał pod blok. Owad kończy dzień pracy. Jeszcze na koniec 

dyspozycje dla kierowcy, co do jutrzejszego dnia: 
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— Bądź u mnie o wpół do dziesiątej. Muszę wpaść na godzinę do Ratusza a o szesnastej 

pojedziemy do Myszyńca. Zawieziesz mnie z rodziną na wesele mojej kuzynki. Wrócimy 

przed północą.  

Kierowca, chociaż odczuwał zmęczenie po tygodniu pracy to jednak nie okazał żadnej 

irytacji tylko pokiwał zgodnie głową. Tego typu wyjazdy byty normalną sprawą. Owad 

dobrze gmatwał samorządowe: z prywatnym, prywatne z partyjnym, partyjne  

z samorządowym, ale co jemu do tego... 

Dziś Owadowi pozostała jeszcze jedna sprawę do załatwienia. - Zamknął się w pokoju, 

rozciął kopertę, wyjął z niej kartę SIM i dokumentację tej karty, którą rano wydał. Przełożył 

kartę do telefonu kupionego specjalnie na takie okazje i zadzwonił 

- Bogusław Iksik - słucham. 

- Po wizycie pana Krzywacza potwierdzam... otrzymałem... omówione warunki będą 

dotrzymane. Pozdrawiam i polecam się na przyszłość. 

To był uczciwy interes - pomyślał - przynajmniej 400 tysięcy baksów trafi do mnie. Powoli 

zbliżam się do sumy ośmiu milionów. To powinno wystarczyć na dostatnie życie.  

W dzisiejszych czasach mając szmal można sobie zorganizować życie w doskonały 

sposób - myśli pełne euforii kłębią się mu w głowie. ŻYĆ NIE UMIERAĆ!!! - Chciał zawyć 

z radości. 

Premier mnie popiera... I żaden ch... do niczego mnie nie zmusi. 

W takich chwilach Owad pozwala sobie na luksusowe wspomnienia z dnia: 

Asia jest ładna, ma delikatne rysy twarzy, ładny uśmiech, no i duży biust. Zawsze lubiłem 

kobiety z dużymi biustami. Nosi elegancką bieliznę, przeważnie Atlantic, co jest jeszcze 

bardziej podniecające. Przyzwyczaiłem ją do dobrobytu, miłych gestów i dowodów 

wdzięczności. Od czasu do czasu ona dostarczała mi chwili szczęścia. Ma w sobie coś  

z uroczego kociaka. W niczym nie przypominała tych partyjnych pind, zajadłych 

działaczek, feministek i antykatoliczek, których w partii zawsze było wiele, ale szczególnie 

dużo namnożyło się od ostatniego sukcesu wyborczego. Przy niej zapominam o swoim 

starczym zramoleniu. To ona pomaga mi walczyć ze schyłkiem męskości, a dzisiejszego 

wieczora przeszedłem chyba samego siebie. Zostawiłem jej za to paczkę banknotów...  

i obiecałem dodatek mieszkaniowy. 

Po dniu spędzonym w służbie narodu nasz Owad dokonuje czynności higienicznych  

i udaje się na zasłużony odpoczynek. Co prawda rano obudzi się i stwierdzi, że znowu 

jest pryszczaty, ale po długiej porannej toalecie przyoblecze maskę i w nadziei, że dobry 

los go nie opuszcza dalej będzie czynił swoje świństwa. 
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Gdy już Morfeusz obejmował naszego wybrańca podesłał mu sen zwątpienia. Owad 

przyśnił newsa w TVP-2: „Premier i Przewodniczący Stronnictwa Ludowo - 

Demokratycznego Leszek Zmyller zamierza wystąpić z inicjatywą zwołania kongresu 

zjednoczeniowego z partią chłopską i utworzyć nową partię pod nazwą Samoobrona 

Lewicy Demokratycznej" 

Owad rozbudził się na chwilę... 

- Przecież to jeden ch... - wymamrotał i zasnął snem sprawiedliwego. 
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