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Niniejsza publikacja pt. Nerwometr (The Nerve Meter, Numer 2) ukazała się  
w lutym 2011 roku. Była pierwszą drukowaną wersją tego pisma (poprzednia ukazała 
się w internecie) i, podobnie jak np. The Big Issue, miała być sprzedawana na 
ulicach przez osoby bezdomne, mieszkające w schroniskach czy ogólnie wyrzucone 
poza nawias społeczeństwa.

Tematem wiodącym numeru było zamieszczenie szeregu praktycznych rad, pozwalających 
bezrobotnym bez prawa do zasiłku na zapewnienie sobie dochodu. Nowy rząd zagroził 
pozbawieniem zasiłku tych osób, które przejawiały niechęć wobec przymusowej 
pracy, jaką dla nich wyznaczono. Wysłano w ten sposób sygnał, że Wielka Brytania 
musi’się wreszcie rozprawić z rzeszą osób permanentnie pozostających na zasiłku 
i rzekomo uchylających się od pracy.

Przewidywaliśmy wówczas, że takie kroki doprowadzą do protestów ulicznych 
i zamieszek, co rzeczywiście nastąpiło parę miesięcy później. Stwierdziliśmy 
zresztą, że taki tok wydarzeń nie byłby wcale zły. Niemniej, w celu załagodzenia 
sytuacji, zaproponowaliśmy pewne alternatywne rozwiązania, pozwalające ludziom 
wykluczonym ze społeczeństwa zarobić trochę pieniędzy. Na naszej liście 
alternatywnych zajęć znalazły się: agencja towarzyska, handel narkotykami, 
hodowla szczeniąt, pranie brudnych pieniędzy oraz żebractwo.

Mogliśmy oczywiście zaproponować np. uprawę warzyw, ale naszym celem było 
brutalne uświadomienie odbiorcy naszego oburzenia, które było silniejsze niż 
poczucie moralności (choć nie uważamy np. żebractwa za niemoralne – jest ono 
co najwyżej poniżające). Zbierając materiały, zachowaliśmy wszelkie zasady 
solidnego dziennikarstwa, m.in. umówiliśmy się na wywiad z dilerem narkotykowym 
i założyliśmy własną agencję towarzyską, by potem opisać to w naszych artykułach.

Rozmowa ze stalkerem, nękającym pedofila z sąsiedztwa, nie wpisywała się wprawdzie 
w schemat poszukiwania zajęć przynoszących dochód, jednak wydała nam się na tyle 
odrażająca w swej autentyczności, że również znalazła się w numerze. Fragment  
o żebractwie pochodzi z książki George’a Orwella „Na dnie w Londynie i w Paryżu”.

Ilustracje mają również charakter satyryczny. Użyliśmy techniki brikolażu, podobnie 
jak robi to Google, konstruując idee wokół tekstu. Pełen spis wykorzystanych 
obrazów znajduje się w indeksie na końcu numeru. Niniejsza edycja, podobnie jak 
poprzedni numer pisma oraz wybór prac graficznych i filmów, są dostępne pod adresem 
www.nervemeter.co.uk.      
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Prostytucja to prawdopodobnie najbardziej 
oczywista opcja dla osób zakładających 
nową firmę. Pomimo faktu, iż jest to 
jedna z najstarszych profesji znanych 
ludzkości, płatny seks jest obciążony 
niekwestionowanym i niezmywalnym piętnem 
plugastwa. Mimo to postanowiliśmy 
spróbować i zatrudniliśmy panią, która 
miała już doświadczenie w odbieraniu 
telefonów dla agencji towarzyskiej, 
wiedziała jak rozmawiać z klientami  
i umawiać ich z dziewczynami. Poniższy 
opis jest praktycznym przewodnikiem 
dla tych, którzy chcieliby założyć 
taką działalność. W naszej agencji 
dzieliliśmy się zyskami z dziewczynami 
na zasadach prowizyjnych, a siedzibą 
firmy było prywatne mieszkanie. Dodatkowo 
zatrudniliśmy kierowcę, który zapewniał 
transport do zamówień wyjazdowych.   

Celowaliśmy w średni segment rynku, 
powyżej prostytucji ulicznej, ale 
jednocześnie bez szaleństw i luksusów. 
Agencję reklamowaliśmy w lokalnych 
dodatkach do gazet krajowych. Mieszkanie 
znajdowało się na brzydkim osiedlu 
we wschodniej części miasta. Z jednej  
z sypialni zabraliśmy meble, pozostawiając 
jedynie mały stolik i wieżę stereo.

Bezwzględnie najtrudniejszym zadaniem 
przy rozkręcaniu tego biznesu było 
znalezienie odpowiednich dziewczyn, na 
których moglibyśmy polegać. Prostytutki 
są z natury niesolidne, ich życie jest 
zwykle chaotyczne, a do uprawiania swojego 
zawodu często zmusza je konieczność 
zarabiania na narkotyki, od których są 
uzależnione. Poza tym są nieufne wobec 
wszelkich agencji, zwykle zarzucając 
im nadmierny wyzysk. Z kolei agencje 
towarzyskie przechodzą ostatnio trudny 
okres, głównie z powodu internetu.  
W dzisiejszych czasach bardzo łatwo 
umówić się z klientem online, dyskretnie, 
w pasujących dziewczynie godzinach, 
często aranżując spotkanie w jej własnym 

mieszkaniu, o ile je posiada. Można 
sprawdzić jak to działa, odwiedzając np. 
stronę Adultwork.com Jednak taka metoda 
niesie ze sobą pewne ryzyko. To, co jest 
rozmową i wymianą zdjęć przez internet, 
nawet przy założeniu, że w grę wchodzi 
seks, może bardzo nieprzyjemnie skończyć 
się podczas spotkania w rzeczywistym 
świecie, o czym świadczy szeroko obecnie 
opisywane zjawisko znane jako internet 
grooming. W końcu internet pełen jest 
zboczeńców, którym roją się w głowach 
przeróżne chore pomysły. Publikując 
oferty pracy w naszej nowej agencji, 
zapewnialiśmy, że naszym celem jest 
nawiązywanie przez przyszłe pracowniczki 
przyjaznych relacji z klientami, 
podkreślając, że bezpieczeństwo 
dziewczyn jest dla nas priorytetem. Poza 
tym gwarantowaliśmy dyskretne miejsce 
pracy i w razie potrzeby transport  
z szoferem. Zrobiliśmy wszystko, by nie 
wyglądać na zwykłych wyzyskiwaczy. Można 
powiedzieć, że zbudowaliśmy wizerunek 
agencji towarzyskiej Fair Trade.        

Poradzono nam, by w gronie zatrudnionych 
pań uwzględnić rynkowy wymóg 
różnorodności: nie wszystkie z dużym 
cycem, niektóre z długimi nogami, 
zarówno przy kości, jak i szczupłe, 
etc., etc. Poza tym ktoś nam powiedział, 
że warto znaleźć jakieś dojrzałe panie, 
nie tylko same młode. Podobno niektórzy 
starsi klienci skarżą się, że za młode 
dziewczyny zbytnio przypominają im ich 
własne córki, a nawet wnuczki. Bardzo im 
to przeszkadza. „Dojrzała” może oznaczać 
przedział wiekowy od trzydziestu paru 
lat aż po niemal sześćdziesiątkę,  
o ile wygląd takiej pani nie jest zanadto 
nadszarpnięty czasem. Najładniejsze 
dziewczyny wcale nie muszą być najlepszymi 
pracowniczkami.   

Warto tu wspomnieć, że z prawnego punktu 
widzenia „opieka” nad jedną tylko 
dziewczyną w danej chwili powoduje, 
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że właściwie nie mogą cię oskarżyć  
o stręczycielstwo (zresztą komu by się 
chciało). Prostytucja przeniosła się w 
cztery ściany na skutek wprowadzenia 
ustawodawstwa skierowanego przeciwko 
nierządowi ulicznemu. Kluczowym 
zadaniem dla agencji towarzyskiej jest 
zatrudnienie kobiety, odbierającej 
telefony od potencjalnych klientów. 
Większość z nich bowiem nie chce rozmawiać 
z mężczyzną, 90% natychmiast odkłada 
słuchawkę, zaś ci, którzy tego nie robią 
od razu i tak kluczą i kombinują, jak 
tu najszybciej skończyć taką rozmowę. 
Oczywiście, potem już się nie kontaktują. 
Wielu mężczyzn, dzwoniących do agencji, 
ma kompleks niższości i omawianie spraw 
natury seksualnej przez telefon z innym 
mężczyzną stawia ich w bardzo niezręcznej 
sytuacji. 

Ulubioną gazetą zboczeńców jest The 
Daily Sport. Tam właśnie reklamowaliśmy 
naszą agencję, a także zamieściliśmy 
ofertę pracy dla dziewczyn. Jeszcze tego 
samego ranka, gdy ukazało się ogłoszenie, 
zaczęły napływać zgłoszenia, głównie od 
dziewcząt z Europy Wschodniej, udających 
Hiszpanki lub Włoszki, co chyba miało 
zwiększać ich atrakcyjność i szanse 
na zatrudnienie. Jedną z pierwszych, 
które się zgłosiły, była Katiana (Kat), 
która z entuzjazmem zapewniła, że jest 
gotowa pracować tyle, ile będzie trzeba. 
Poprosiła nawet, żebyśmy już więcej nikogo 
nie szukali, bo ona da radę obsłużyć 
wszystkich klientów. Dodała, że wkrótce 
przyjedzie jej bliska przyjaciółka, 
którą też powinniśmy zatrudnić – chętnie 
pomoże, kiedy Kat nie będzie dawała już 
rady. Ucieszyliśmy się, bo wyglądało na 
to, że problem z naborem pracowniczek 
mamy z głowy. Powiedziała nam, że jest 
modelką i wygląda trochę jak Penelope 
Cruz. W końcu udało jej się wysłać mailem 
swoje zdjęcie. Okazała się strasznie 
brzydka. Ale to nic, pomyśleliśmy, 
Europa Wschodnia słynie z prostytutek. 
Mój partner orzekł autorytatywnie: 
„Umiejętność dogadzania klientom one 
mają we krwi.”  

Postanowiliśmy ruszyć z interesem już  
w następny poniedziałek, wykupując w 
The Daily Sport reklamę na cały tydzień. 
Brzmiała ona mniej więcej tak: „Świeża, 

boska, cycata tancerka i modelka”.  
W poniedziałek telefony się urywały, tylko 
ani śladu Kat. Nie trzeba dodawać, że 
telefon miała wyłączony. Potem wciskała 
nam jakiś kit, że musiała akurat jechać 
na lotnisko odebrać przyjaciółkę. Była 
pijana. Nie pojawiła się ani następnego 
dnia, ani jakiegokolwiek innego. W ciągu 
tygodnia udało nam się znaleźć dwie inne 
dziewczyny. Leah miała naprawdę na imię 
Maria, powiedziała nam, że ma 33 lata  
i jest z Bathgate. To dziura w połowie 
drogi pomiędzy Edynburgiem a Glasgow, 
na jakimś strasznym zadupiu. Pracowała w 
znanej saunie w stolicy przez dwanaście 
lat, z przerwami, a jej chlubą były 
wielkie sztuczne cycki. Miała też chłopaka  
i dwójkę dzieci. Leah bardzo interesowała 
się astrologią, chociaż poglądy New Age 
nigdy nie przeszkadzały jej w sumiennym 
wykonywaniu swojej pracy. Nie miała nic 
przeciwko obsłużeniu dziesięciu kolesi 
w jedno popołudnie, jeżeli tylko miała 
odpowiednią ilość heroiny i pieluch dla 
dzieciaków.

Zatrudniliśmy też Lillie (prawdziwe 
imię – Beccy), która miała 21 lat i jak 
na dziwkę była zaskakująco ładna. Nie 
rozumieliśmy, jak piękna i inteligentna 
młoda dziewczyna mogła sprzedawać swoje 
ciało śliniącym się facetom, ale woleliśmy 
jej o to nie pytać. Grała w zespole 
punkowym i pochodziła z klasy średniej, 
skończyła nawet snobistyczną, drogą 
szkołę dla dziewcząt (w naszych reklamach 
opisywaliśmy ją jako „niegrzeczną 
dziewczynkę z prywatnej szkoły”. 
Zaproponowaliśmy Lillie tyle dni pracy, 
ile chciała. Miała sporo regularnych 
klientów, aranżowała też spotkania przez 
internet. Miała chłopaka, który od czasu 
do czasu robił jej awantury z powodu 
pracy, chociaż chętnie pomagał jej 
wydawać tak zarobione pieniądze. Lillie 
przyprowadziła też koleżankę ze szkoły  
i dawną pracowniczkę sauny o imieniu 
Abby. Była wielką, grubą dziewczyną, 
która lubiła wyjadać panierkę z kurczaków 
z KFC, resztę zostawiając nietkniętą. 
Gruba Abby pracowała u nas jeden dzień  
w tygodniu, a jej reklamy kierowaliśmy 
do amatorów „ciężkiej artylerii”.  

Finansowo rzecz miała się następująco: 
wstęp do mieszkania kosztował £10, 
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przy czym klient płacił dopiero po 
obejrzeniu dziewczyny. Już w rozmowie 
telefonicznej zapewnialiśmy, że nie 
chcemy nikogo na dzień dobry naciągać. 
Następnie dziewczyna odpalała nam £20 od 
półgodzinnej wizyty. W tej branży zakłada 
się, że koszt jednej 30-minutowej sesji 
w mieszkaniu prywatnym to kwota rzędu 
£70. Sauny są być może nieco tańsze, ale 
mieszkania uchodzą za miejsca bardziej 
dyskretne. Ostateczna cena była zawsze 
negocjowana pomiędzy dziewczyną i jej 
klientem, wszystko więc opierało się na 
wzajemnym zaufaniu. W saunach wszędzie 
są kamery, a koszty są określane  
z góry. Cena rośnie, jeżeli sesja jest 
dłuższa – za godzinę dziewczyny zwykle 
brały £120, z czego agencji przypadało 
30, może 40 funtów. Cena i prowizja dla 
agencji rośnie, jeżeli w grę wchodzą 
dodatki, np. dominacja, poziom A (anal), 
sikanie na klienta (sporty wodne), 
wszelkie czynności defekacyjne (sporty 
ekstremalne) czy inscenizacje typu 
dziecko-dorosły. W przypadku klientów 
wyjazdowych firma zapewniała dowóz  
z szoferem i pobierała około £40 od 
sesji, w zależności od odległości i 
czasu oczekiwania na dziewczynę.  

Jednym z najbardziej opłacalnych 
dodatków jest popularna wśród klientów 
dominacja. Chcieliśmy nawet  się  w 
niej wyspecjalizować i wyposażyć 
mieszkanie w profesjonalny sprzęt 
do związywania. Skończyło się na 
zaspokajaniu podstawowych potrzeb w tym 
względzie, tzn. obsługiwaliśmy klientów 
żądnych dominacji za pomocą kajdanek 
i czarnych skórzanych rękawiczek – 
dziewczyny ich biły, oni się spuszczali. 
Mieliśmy też kilku niewolników. To typ 
mężczyzn, którzy zaspokajają się, będąc 
upokarzanymi przez kobiety. Potrafili  
z radością przyjść i wysprzątać mieszkanie 
na błysk, płacąc nawet sto funtów, żeby 
im pozwolić rozebrać się i wylizać 
do czysta muszlę klozetową (wewnątrz  
i na zewnątrz). Toaletowi niewolnicy 
mają sporo wspólnego z innym typem – 
miłośnikami sportów ekstremalnych. 
Niewolnicy lubią lizać, np. stopy, 
a także wyjadać psią karmę. Czasami 
odpyskują, jeżeli na nich szczególnie 
mocno nakrzyczeć. Poniżej zamieszczamy 
treść autentycznego SMS-a, jednego 
z setek, jakie dziewczyny dostawały 

tygodniowo. Ten jest od amatora sportów 
bardzo ekstremalnych:

   

Witam Pani Zaro, tu Jim Hardsports! 
Przyjadę za niecałą godzinkę. Błagam 
Panią, niech mi Pani pozwoli popatrzeć, 
jak Pani robi kupę na talerz. Powącham 
Pani gówno, a następnie wyliżę Pani gówno. 
Jeżeli tylko Pani pozwoli, to obiecuję 
czcić Pani gówno! Potem powącham Pani 
dupę, wyliżę ją do czysta i będę czcić 
Pani dupę.

Od czasu do czasu klient dzwonił ze 
specjalną prośbą o sesję „jak z własną 
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dziewczyną”. Zasadniczo chodzi tu o 
zwykły seks, tyle że z całowaniem w usta. 
Jednak na tak niemoralne czynności nasze 
dziewczyny pozwalały rzadko.

Naszym głównym wydatkiem było 
cotygodniowe pokrywanie kosztów ogłoszeń 
w The Daily Sport. W tej gazecie reklamuje 
się mnóstwo agencji, głównie w płatnym 
dziale „Relaks” i „Towarzyskie”. To 
drugie zazwyczaj oznacza wyjazdówki – 
usługi w hotelach, bądź domach klientów 
– podczas gdy „Relaks” zakłada wizytę 
klienta w agencji w celach seksualnych, 
choć często taki podział się zaciera. 
Zamieszczenie zwykłego dwuwierszowego 
ogłoszenia o długości 23 znaków to koszt 
około £30 dziennie. Innym użytecznym 
miejscem na reklamy tego typu usług jest 
internet. Facebookiem świata prostytucji 
jest portal Adultwork.com, który 
kojarzy klientów z paniami i agencjami  
w zależności od podanego regionu Wielkiej 
Brytanii. Warto pamiętać, że zboczeńcy 
są wyjątkowo biegli w posługiwaniu się 
internetem i może się zdarzyć, że firma 
otrzymuje ocenę, a właściciel nie ma 
na to najmniejszego wpływu (patrz np. 
punternet.com).   

Zwykle klienci, dzwoniący na numer 
telefonu znaleziony w The Daily Sport, 
mają doskonałą orientację na rynku  
w swoim mieście czy regionie. Są typami 
poszukiwaczy, często od lat uzależnionych 
od swoich zachowań. Może to oznaczać ruch 
w interesie na początku funkcjonowania 
nowej agencji, a następnie spadek 
obrotów, szczególnie jeśli zatrudniasz 
brzydkie i ponure dziewczyny albo takie, 
które nie zgadzają się np. na seks 
analny. Ze strony dzwoniących do agencji 
można spodziewać się wysokich wymagań  
i kręcenia nosem – oni szukają dla siebie 
najlepszej oferty i nie znoszą myśli, 
że ktoś inny mógłby znaleźć lepszą. 
Na porządku dziennym jest odwoływanie 
wizyt i nie pojawianie się w umówionym 
terminie, więc trzeba być czujnym, 
zwłaszcza w przypadku kosztownych 
wyjazdówek w odległe miejsca.     

Na początku działalności, w najlepszym 
okresie, nasza agencja zarabiała £800 
tygodniowo, a dziewczęta potrafiły 
wyciągnąć do 2000 funtów każda w jednym, 
dobrym dniu! Pracowały od 9:00 rano do 

około 22.00. Okazało się, że największy 
ruch jest w dni powszednie – może większość 
klientów spędzała weekendy w domu,  
z żoną i dziećmi? W tej branży najgorsza 
jest bezczynność pomiędzy kolejnymi 
wizytami klientów. My wypełnialiśmy 
ten czas imprezując i przepijając to, 
co zarobiliśmy. Na koniec nie zostało 
nam więc nic i zwinęliśmy interes, mimo 
że mieliśmy ambitne plany, by założyć 
lochy z dybami, klatkami, tronami itp. 
Nic z tego nie wyszło. Biznes zaczął 
się nagle sypać kiedy Leah, jedna  
z kluczowych postaci w naszej agencji, 
otrzymała informację o pozbawieniu jej 
praw rodzicielskich. Pomoc społeczna 
odebrała jej dzieci, a ona sama zmuszona 
była zakończyć z nami współpracę. Lillie 
została sama i kiedy kilka razy nie 
przyszła do pracy, bo chłopak robił jej 
kolejne awantury, firma podupadła. Bez 
sumiennych, obowiązkowych pracownic nic 
nie zrobisz. Zwinęliśmy więc interes. 

Konkludując, można śmiało powiedzieć, iż 
dysponując solidnym budżetem na reklamę 
i spójną strategią internetową, można 
spokojnie wyciągnąć w tej branży jakiś 
tysiąc funtów tygodniowo, pod warunkiem, 
że zatrudni się dziewczyny, na których 
można polegać. Nie trzeba przy tym 
rezygnować z moralności, choć pewnie 
to pomaga. Gdyby się nad tym dobrze 
zastanowić, to przecież, otwierając 
agencję w prywatnym mieszkaniu, pomagamy 
zwalczać prostytucję na ulicy…

PROSTYTUCJA



Jak to możliwe, że ktoś płaci parę 
tysięcy funtów za kartę SIM do komórki 
pre-paid, którą można dostać w kiosku 
za kilka funtów? Odpowiedź brzmi –  
w rzeczywistości ktoś taki kupuje biznes, 
choć bardzo nielegalny. Znany jako 
„linia”, jest to numer telefonu zapisany 
w komórkach wielu klientów, którzy pod 
niego regularnie dzwonią, by zaopatrywać 
się w narkotyki. Jeżeli taka linia jest  
w obiegu od lat, to oznacza, że już kilka 
razy przeszła z rąk do rąk, kupowana 
przez kolejnych dilerów i służąca setkom 
odbiorców.

Właściciel jednej z bardziej znanych 
linii, działających we wschodnim 
Londynie, zgodził się opowiedzieć 
nam, jak funkcjonuje ten biznes.  
Z pochodzenia Bengalczyk, ma dwadzieścia 
parę lat i prosi, by nazywać go po prostu 
„J”. Sprzedaje heroinę (czyli brown lub 
B) oraz crack (znany jako white albo 
dub) w dwudziestofuntowych pakunkach 
(tzw. kamykach, pebbles). Indywidualne 
transakcje wprost z ulicy określa się 
terminem „shotting”, czyli sprzedaż na 
działki. J mówi: „Kilka linii, które 
znam, funkcjonuje od lat, zmieniając  
w tym czasie właścicieli trzy czy cztery 
razy. Zawsze są sprzedawane za gotówkę. 
Myślę, że jakieś 50 tysięcy funtów 
przeszło w tym czasie z rąk do rąk  
w zamian za zwykłą kartę SIM. Zakładając 
linię, pierwszy właściciel karty często 
kupuje ją na e-bayu, licytując jakiś 
łatwy do zapamiętania numer telefonu.”   

Najważniejszą wartością przy 
odsprzedawaniu linii są oczywiście 
klienci, ale taka transakcja to również 
nabycie kontaktów z osobami sprzedającymi 
narkotyki hurtowo – na uncje (zwane zed, 
Oscar lub o) czy kilogramy (cliks albo 
boxes). Nowy właściciel linii czasem 
zobowiązuje się, że sam nie będzie dzwonił 
ani SMS-ował do klientów zapisanych  
w pamięci telefonu przez pierwsze sześć 
miesięcy, a nawet wcale. Takie dodatkowe 

warunki zależą od stopnia zaufania  
i rodzaju współpracy miedzy kupującym 
a sprzedającym linię. J zapewnia, że 
handel narkotykami to niekoniecznie 
strzelaniny i walka o strefy wpływów, 
jak przedstawiają to media. 

 „We wschodnim Londynie trzeba 
współpracować. Tu ludzie się znają i są 
mocno pomieszani etnicznie – Azjaci, 
czarni, biali. Każdy musi jeść i chciałby 
dobrze żyć. Za dawnych, dobrych czasów 
były jeszcze jakieś zasady, których 
należało przestrzegać. Na przykład nie 
dilowało się na Brick Lane czy Bethnal 
Green, bo tamten teren obsługiwały 
ustalone firmy.”

Łańcuch przemytniczy, dostarczający do 
Wielkiej Brytanii heroinę, prowadzi  
z Afganistanu przez Pakistan, stąd też 
często importerami narkotyków do Anglii 
są Pakistańczycy. Gangi ze Sri Lanki też 
uznawane są za liczące się na rynku. Wojna 
w Afganistanie i powódź w Pakistanie 
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spowodowały jednak, że heroina zaczęła 
napływać do Wielkiej Brytanii inną 
drogą – przez Rygę, a potem Turcję. Mak 
opiumowy może rosnąć właściwie wszędzie. 
Po każdym zbiorze jeden akr przynosi 
10 kilogramów nieobrobionego opium, co 
daje kilo czystej heroiny. Taka ilość po 
obróbce (tj. redukcji mocy o połowę, czyli 
dwukrotnym zwiększeniu wagi) wędruje na 
ulice. Czynności związane z pakowaniem 
i sprzedażą hery należą przeważnie do 
osób pochodzenia bengalskiego lub afro-
karaibskiego, w zależności od rejonu 
Wielkiej Brytanii: we wschodnim Londynie 
to będą Bengalczycy, na południu miasta 
raczej czarni. Ale już np. w Szkocji zajmują 
się tym biali mieszkańcy blokowisk.     

J mówi, że największa szycha narkotykowa 
we wschodnim Londynie wygląda całkowicie 
niepozornie. „Patrząc na niego, nigdy 
byś nie zgadł czym się zajmuje. Trzepie 
sto tysięcy funtów tygodniowo, a nawet 
nie jest notowany. Niczego nie dotyka, 
tylko liczy pieniądze. Ten biznes opiera 
się na takiej ilości gotówki, że trzeba 
ją wpuszczać w ogromną liczbę legalnych 

firm.” J wyjaśnia, jak działa: „Dostajemy 
telefon i ktoś jedzie do dziupli (czyli 
bezpiecznego miejsca, gdzie trzymamy 
towar). Narkotyk zawijamy podwójnie  
w małe paczuszki, czyli „kamyki”, za pomocą 
folii ze zwykłych reklamówek, na wypadek 
gdyby trzeba było je połknąć. Pakowanie 
towaru to sztuka sama w sobie – heroinę 
trzeba starannie owinąć w podwójną 
warstwę folii, i to szybko, czasami  
w dużej ilości. W razie gdyby diler musiał 
połknąć pakunek, a nie byłby on dość 
starannie zawinięty i rozszczelnił się, 
trzeba taką osobę bardzo szybko zawieźć 
do szpitala na płukanie żołądka, zanim 
odczuje skutki przedawkowania. 

“Kamyki” wkłada się do ust – czasami nawet 
po 20-30 paczuszek na raz – po czym wsiada 
się do samochodu i zamyka wszystkie szyby. 
Diler ma zawsze przy sobie butelkę wody 
lub soku w razie konieczności szybkiego 
i bezproblemowego połknięcia tego, co 
ma w ustach. Z klientami umawiamy się  
w zaułkach, gdzie nie ma kamer miejskiego 
monitoringu. Przed spotkaniem z odbiorcą 
kierowca tak stawia auto, by mieć szybką 
drogę odwrotu na wypadek pojawienia 
się policji. Wówczas rusza się ostro, 
dając dilerowi czas na przełknięcie 
paczuszek z narkotykiem. Klient często 
wsiada do samochodu i transakcja 
wymiany narkotyków na gotówkę odbywa 
się w środku, poza zasięgiem wzroku osób 
postronnych. Niekiedy wymiana odbywa 
się błyskawicznie, przez okno, a diler 
prosi klienta, by ten natychmiast ukrył 
narkotyk w ustach. 

Właśnie minęła północ, siedzimy  
w samochodzie zaparkowanym w miejscu, 
gdzie często podjeżdżają młodzi 
Bengalczycy, by się zrelaksować. To 
parking przy domu spokojnej starości 
na tyłach głównej ulicy Bethnal Green. 
„Nie jestem pazerny. Przez ostatnią 
godzinę odrzuciłem cztery zamówienia, 
bo zarobiłem już dziś £800 i nie chce mi 
się wracać do dziupli po więcej towaru. 
Zresztą zbyt częste obracanie tam i z 
powrotem to zły pomysł”, tłumaczy mi J. 

Innym zagrożeniem są wszechobecne  
w Anglii kamery monitoringu. Ten sam 
samochód, jeżdżący zbyt często jednego 
wieczoru po okolicy, musi prędzej czy 
później wzbudzić podejrzenia. Kamery 
rejestrują powtarzające się tablice 
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rejestracyjne i wysyłają sygnał, że 
coś się dzieje. Dlatego dilerzy często 
zmieniają samochody, kupując je z drugiej 
ręki i szybko odsprzedając dalej, albo 
po prostu używają wypożyczonych aut. 

„Mój brat jest oficerem policji w Limehouse, 
więc wiem, że mnie nie obserwują. Mówi 
mi kto jest śledzony i daje cynk, kiedy 
szykuje się nalot. Jednej rzeczy nigdy 
nie robię – nie sprzedaję prostytutkom. 
Wiem na sto procent, że policja płaci 
im za informacje. To wszystko jest gra 
i trzeba umieć się w niej znaleźć”, 
wyjaśnia.

Czasami dwóch dilerów używa na zmianę 
jednego samochodu z wypożyczalni – 
jeden np. handluje trawką i koką, a 
drugi sprzedaje heroinę i crack. Dzięki 
temu redukują koszty własne, a codzienne 
objazdy okolicy wyglądają bardziej jak 
luźne przejażdżki z kumplami. Handel 
narkotykami to harówka w nienormowanych 
godzinach pracy, z czego mnóstwo 
czasu przypada na czekanie na kolejne 
zamówienia. Linie funkcjonujące  
w późnych porach nocnych, aż do wczesnych 
godzin porannych, zwykle ograniczają 
się do obsługi tzw. dwudziestek (scores, 
czyli sprzedaży działek wartych £20) po 
to, by opłaciło się tak późno pracować. 
Bengalscy dilerzy rzadko sami biorą 
twarde narkotyki, które sprzedają, czyli 
wysoce uzależniającą heroinę czy crack. 
Jest to w branży źle widziane, więc co 
najwyżej ograniczają się do palenia 
super-skunk.    

Handlarz narkotykami uzyskuje co najmniej 
dwukrotną przebitkę na uncji heroiny. 
Jedna uncja, czyli około 28 gramów, 
kosztuje pomiędzy 700 a 1000 funtów, 
zależnie od jakości. Ostatnie braki 
heroiny na, spowodowane klęską nieurodzaju  
w zbiorach maku i zaostrzeniem policyjnych 
działań antynarkotykowych w Wielkiej 
Brytanii, doprowadziły do wzrostu ceny 
heroiny za uncję nawet do kwoty £1500. 
Pojedyncza działka narkotyku to 0,15-0,2 
grama, czyli wydatek £10, ewentualnie 
0,3-0,4 g za 20 funtów. Za to uncja 
silnej marihuany typu skunk to kwota 
rzędu £150, co po zapakowaniu i zbyciu 
daje około stu funtów czystego zysku. 
Prawdopodobnie najbardziej opłacalny 

jest handel kokainą, sprzedawaną  
w gramowych opakowaniach po około £50 za 
sztukę. Jak się dowiaduję, ceny narkotyków 
w ostatnich paru latach systematycznie 
rosną. Kiedyś kilogram heroiny kosztował 
około 12 tysięcy funtów, teraz to już 
£20,000, a cena kokainy wzrosła od około  
£20,000 do 35-40 tysięcy za kilo.    

J wyjaśnia, jak zaopatruje się w większą 
partię narkotyków: „Kiedy idę po cały box 

(kilogram), kupuję też dla dwóch-trzech 
innych osób, co jest o tyle fajne, że 
w ten sposób dodatkowo sobie dorabiam, 
zwykle jakieś dwie stówy od głowy, zanim 
jeszcze towar popakuję i sprzedam. Ale 
nie lubię tego robić, bo to dodatkowe 
ryzyko – taki gość może być śledzony, 
w dodatku on dostarcza towar innym, 
którzy też mogą być obserwowani. Umawiam 
się z nim na jakiejś bocznej drodze  
w Londynie, ale nigdy dwa razy w tym samym 
miejscu. Czasem jest to East Way, czasem 
gdzieś w Dokach albo na wiadukcie Bow 
czy gdziekolwiek indziej. Najpierw przez 
jakiś czas jedzie przede mną, potem do 
niego dzwonię, on mi mówi kiedy zjedzie 
i gdzie się zatrzyma. Podjeżdżam jakieś 
pięć minut później. On podnosi klapę 
silnika albo zapala awaryjne, a ja się 
zatrzymuję, że niby chcę mu pomóc. Wtedy 
dokonujemy wymiany. Na czteropasmówce 
widzę dokładnie, czy ktoś za mną nie 
jedzie, na takiej drodze ciężko kogoś 
śledzić. Jeżeli w grę wchodzi tylko 
przekazanie gotówki, to zawsze jadę do 
jakiegoś baru fast food, kasę wkładam 
do torby, zostawiam ją na stole, a on ją 
stamtąd zabiera.  



„gangsterów”. Potrafią np. wydrążyć 
bochenek chleba, włożyć narkotyki do 
środka i nieść to wszystko w reklamówce 
razem z umieszczonym w niej dla niepoznaki 
kartonem mleka. Jeżeli trzeba przenieść 
towar z jednej dziupli do drugiej, 
to zamawia się taksówkę, właściciel 
reklamówki do niej wsiada, a J jedzie za 
nim swoim samochodem.

Piętnastoletni brat cioteczny R, diler od 
siedmiu miesięcy, opowiada nam: „Chodzę 
jeszcze do szkoły, ale palę trawkę, a wokół 
wszyscy dilują. To całkiem normalne. No 
i co z tego? I tak nie wybieram się na 
studia. Skąd mam brać kasę? Ja tylko 
próbuję sobie dorobić. Przecież nie będę 
liczył na rząd.”

 „Parę lat temu wpadłem i od tamtej 
pory nie ryzykuję. Kiedyś w pobliżu 
domu spotkałem znajomego policjanta, 
przekonanego, że jestem praworządnym 
obywatelem. Niestety, miałem akurat  
w ustach chyba z dziewięć zafoliowanych 
działek. On do mnie: Trochę ci się 
przytyło, a ja staram się uśmiechać jakby 
nigdy nic, chociaż wyglądam jak chomik.” 
J opowiada, że zainwestował kiedyś  
z bratem w warsztat samochodowy i planuje 
wrócić do legalnego biznesu, tyle że 
jeszcze nie w tej chwili.

 „W tym warsztacie miałem cały dzień 
siedzieć za biurkiem i zarabiać 350-500 
funtów tygodniowo. A tyle to ja mam bez 
wysiłku przez jeden dzień dilowania. No  
i jeszcze ten dreszczyk emocji… Za długo  
w tym siedzę, żeby tak po prostu przestać.”

J ma pomocników – jego młodsi bracia 
cioteczni rozwożą towar i sprzedają go 
klientom. Mają po 15 lat, wciąż chodzą 
do szkoły, a już dostają po sto funtów 
tygodniowo za handlowanie narkotykami. 
Oczywiście, podziwiają swoich krewnych 

HANDEL NARKOTYKAMI





PRANIE BRUDNYCH 
PIENI DZY

Spróbujmy teraz wyjaśnić, jak na 
umiarkowaną skalę można zająć się 
praniem brudnych pieniędzy, bez 
płacenia milionów za prawników i bez 
zakładania kont w rajach podatkowych 
typu Szwajcaria czy Kajmany. Załóżmy, 
że dobrze idzie nam biznes z agencją 
towarzyską czy handlem narkotykami  
i mamy więcej kasy, niż można ulokować 
w banku (choć wiadomo, że nawet się tam 
nie wybieraliśmy). Zanim zaproponujemy 
parę pomysłów, dzięki którym unikniemy 
rządowych macek regulacji finansowej, 
proponujemy krótkie wyjaśnienie 
mechanizmów działania procederu 
zwanego praniem brudnych pieniędzy. 

Wszyscy wiemy, że działalność 
przestępcza to świetny interes. 
Wydarzenia z 11 września spowodowały 
zaostrzenie działań mających zapobiec 
legalizacji dochodów z podejrzanych 
źródeł, szczególnie tych związanych 
z finansowaniem terroryzmu. Po atakach 
na World Trade Center pojawiły się 
różnego rodzaju formacje specjalne 
ds. zwalczania zysków pochodzących 
z przestępczości. Dla przykładu,  
w Wielkiej Brytanii każdy wpływ na 
konto bankowe, przekraczający kwotę 
10 tys. funtów, automatycznie generuje 
zawiadomienie o podejrzanej transakcji. 
Bez względu na to, czy mamy do czynienia 
z przestępczością na wielką czy małą 
skalę, najtrudniejsze w procesie prania 
nielegalnej gotówki jest początkowe 
wpuszczenie brudnych pieniędzy w obieg 
finansowy. To jest moment najściślejszej 
kontroli, która może doprowadzić do 
namierzenia przestępcy. W celu zatarcia 
śladów podejrzanych transakcji to 

właśnie na tym etapie zatrudnia się 
najbardziej doświadczonych prawników 
specjalizujących się w finansach. 
Stosują oni szereg wyrafinowanych 
metod, np. zakładając istniejące 
wyłącznie na papierze, fikcyjne firmy 
w krajach o liberalnym systemie 
prawnym, gwarantującym poufność 
operacji bankowych. Pieniądze te są 
często przelewane z konta na konto, 
proceder znany jako „wędrujące konta 
bankowe”. W razie kontroli właściciel 
unika odpowiedzialności, zawczasu 
przenosząc środki na inne konto, 
zwykle po skutecznym ostrzeżeniu, że 
ktoś węszy i dobrze byłoby pieniądze 
ulokować gdzie indziej. „Warstwowe” 
mnożenie transakcji z wykorzystaniem 
firm-przykrywek, funduszy powierniczych 
czy rachunków hipotecznych pozwala 
na nieustanny przepływ gotówki. 
Miliardy krążą w ten sposób pomiędzy 
instytucjami finansowymi w rajach 
podatkowych, nie pozostając w jednym 
miejscu na tyle długo, by ktokolwiek 
z wymiaru sprawiedliwości mógł je 
skutecznie namierzyć. Ostatnim etapem 
tego skomplikowanego procesu finansowego 
jest ponowne wprowadzenie pieniędzy 
do legalnego obiegu bankowego. Tyle 
na temat wielkiego świata korupcji 
finansowej.     

Na poziomie ulicy, pranie brudnych 
pieniędzy najlepiej zacząć od założenia 
jakiejś firmy służącej za przykrywkę. Od 
czasu do czasu słyszy się, że w ten sposób 
działa sporo firm taksówkowych i kantorów 
wymiany walut. Ulubionym biznesem 
dilerów narkotykowych legalizujących 
swoje łupy są kluby nocne, które 
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zresztą znakomicie taką działalność 
uzupełniają. Jednak właśnie dlatego 
niepotrzebnie przyciągają one uwagę. 
Proponujemy raczej założyć parking 
strzeżony, wykazujący takie obroty, by 
od pierwszego dnia swojej działalności 
wyglądał na najbardziej oblegany parking 
w Europie i to 24 godziny na dobę, 
365 dni w roku. Parkomaty instalowane 
w takich miejscach są standardowe, 
podobne można znaleźć w całej Anglii. 
Dzięki temu możemy wykazać legalny 
dochód w razie kontroli finansowej. 
Policja ma przecież ważniejsze rzeczy 
na głowie niż obserwować parking. 
Inna firma-przykrywka, która może 
nie jest zbyt ekscytująca, ale za 
to ma potencjał, to punkt dorabiania 
kluczy i usług szewskich jakie często 
działają na stacjach metra. System 
wydawania paragonów za usługi jest tu 
bardzo prosty i w razie potrzeby może 
służyć jako dowód prowadzenia legalnej 
działalności. Wymieniamy akurat te dwa 
typy fikcyjnej działalności, ponieważ 
obydwa często służą przestępcom do 
prania brudnych pieniędzy. Pewnie 
zadajecie sobie pytanie, jak coś takiego 
pozwala obejść kwestię deponowania 
gotówki w banku, przecież to wciąż 
pozostaje problemem. Otóż warto 
przypomnieć w tym miejscu, że brytyjska 
Grupa Specjalna ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych, jednostka odpowiedzialna 
za badanie podejrzanych transakcji 
bankowych, po uszy tonie w papierkowej 
robocie. Poza tym popularnym sposobem 
na obejście kontroli dużych przelewów 
– a co za tym idzie wspomnianych 
raportów – jest zlecenie większej 
liczbie osób deponowania gotówki na 
mnóstwie kont, przez co unikamy zbyt 
szybkiego gromadzenia większych kwot 
na pojedynczych rachunkach bankowych. 
Taką praktykę nazywamy „smerfowaniem”.  

Były prawnik, skazany za pranie brudnych 
pieniędzy w Miami, który przesiedział 
za to w więzieniu 10 lat, wyjaśnia jak 
działa pewien fascynujący mechanizm. 
Zapewnia przy tym, że ów trik jest 

nadal z powodzeniem wykorzystywany 
przez gangsterów w Stanach. Najpierw 
jako przykrywkę trzeba otworzyć 
całodobowy sklep spożywczy. Następnie 
instalujemy w nim prywatny bankomat, 
który za każdą transakcję pobiera 
prowizję. Podpisujemy w tym celu umowę 
z firmą zajmującą się wynajmem takich 
urządzeń – specjalizuje się w tym 
przedsiębiorstwo o nazwie Blackstone – 
a także z bankiem i agencją clearingową. 
W USA działa to w ten sposób, że taka 
agencja rejestruje wszystkie transakcje 
i pokrywa wypłacane z banku kwoty, a na 
koniec miesiąca wypłaca nam prowizję. 
Wtedy anulujemy umowę z bankiem. 
Najciekawsze jest to, że pozostałe 
podmioty, z którymi podpisujemy umowę, 
nigdy się ze sobą nie komunikują. I 
właśnie dlatego to działa. Gotówka 
trzymana w naszym bankomacie to 
brudne pieniądze pochodzące z handlu 
narkotykami. Trafiają one do obiegu 
publicznego, a my unikamy trudnego 
momentu powierzania nielegalnej 
gotówki bankom. Prawnik zajmujący się 
problematyką prania brudnych pieniędzy 
– nazywa się Umberto i można go posłuchać 
podczas wykładów i konferencji  
 
w całej Wielkiej Brytanii – twierdzi, 
że prywatne bankomaty w amerykańskich 
hotelach wypłacają ludziom nawet do 30 
tysięcy dolarów dziennie.       

Na koniec warto wspomnieć o pewnym 
naprawdę bezczelnym pomyśle, na trop 
którego wpadł pewien dziennikarz 
zajmujący się tematyką brudnych 
pieniędzy. Otóż odkrył on, że grupka 
pomysłowych przestępców użyła firmy-
przykrywki, by celowo nadpłacić o 
prawie dwa miliony funtów swój roczny 
podatek. Urząd skarbowy wykrył pomyłkę 
i grzecznie przesłał gangsterom czek 
na niemal dwie bańki, czyściutkie jak 
łza.







Wchodzę na blokowisko zwane „Fortem” we wschodnim Edynburgu, jakże różniące 

się od snobistycznego serca miasta pełnego festiwalowych turystów, 

zamków, pałaców itp. To ropiejący wrzód pozostawiony tu przez pokolenia 

nieodpowiedzialnych urbanistów, o tyle nietypowy, że położony stosunkowo 

blisko centrum, w najbliższym sąsiedztwie zabudowy willowej z ogromnymi 

prywatnymi ogrodami. Prawie wszystkie budynki socjalne Edynburga znajdują 

się na przedmieściach, dzięki czemu wszelki „element” je zamieszkujący 

ma dość daleko do pozostałych mieszkańców. Jednak „Fort” jest tutaj, 

a w nim dilerzy narkotykowi, samotne matki i garstka emerytów w bardzo 

podeszłym wieku. Znalazłem się tutaj z powodu artykułu, który przeczytałem 

w lokalnej gazecie, o znanym przestępcy na tle seksualnym, który, 

odkąd się tu wprowadził, był systematycznie prześladowany przez grupkę 

niezwykle zmotywowanych mieszkańców. Osobnik ów stał się ofiarą szeregu 

agresywnych działań, m.in. nękali go sąsiedzi, malowano sprayem należące 

do niego przedmioty, do skrzynki na listy wrzucano mu psie odchody, etc. 

Skontaktowałem się z liderem osiedlowych mścicieli, człowiekiem, który sam 

określa się mianem stalkera. Zadeklarował się, że chętnie podzieli się ze 

mną swoją wiedzą na temat technik prześladowania innych ludzi. Ma na imię 

Trevor.       

Idę po schodach. Wszyscy znamy historię o tym, jak brygada antynarkotykowa 

utknęła tu w windzie. Nie chcę spędzić ani chwili uwięziony w metalowej 

pułapce śmierdzącej sikami. Wspinam się więc niekończącymi się schodami 

cuchnącymi uryną, by wreszcie na dziewiątym piętrze stanąć przed drzwiami 

Trevora. Otwiera mi wielki, całkiem łysy, starannie ogolony gość. Na nosie 

małe okularki w drucianej oprawie. Widać, że sporo czasu spędza  

w siłowni – świadczy o tym jego groteskowy wygląd człowieka nadużywającego 

sterydów. Wiem również, że uprawia cagefighting, walki w klatkach, i uważa 

się za eksperta sztuk walki. W środku mieszkania Trevora panuje coś, co 

trudno nawet nazwać bałaganem – to kompletny chlew. Zauważam, że drzwi do 

pokoju i kuchni są zdjęte z zawiasów i stoją oparte o ścianę. Na podłodze 

porozrzucane wycinki z czasopism, głównie motocyklowych, kulturystycznych  

i sztuk walki. Stolik zawalony starymi pudełkami z żarciem na wynos. Sterty 

ubrań kompletnie zakrywają coś, co prawdopodobnie jest kanapą. Robię sobie 

trochę miejsca by usiąść.    
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Trevor mówi: „Przepraszam za ten bałagan. Akurat robię 

collage z wycinków”.

Ja:„Nic nie szkodzi. Ale nie spodziewałem się kogoś 

zainteresowanego sztuką”, odpowiadam.

Trevor: „Patrz, to z Cage Rage, międzynarodowych zawodów 

w do następnego wersu cagefightingu”.

Pokazuje mi kawałek kartonu. W każdym z rogów przykleił 

zdjęcie mocno zbudowanego mężczyzny, cage fightera 

w bojowej pozie. Fotki wyciął z czasopism rozrzuconych 

na podłodze. Cała kompozycja jest odrobinę zbyt 

regularna i daje prawdziwie groteskowy efekt. Oczywiście 

nie jest skończona, ale wygląda jak próba artystyczna  

w wykonaniu kompletnie pozbawionego wyobraźni i talentu 

dwunastolatka.  

 „Mieszka tu taki jeden po sąsiedzku. Normalnie pojeb 

taki. Ale sprzedał swój collage ze zdjęć Beatlesów 

w sklepie na Leith Walk za sto funtów!”

„Co masz na myśli, mówiąc-‘ pojeb? ’”

„Jacyś kolesie spuścili mu kiedyś wpierdol, skopali po 

głowie. Od tamtej pory ma trwałe uszkodzenie mózgu. No to 

pomyślałem, skoro on może sprzedawać collage, to każdy 

może. Sam się za taki zabrałem. To może teraz ta sama cipa 

go kupi”.

„Ale może to właśnie dlatego, że ten gość z sąsiedztwa 

ma uszkodzony mózg, jego collage jest taki dobry…”, 

próbuję polemizować.

Trevor: patrzy jak na wariata: „O czym ty, kurwa, mówisz?”.

Ja: No nieważne, życzę powodzenia w tym wycinaniu. Ale 

chciałem cię popytać o to nękanie. O ile się nie mylę, 

uważasz się za stalkera? Możesz mi trochę opowiedzieć o 

sztuce prześladowania ludzi?”

Trevor: “Chodzi ci o ostatnią sprawę z tym zboczkiem z 

dołu, co jak się poskarżył, to nawet o tym w gazetach 

pisali?”

Ja: Właśnie.
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T: “No więc każdy wiedział, że facet, który się do nas 

sprowadził, lubi się obnażyć przed małymi dziewczynkami 

i cholera go wie, do czego jeszcze jest zdolny. W każdym 

razie ludzie mają tu dzieci i nie będą się godzić na 

coś takiego, wiesz o co chodzi… No to się zebraliśmy 

i postanowiliśmy, że damy mu do zrozumienia, że gdyby 

jeszcze kiedyś czegoś takiego spróbował, to, no wiesz 

– skończy martwy. Zacząłem wysyłać mu wiadomości, 

przez drzwi i tak dalej, żeby po prostu wiedział i się 

pilnował, bo mamy go bez przerwy na oku. Aż w ogóle 

przestał wychodzić z mieszkania. Wreszcie się poskarżył 

i stąd ten tekst w Evening News – że niby jest przez nas 

prześladowany.” 

Ja: “Czyli poszedł na policję z donosem o nękanie?”

T:”Tak, nawet starał się, żeby mi dali jakiś zakaz 

zbliżania się do niego. Ja się pytam – a gdzie jest, 

kurwa, jakiś zakaz dla niego, żeby takie zwierzę się do 

ludzi nie zbliżało!”

Ja:”Udało mu się?”

T:”Prawo dość słabo tu działa, ciężko w tej okolicy  

o ochronę dla ofiar. Zdziwiłbyś się, jak skutecznie można 

komuś zmienić życie w piekło. Ciężko przyłapać sprawcę, by 

postawić mu jakieś zarzuty kryminalne. Nawet kiedy widzi 

się, że ktoś ci, powiedzmy, przebija opony w aucie. Musisz 

mieć na to jeszcze dwóch świadków, którzy zechcą zeznawać. 

Można ludziom obrzydzić życie na setki sposobów, a oni nie 

są w stanie nic z tym zrobić.”  
Ja:”Na przykład?”

T:”Powiedzmy… [zastanawia się]… można zamówić na jego 

adres pizze, całe setki, albo chińszczyznę, albo różne 

rzeczy z katalogów wysyłkowych i kazać dostarczyć to 

wszystko na jego adres. Można podać, że gościu rozbudowuje 

sobie dom i zamówić pięć ton tłucznia – no wiesz, takich 

kamieni – żeby to do niego przywieźli. Albo pięć ton 

piachu i tonę żwiru, plus cztery tysiące cegieł, że niby 

na tę rozbudowę. Jeśli go nie zastaną, to mogą mu to 

nawet zrzucić przed wejściem. Można podpalić mu chatę 

albo wrzucić gówno do skrzynki na listy. Niektórzy robią 

sobie w ogródkach takie kretyńskie małe stawy, strasznie 
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są z nich dumni. Można łatwo przedziurawić nożem czy czymś 

innym to foliowe dno w paru miejscach i już cała woda 

im spłynie w cholerę. Można wsypać cukier do baku albo 

wetknąć coś w rurę wydechową i rozpieprzyć cały napęd. 

W internecie można łatwo sprawdzić jak zrobić termit 

– wystarczy pomieszać kilka składników: magnez, węgiel 

drzewny czy co tam jeszcze – i za jego pomocą wypalić 

delikwentowi dziurę w silniku. Można też zapukać do drzwi, 

a kiedy otworzy, po prostu stać i się na niego gapić, bez 

słowa. Nie wezwie policji, bo nie ma powodu. Albo kiedy 

wychodzi, idź dwa kroki za nim. Zatrzymuje się – ty też. 

Odwraca się, a ty po prostu milcząc, patrzysz mu w oczy. 

Wyobraź sobie, że za każdym razem, kiedy wyglądasz przez 

okno, ja tam stoję i patrzę w twoim kierunku, a kiedy 

wychodzisz, ja idę tuż za tobą. Ile czasu zajęłoby ci, 

zanim byś nie wytrzymał nerwowo, próbując to wszystko 

ignorować? Niektórym wydaje się, że takie rzeczy są 

nielegalne, ale w dziewięciu na dziesięć przypadków tak 

nie jest.      

Ja:“Robiłeś kiedyś coś takiego? Nękałeś wiele osób?”

T: “Trzeba mieć dobry powód, żeby kogoś prześladować.  

Powiedzmy, że osoba niepowołana wprowadza się do 

sąsiedztwa, gwałciciel czy inny pedofil. To chyba  

dostateczny powód, by podjąć działania albo  

przynajmniej dać mu do zrozumienia, że jest na celowniku. 

Czasem należy się go pozbyć dla dobra okolicznych dzieci. 

Prawdopodobnie najpierw bym sprawdził, czy przypadkiem 

nie lubi się napić – wielu pedofilów popija. Przeważnie nie 

mają przyjaciół i starają się ukryć fakt, że są zwykłymi 

zbokami. Trzeba takiemu postawić parę kolejek w pubie. Nie 

zdradzam się niczym, że wiem, że jest zboczeńcem. Gadam z 

nim, wkupuję się w jego łaski, aż któregoś wieczoru pukam 

do niego i mówię: „Widzę, że jesteś w lekkim dole… bla… 

bla…” On mnie wpuszcza do chaty, ja zaraz polewam po  

kolejce, przy czym dolewam mu coś do drinka, powiedzmy 

Rohipnol czy Largactil. Wypija coś takiego i momentalnie 

gleba, odpada koleś od burty. Można z nim wtedy zrobić, 

co się chce, na przykład naszprycować herą. Żeby nikt nie 
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zadawał potem zbędnych pytań – co zresztą jest wątpliwe, 

bo to przecież jednego zboczeńca mniej na ulicach – 

można też dla niepoznaki najpierw walnąć mu z pięć-sześć 

mniejszych działek, a dopiero ostatni strzał dać taki, że” 

mogiła.   Ja: “Chcesz przez to powiedzieć, że 

mógłbyś posunąć się do morderstwa?”

T: “Tak, jeżeli oczywiście bardzo bym chciał się go pozbyć. 
Ale kiedy ma się do kogoś osobisty uraz i ktoś taki  
nagle ginie, to policja zaczyna ci się przyglądać. Zaraz 
byłbym podejrzany. W takim przypadku raczej poszukałbym 
gościa, który też chce się kogoś pozbyć. Mógłbym wtedy 
zaproponować: „Ty zabij tego, a tego dla mnie, a ja za parę 
miesięcy odwdzięczę ci się w ten sam sposób”. Żeby odwrócić 
uwagę od motywu. Wtedy wystarczy, że tej nocy, której ma 
zginąć ten „mój” koleś zapewniam sobie żelazne alibi, na 
przykład idę do pubu na parę drinków i rzucam się  
wszystkim w oczy. Mogę nawet celowo zrobić coś 
kretyńskiego, żeby dać się zapamiętać, typu rzucić jakiś 
rasistowski komentarz czy nawet próbować umówić się z 
barmanką – to już na pewno by mi dało pewne alibi. Poza 
tym teraz wszędzie są te kamery monitoringu, one też cię 
mogą zarejestrować. Słyszałem, jak było raz zlecenie na 
faceta z grubą forsą, co nie? Ten, którego wynajęli żeby 
go sprzątnął miał kumpla, który w swojej restauracji miał 
zainstalowaną kamerę przed wejściem, ale tylko od fron-
tu, nigdzie indziej. No więc koleś wszedł, zamówił coś do 
żarcia i usiadł sobie gdzieś z tyłu. W pewnym  
momencie wymknął się tylnym wyjściem i zastrzelił tego 
faceta. Spokojnie wrócił, a wszystko wyglądało tak,  
jakby cały czas był w tej knajpie i sobie jadł kiedy miało 
miejsce to zabójstwo. Zresztą każdy ci powie, że policja 
jest bezradna, kiedy jesteś w restauracji.”     

Ja:”No dobra, to powiedz mi, jak kogoś zabić i nie dać się złapać.” 

T:”Przede wszystkim, najlepiej zrobić to w nocy –  
w ciemnościach słabo widać i ludzie cię nie zapamiętają. 
Ja bym na przykład ubrał ciemny kombinezon roboczy, 
kilka rozmiarów za duży, żeby wydawało się, że  
jestem gruby. Na głowie kominiarka, ale podwinięta do 
góry tak, że wygląda jak zwykła czapka wełniana.  
Opuszczasz ją na twarz tuż przed zabójstwem albo jeżeli 
wiesz, że może cię objąć monitoring. Mógłbym nawet 
założyć taką kamizelkę, co ją noszą robotnicy na  
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budowie, żeby wyglądać bardziej wiarygodnie. Byle nie 
odblaskową, chyba że celowo chciałbym być zauważony. 
Ludzie przeważnie myślą, że najlepiej zabija się bronią, 
ale to oczywiście nieprawda. Jeśli chodzi o narzędzie 
zbrodni, to ja bym odradzał pistolet. Za samo posiadanie 
można tu dostać pięć lat. Zdobycie broni przeważnie 
oznacza, że ktoś inny o tym wie. Osobiście zawsze miałem 
dostęp do broni, ale raczej trzymam ją w  
ukryciu i używam tylko w ostateczności. Jeżeli ofiarę 
łatwo obezwładnić, to raczej bym polecał coś mało  
podejrzanego, coś, co każdy mógłby mieć, choćby 
śrubokręt. Taki na przykład śrubokręt krzyżowy 
można wbić komuś w głowę, w oko albo w szyję. Skutek 
śmiertelny gwarantowany, szczególnie jeśli  
powtórzymy to parę razy. Można go nosić w zestawie 
narzędzi na pasku roboczym. Taki pas, z młotkiem i 
kompletem ostrzy do piły, nosimy przy kombinezonie 
bez najmniejszych podejrzeń, a po pozbawieniu ofiary 
przytomności może się przydać nawet do wielogodzin-
nych tortur. Oczywiście rękawiczki, żeby nie zostawić 
odcisków palców. Jeżeli już się uprzemy i użyjemy noża, 
to warto w prosty sposób zapobiec pozostawieniu odcisków 
palców, po prostu zawijając taki nóż w papier.  
Wbijamy nóż, a papier zostaje nam w ręce – nie ma  
potrzeby wyjmować noża z ciała ofiary. Ale równie  
skutecznie można zadźgać człowieka szczoteczką do zębów, 
z której ciężko zbiera się odciski palców. Trzeba ją  
najpierw naostrzyć, a potem wepchnąć delikwentowi 
tuż pod żebra, żeby przedziurawić płuco – łatwizna. 
Właściwie myślę sobie, że niezłym sposobem jest też 
otrucie, zwłaszcza jeżeli naszej ofierze dostarczane jest 
mleko pod drzwi. W internecie można znaleźć mnóstwo  
przepisów na skomponowanie trucizn. Wystarczy potem coś 
takiego wpuścić strzykawką do mleka. Problem mógłby się 
pojawić wtedy, kiedy dzieci takiego delikwenta pierwsze 
jedzą rano owsiankę. Wiem. Ale można to obejść i je po 
prostu porwać. Właśnie. Porwać, zgwałcić, a potem wysłać 
mu z tego zdjęcie... Ale poważnie – trzeba pamiętać, by 
zatrzeć wszelkie ślady, bo na nich opiera się  
dochodzenie policyjne. Pozbycie się śladów to żadna  
filozofia, w końcu nie spodziewamy się tu jakiegoś  
pierdolonego CSI. Wystarczy wszystko starannie 
powycierać, żeby nie znaleźli odcisków palców. A jak 
narobiłeś bałaganu – bo na przykład gościu się bronił i 
cię zranił czy coś – to po prostu puszczasz wszystko z 
dymem i z głowy.”          

Ja:”Widzę, że uważasz się za kogoś stojącego ponad 
prawem.” 
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T:”Musisz przede wszystkim zrozumieć jedną rzecz. 
Przestępstwa i tym Przestępstwa i tym podobne dla ta-
kich jak ja to pestka. to dla takich jak ja pestka. 
Mam gdzieś zasady. Nie jestem jakimś gryzipiórkiem, co 
rano idzie do biura, a w szkole robił to, co mu kazali. 
Mało kto to kuma, że patrząc na mnie widzi człowieka, 
który kompletnie pogardza prawem. I jeśli mi jakiś fra-
jer podskoczy czy mi pogrozi, to z przyjemnością, wielką 
przyjemnością, łapię go za ryj i podnoszę do góry. I już 
wie, że zrobił wielki błąd. Potem spuszczam mu wpierdol, 
aż traci przytomność. A jak zjawiają się gliny, to im 
też spuszczam wpierdol.”

Ja:”Ale przecież nie da się bez przerwy wszystkim 
spuszczać wpierdol. W końcu trafisz na kogoś, kto cię 
powstrzyma. Na kogoś mocniejszego niż ty, zawsze się 

taki znajdzie.”

T:”Naprawdę? Niby kto? Póki co, jakoś się nie pojawił. 
Nie przypominam sobie, żeby ktoś ze mną wygrał w bójce. 
Kto mi podpada, ginie. Proste. Czterech czy pięciu, 
nieważne – wszystkich zabiję. Jak jakiś cwel mi drogę 
zajedzie na ulicy, to ja tak długo za nim jadę, aż go 
dopadnę, wywlekę z auta i mu napierdolę. Jak jedzie z 
laską, to ona musi na to patrzyć. Kto ze mną leci w chu-
ja, tego dopadnę i zajebię. Nie ma zmiłuj.  
Zostaw mnie sam na sam z pedofilem, a ja mu nos odgryzę, 
przysięgam, że mu normalnie kichawę odgryzę. A potem 
usmażę z czosnkiem i ziołami, może dodam trochę grzybów. 
I każę mu to zjeść. Po co? Bo mi się tak będzie chciało. 
Spróbuj mnie powstrzymać. Robię to, co chcę. Nawet go 
mogę wyruchać w dupę, jak mi się zachce. Serio. Jak będę 
w dobrym humorze, to czymś posmaruję, a jak nie, to mu 
chujem wydrążę nową dziurę w dupie… Popatrz na to.”

Trevor podciąga rękaw. Widzę blizny. Ma je też na szyi.

T: “Widzisz te blizny?”

Ja: “Widzę.”

T: “Wiesz, kto je zrobił?”

T:”Ja. Ja sam je zrobiłem. A skoro mogę sam się ciąć, 
to chyba nie sądzisz, że miałbym problem z kimś innym. 
Nawet bym się nie zawahał.” 
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Ja: “Trevor, odnoszę wrażenie, że masz niezwykle 
brutalną naturę.”

T:” Tak naprawdę, to jestem bardzo inteligentny. Nikt, 
kogo znam, nie przeczytał tylu książek, co ja. O, ta 
jest niezła.”

Trevor pokazuje mi książkę. Tytuł: „Twardzi szkoccy 
skurwiele”. Na okładce mięśniak z siekierą i gołą klatą, 
ubrany w szkocki kilt. Trevor przewraca strony, pokazuje 
mi tytuły rozdziałów, etc.

T: Wiesz, ja znam paru tych gości, jeszcze z więzienia.

Ja: “Opowiesz mi trochę o swojej odsiadce? Na przykład, 
za co cię wsadzili?”

T: “Nie chcę o tym mówić. Gdybyś chociaż trochę 
orientował się w tych sprawach, to byś wiedział, że  
takich pytań się nie zadaje. Co innego, kiedy ktoś sam 
ci chce poopowiadać. Ale nigdy nie pytasz o to  
pierwszy.”

Ja: “Przepraszam. To o czym chciałbyś jeszcze pogadać?”

Trevor: “Na przykład wiedziałeś, że 80% światowej popu-
lacji misiów koala wyginęło na skutek zakażenia dróg 
rodnych bakteriami Chlamydii? Zboczone chujki.”
(chwila milczenia)  

Ja: “Słyszałem, że zacząłeś pracować w McDonaldzie?”

T: “Wal się. Nie w McDonaldzie, tylko w Burger Kingu. 
Jeżdżę ciężarówką dostawczą, ale to tylko tak tymczaso-
wo, żeby trochę dorobić.”
(znowu milczenie, Trevor chyba myśli)

Ja: “Masz jeszcze jakieś hobby oprócz, no wiesz, nękania 
i zabijania ludzi?”

T:” Wiesz, co kiedyś lubiłem robić najbardziej? Posuwać 
swoją dziewczynę w domu jej rodziców, kiedy ich nie 
było. Wiesz, jak dziewczyny lubią wyjść potem do 
łazienki? No więc ja sobie wtedy zawsze wycierałem  
chuja w ich firankę. Uwielbiałem to robić. Ona mi była 
winna 40 funtów i nie chciała mi oddać. Pewnie myślała, 
że będę to miał w dupie i jej odpuszczę. Ale się myliła. 
Pogryzłem ją za to po twarzy.”

Ja:”Zaczynamy się trochę powtarzać, Trevor. Tym niemniej to 
była bardzo ciekawa rozmowa, szczególnie to wszystko, co mi 
opowiedziałeś o prześladowaniu ludzi.”

N KANIE



HODOWLA 
SZCZENI T

Opłacalny psi biznes

Istnieje niesłuszna obiegowa opinia, jakoby 
wejście na salony lukratywnych interesów, 
związanych z hodowlą psów rasowych, wymagało 
wiedzy fachowej, ewentualnie konieczności 
wstępowania w szeregi oficjalnych związków 
kynologicznych. Nic bardziej mylnego! To 
mit propagowany w celu odstraszenia tych, 
którzy po prostu chcieliby zarobić trochę 
kasy hodując i sprzedając modne rasy psów na 
większą skalę.

Prawda jest taka, że istnieje duży popyt na 
psy rodowodowe, a każdy może wyciągnąć nawet 
do tysiąca funtów za jednego szczeniaka 
odpowiedniej rasy, sprzedając go do sklepu 
zoologicznego lub bezpośrednio przez  
internet. W całej Wielkiej Brytanii istnieją  
takie hodowle, większe lub mniejsze. O  
Irlandii mówi się wręcz, że jest europejską 
– a może i światową – stolicą hodowli 
szczeniąt rasowych. W samym tylko dystrykcie 
Camarthan sprzedaje się rocznie 28 tysięcy 
szczeniąt różnych ras.

Zakładamy hodowlę

Wybierz jakąś drogą rasę, która jest modna, 
ale jednocześnie niezbyt trudna  
w utrzymaniu. Pitbulle są fajne, ale nawet 
szczeniaki mogą ci wszystko poprzegryzać. 
Lepiej wybrać np. cocker spaniele – zarówno 
suczki rozrodowe, jak i same szczenięta są 
łatwe w hodowli, nie zajmują dużo miejsca, 
no i są ciągle popularne, więc osiągają 
wysokie ceny.

Trzeba dobrze przemyśleć, gdzie ulokować 
taki hodowlany biznes. Poszukuj  
miejsca gdzieś na wsi, tam gdzie ceny  
wynajmu są niskie. To mogą być  
opuszczone budynki gospodarskie, jakieś 
szopy, a nawet stare garaże. Lepiej żeby to 
było poza uczęszczanymi szlakami – nie chce-
my przecież, by niepotrzebnie zaglądali tu 
jacyś ciekawscy.

Prawo

Jeśli chodzi o przepisy prawne, to  
zezwolenia na hodowlę psów wydają w Anglii, 
Walii i Szkocji lokalne rady gminne. Po 
uzyskaniu licencji taka działalność jest w 
pełni legalna. Raz w roku można spodziewać 
się inspekcji, co oznacza, że trzeba się na 
to przygotować i trochę posprzątać, czy to  
i owo podreperować, ale nie ma się co zbyt-
nio denerwować, bo oni podają datę takiej  
wizyty z dużym wyprzedzeniem. Inspekcja  
skupia się na stanie pomieszczeń, nie na  
zdrowiu psów. To dobra wiadomość w sytuacji, 
gdy masz problemy z suczkami, co zdarza się 
dość często. Szczególnie trzeba uważać na 
takie kwestie zdrowotne, jak choroby układu 
oddechowego, zapalenia płuc, biegunki – to 
są zawsze sygnały, że coś jest nie tak. 
Inną, często spotykaną przypadłością u psów 
jest dysplazja biodrowa.  

Granty rządowe

Jeżeli zdecydujesz się na hodowlę psów w 
Walii, to możesz się nawet załapać na  
granty, wprowadzone przez parlament tego 
kraju. Na przykład Grant Przedsiębiorcy  
Hodowlanego należy się każdej osobie, która 
posiada gospodarstwo tego typu i poświęca 
działalności hodowlanej co najmniej 550  
godzin w roku.

Sprzedaż i reklama

Można sprzedawać szczeniaki detalistom  
w sklepach zoologicznych. Najlepiej 
nawiązać najpierw osobistą znajomość z 
właścicielem sklepu, a po zdobyciu jego zau-
fania zaproponować stałą dostawę piesków na 
sprzedaż. Innym sposobem jest bezpośrednia 
sprzedaż chętnym poprzez ogłoszenia w prasie 
lokalnej lub reklamy zamieszczane w inter-
necie. Po prostu znajdź najkorzystniejszą 
formę zbytu i konsekwentnie jej się trzymaj. 
Powodzenia!  







Warto porozmawiać o społecznej pozycji żebraków, kiedy bowiem już trochę ich 
poznasz i skonstatujesz, że są zwykłymi ludźmi, uderzy cię to, jak dziwny stosunek 
ma do nich reszta społeczeństwa. Ludzie zdają się odczuwać jakąś zasadniczą 
różnicę pomiędzy żebrakami, a  „ludźmi pracy”. Widzą w nich osobny gatunek 
– to dla nich jakieś wyrzutki społeczne, coś jak przestępcy czy prostytutki. 
Ludzie pracy „pracują”, żebracy nie „pracują”, to pasożyty, stworzenia z natury 
bezwartościowe. Z góry przyjmuje się, że żebrak nie „zarabia” na życie, a już 
na przykład murarz, czy krytyk literacki – „zarabiają”. Żebrzący stanowią 
narośl, tolerowaną tylko dlatego, że żyjemy w humanitarnych czasach, ale jednak 
narośl zasadniczo godną najgłębszej pogardy.    

Gdyby jednak przyjrzeć się bliżej, zauważymy, że nie ma wielkiej różnicy 
pomiędzy sposobem, w jaki zarabia na życie żebrak, a tym, jak robi to niezliczona 
liczba szanowanych obywateli. Mówi się, że żebracy nie pracują; ale czymże 
właściwie jest praca? Prosty robotnik pracuje wymachując kilofem. Księgowy 
pracuje dodając liczby. Żebrak pracuje na zewnątrz bez względu na pogodę, 
cierpiąc na żylaki i chroniczny bronchit. To zawód jak każdy inny. Oczywiście 
– dość bezużyteczny, ale wiele uznanych zawodów jest bezużytecznych. A jako 
gatunek społeczny żebrak wypada lepiej niż dziesiątki innych. Jest uczciwszy 
niż większość handlarzy lekami, ma szersze horyzonty niż niejeden wydawca 
niedzielnej gazety, życzliwszy od przeciętnego sprzedawcy na raty – słowem, 
może i pasożyt, ale jakże nieszkodliwy. Rzadko wyciąga od ludzi więcej, niż 
potrzebuje na podstawowe dobra umożliwiające mu przeżycie oraz – rzecz, która 
powinna go w pełni usprawiedliwiać, według naszych standardów etycznych – płaci 
za to bez przerwy własnym cierpieniem. Nie sadzę by w żebrakach było cokolwiek, 
co mogłoby ich umieszczać w innej kategorii niż pozostali ludzie, a tym bardziej 
dawało współczesnemu człowiekowi prawo, by nimi pogardzać. 

Pojawia się zatem pytanie – dlaczego gardzi się żebrakami? Bo oni są pogardzani, 
wszędzie. Myślę, że dzieje się tak z prostego powodu – oni nie dają rady zarobić 
na godne życie. Tak naprawdę nikogo nie obchodzi, czy praca jest bezużyteczna, 
wydajna czy pasożytnicza. Jedyne, czego od niej oczekujemy to, by przynosiła 
zysk. [Żebrak] po prostu zrobił ten błąd, że wybrał zawód, na którym nie da 
się wzbogacić.

George Orwell, Down and Out in Paris and London (Penguin)

ZEBRACTWO



‘Rupert eats his young’- Alfred Besthall, Ordinance 
Survey, 2011

Okładka – strona wewnętrzna
‘Louis Vuitton’- Vogue, Cryptome.org, 2011

Treść
‘Johnny ‘Mad Dog’ Adair Looking for work’- Department 
of
Work and Pensions, 2009

Artykuł wstępny
‘Let’s cut the benefits of those who refuse to work’- 
plakat kampanii Partii Konserwatywnej, 2010
 ‘Margaret Thatcher’- konferencja Partii Konserwatywnej, 
1980

Prostytucja
(Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od 
góry po lewej)
‘Atomic Kitten’- 2005
‘Nosegay seller/Streetwalker’- Paul Sandby - 1760
‘Children’s Identifiying Tags’- Foundling Hospital -1753 
‘Cartier’ – Vogue, 2009, ‘Chloe’ – Vogue, 2009 
‘Adult Wet Wipes’- Gompels Healthcare, 2011  
‘Prostitute card’- Phonebox, 2004
‘International Union of Sex Workers’- London, 2004
‘Escort advert’- Loot, 2009
‘Courtesan Card’- After Joshua Reynolds, 1753
‘L’Origine du monde’ (Pochodzenie świata) - Gustav
Courbet, 1866

Handel narkotykami
‘K6 telephone box’- Giles Gilbert Scot, 1935 
‘Muslim Drug Gang’- West Yorkshire Police, 2008
‘Black tar opium’- Helmland, 2005
‘Hypodermic Needle’- Becton Dickinson, 2010
‘..meet me at the back of the shops’- anonim, 2006
‘Ten bag’- Jays mate, 2010
‘Herman Goering’s Arm’- Sir Hartley Shawcross, 1946
Instrukcja Inland Revenue (Brytyjskiego Urzędu 
Skarbowego), cytowana w: The Complete Plain Words, 
Sir Ernest Gowers

‘Hans Rausing Jnrs arm’- Daily Mail, 2008
‘..meet me by the swings.’- anonim, 2010
‘Constellation Rococo Phone’- Vertu, 2005
‘..meet me in the block, 2nd floor’- anonim, 2010
‘The Absinth Drinker ‘- Pablo Picasso, 1901
‘An East End Opium Den’- Gustav Dore, 1872

Pranie brudnych pieniędzy
‘Canary Wharf’ - London Fire Brigade, 2012
‘Glasgow Dustbinmen’s Strike’- Glasgow Herald, 1975
‘Jean Charles de Mezes, the Broons, and Camelot’- The
London Poor

Nękanie
(Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od góry 
po lewej)
 ‘Stephen Waldorf’s Car’- Metropolitan Police, 1983
‘Burnt House‘- Poncenby Terrace, 1976
‘Emily Maitlis’ Car’- David Decoteau, 2001
‘Yorkshire Ripper Poster’- West Yorkshire Police, 1978
‘The Tasmanian Devil’ - Loony Tunes, 1954
‘Trevor...’- I. Alison, 2010
‘Am Ende Und PA Broon’’- Hermann Max Pechstein, 1906

Hodowla szczeniąt
‘Dog Section’- ogłoszenia drobne Loot, 2011
‘Brambles Dog Hotel’- Thompson Local, 2011

Żebractwo
‘Places the poor beg, Bethnal Green Rd, Brick Lane, 
Bethnal Green Tube, Brick Lane, Bethnal Green Rd, 
Liverpool St‘- Kieron Livingstone, 2005

Okładka – strona wewnętrzna
‘The Canon War’- British Museum, 2011

Okładka – strona zewnętrzna
‘Jobcentre Back to Work, Dead Iraqis’- Department of 
Work and Pensions – Cryptome.org, 2011

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.nervemeter.co.uk

Spis wszystkich ilustracji według kolejności ich występowania w publikacji:

INDEKS



„Jest jedna żelazna zasada, o której trzeba pamiętać: że za-
wsze należy stawiać się w sytuacji naszego korespondenta, 
wyobrazić sobie, jakie kierują nim uczucia, kiedy pisze swój 
list, a także przewidzieć jego reakcję na nasz. Wyobrażając 
sobie, że jesteśmy na czyimś miejscu, możemy szybciej sobie 
uświadomić, jak nieprzekonująco brzmią nasze listy, a także 
jak wiele rzeczy bierzemy za pewnik.”

Z instrukcji dla personelu Brytyjskiego Urzędu Skarbowego, 
 cytat za The Complete Plain Words,  
Sir Ernest Gowers 

„Ktoś inny niż ja pogubiłby się w tej trajkoczącej paplaninie, która ustawała 
wyłącznie w krótkich chwilach jej nieprzytomności. Zresztą nie po to 
przyszedłem, by jej słuchać. Utrzymywałem z nią kontakt, stukając ją  
w czaszkę. Jedno stuknięcie oznaczało „tak”. Dwa – „nie”, trzy – „nie wiem”, 
cztery – „pieniądze”, pięć – „do widzenia”. Ciężko mi było wbić ten system w 
jej znękaną, oszalałą mózgownicę, ale w końcu mi się udało. Nie obchodziło 
mnie, że myliła „tak”, „nie”, „nie wiem” i „do widzenia”, sam je zresztą 
mieszałem. Ale było coś, czego należało uniknąć za wszelką cenę – by kojarzyła 
cztery stuknięcia z czymkolwiek innym, niż forsa.

A zatem w fazie ćwiczeń, kiedy czterokrotnie stukałem ją w czaszkę, 
jednocześnie podkładałem jej pod nos lub wkładałem do ust banknot. 
O naiwności! Oto bowiem zdawała się zatracać, jeśli nie całkowite poczucie 
miary, to przynajmniej umiejętność liczenia do więcej niż dwóch. To było już 
dla niej za dużo, o tak – odległość od jednego do czterech była dla niej zbyt 
wielka. Zanim doszła do czwartego stuknięcia, wyobrażała sobie, że jest dop-
iero przy drugim, pierwsze dwa zostały wymazane z jej pamięci tak starannie, 
jakby nigdy nie nastąpiły, chociaż nie wiem, jak coś, czego się nigdy nie 
czuło, może być wymazane z pamięci, a mimo to jest to dość powszechne zjawis-
ko. Musiała sądzić, że bez przerwy mówiłem do niej „nie”, podczas gdy nie 
mogło być nic bardziej mylnego. Oświecony tymi rozważaniami, zacząłem szukać i 
w końcu znalazłem skuteczniejszy sposób uświadomienia jej pojęcia pieniędzy. 
Polegał on na zastąpieniu czterech stuknięć zgiętym palcem wskazującym przez 
jedno lub więcej (w zależności od potrzeby) walnięcie pięścią w czaszkę. Coś 
takiego od razu pojęła. W każdym razie nie przyszedłem po pieniądze. Zabrałem 
jej pieniądze, ale nie po nie przyszedłem. Moja matka. Nie myslę o niej źle. 
Wiem, że zrobiła, co mogła, by mnie nie mieć. Oczywiście oprócz tej jednej 
rzeczy, a fakt, że nigdy nie udało się jej doprowadzić mnie do szaleństwa, 
zawdzięczam temu, że los wyznaczył mi mniej współczujący rynsztok.”  

Samuel Beckett, Molloy

Za długo już siedzimy cicho i znosimy przemoc systemu. Bo przemoc to 
nie tylko armia, policja czy więzienia. Przemoc objawia się w tan-
detnej, wyobcowującej kulturze propagowanej w telewizji, filmach i 
czasopismach, czai się w odrażającej sterylności miejskiego życia. 
Ona istnieje w codziennym wykorzystywaniu naszej Pracy, dającej Wiel-
kim Bossom władzę nad naszym życiem i kontrolę nad systemem dla ich 
własnych korzyści.
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