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Wioletta osi!gn"#a swój limit.
Ekspedientka Wioletta ze stacji benzynowej Orlen (dawniej 
CPN) przy krzy$ówce z%drog! krajow! niedaleko Skierniewic, 
mi#a i%przyjemna, troch" skryta, du$o czytaj!ca, oczytana  
w%Bondach i%Mrozach, naogl!dana w%serialach, sko&czy#a 
na%pocz!tku wieku zaocznie studia z%marketingu 
i%zarz!dzania na%lokalnej prywatnej uczelni, niewielkiej,  
ale obiecuj!cej wiele wielkich mo$liwo'ci.
Wtedy m#odzi w%okolicy, a%równie$ jak kraj szeroki, robili 
dyplomy magisterskie. Rodziny rolnicze i%ma#omiejskie 
dumne by#y ze swojej m#odzie$y. Mówi#o si" przy 
'wi!tecznych sto#ach z%pogodzeniem, z%machaniem r"k!,  
z%mi#! z#o'liwo'ci! pod adresem Wioletty: roli Wioletta 
przej!( nie przejmie, na%kultywacji si" nie wyznaje,  
w%ziemi si" tyt#a( nie b"dzie, gnoju wyrzuca( z%obory czy 
parnika 'winiom ubija( nie chce, posz#a w%yntylygynty, 
z%talerza nie dojada ziemniaków ostentacyjnie, $eby si" 
podkre'li(, ale niech jej tam, niech ma%– l$ej w%$yciu. 
Elegancja i%czysto'( paznokci oraz butów jej wida( pisana, 
ona ju$ i%gada po ichniemu, proste rzeczy obchodzi s#owami 
zawile jak terenowy sekretarz partii, jak czyta# z%kartki 
pogadanki na%22 lipca, 1 maja i%7 listopada, a%przydzia#owy 
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garnitur przechodni po poprzednim sekretarzu, zmar#ym 
na%ot#uszczenie serca, zakrywa# mu r"ce a$ do%paznokci 
za%d#ugimi r"kawami; albo jak proboszcz zbieraj!cy od ludzi 
na%ciekn!cy dach plebanii, bo mu si" kasztan w%wichur" 
przewróci# na%czteroletni! )kod" octavi" i%cz"'ciowo 
na%pobliski dach plebanii. Zdrowie Wioletty, uch!
*eby tylko do%ko'cio#a chodzi( chodzi#a, bo nie chodzi,  
a%Pan Jezus si" gniewa, p#acze i%patrzy si" w%bok ze wstydu.
Wiola wówczas u'miecha si" wiedz!co i%macza usta 
w%pó#s#odkiej sangrii na%my'l o%takim pasywno-agresywnym 
Panu Jezusie z%ludowych wierze&. Jednak siedzi cicho,  
bo wci!$ jest na%garnuszku rodziny.
W%czasie ówczesnym bardzo si" w%kraju procenta$owo 
poprawi#a ilo'( wykszta#cenia wy$szego%– przodowali'my  
w%Europie.
Jednak wkrótce ju$ dygot antropologiczny w%Wioli, $e co 
ze mn! b"dzie dalej, bo wsz"dzie chodz! marketingowcy 
po p#atnych studiach-galopówkach, pokazuj! dyplomy 
z%poz#otk! w%nazwie uczelni, a%w%CV wpisuj! ju$ nawet 
nagminnie, $e posiadaj! 'wiadectwo bierzmowania;  
w%mowie swoboda, w%oku trwoga, w%powietrzu jesienne mg#y 
i%lec! z%drzew li'cie, nie ma pracy dla Wioletty w%wyuczonym 
zawodzie zarz!dzanie lud+mi. Próbowa#a w%banku, potem  
w%mniejszym banku, na%poczcie, z%kolei w%punkcie kasowym, 
w%przedszkolu jako intendent, ostatecznie nawet w%urz"dzie 
gminy by mog#a na%referenta, ale ju$ zaj"te, ju$ sprytniejszy 
kolega na%tym krze'le #ysieje. Nie ma%– nie chcieli, kr"cili, 
zwodzili Wiol", mówili: na%chwil" tera+niejsz! wolnych 
miejsc brak, obecnie nie rekrutujemy, zadzwonimy  
w%terminie pó+niejszym%– i%nic. I%tylko ci mieli dobrze, 
którzy mieli dobrze ju$ wcze'niej. Tylu gorszych i%g#upszych 
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ma lepiej od Wioletty. Popatrzy#a po Polsce i%dosz#a 
do%wniosków%– rz!dz! czerwone $ydokomuchy niepolskie 
niewierz!ce peda#y. Wywy$szaj!ce si" 'cierwo trzyma w#adz", 
zgni#y $abi skrzek, co naród ma za%nic, za%istne gówno, a%ch#op 
z%ch#opem chc! mie( normalne ludzkie dzieci, a%telefonia 
5G zmienia wierz!cych w%peda#ów, s!cz!c odpowiednie 
promieniowanie w%ucho.
Wioletta poprzysi"g#a zemst" i%czeka#a na%stacji benzynowej 
za%kontuarem, w'ród batonów, kondonów i%baterii, jak w%sieci 
paj"czej, przyjmuj!c towar od ty#u o%'wicie, w%upa#y, 'niegi 
i%pluch", si!kaj!c katarem siennym i%grypowym, z%nowo 
poznanym bólem w%biodrze od stania za%lad!, zdziwiona,  
$e ju$ jakie' bóle w%ogóle u%kogo' w%jej wieku, obserwuj!c, 
jak zmieniaj! si" modele samochodów, jak spadaj! samoloty 
w%brzozach, czytaj!c ksi!$ki, modl!c si" o%sprawiedliwo'(, 
wdychaj!c zanieczyszczone opa#owe powietrze z%pobliskiego 
miasta gminnego z%tartakiem, który podobno klei drewno  
dla Ikei; ciekawie obracaj!c w%r"kach 'wie$o wynalezione 
bia#o-czerwone etuje na%samochodowe lusterka boczne  
i%dumno'ciowe szale z%napisem Bia#o-Czerwoni, ciesz!c 
si" po cichu z%COVID-19, bo $eby inni te$ mieli gorzej, 
nienawidz!c noszenia przez ca#y dzie& pracy ,zelinowych 
maseczek, nienawidz!c pracy i%dzi"kuj!c Bogu za%prac".
Poprzez d#ugie 18 lat $ycia Wioletta podtrzymuje 
codzienno'(.
Mówi!c, gdy przychodzi#o do%podsumowa&: princpolo 
polecam w%cenie 2 za%1, kawa ma#a w%cenie du$ej, p#ucz!c 
ekspres, gdy tego za$!da#, kanapki z%ko&cz!c! si" dat! 
przydatno'ci przek#adaj!c na%przód lodówki, wyja'niaj!c 
przejezdnym ró$nice mi"dzy typami benzyn i%mi"dzy 
sosami do%hot dogów, naliczaj!c punkty za%lojalno'(, 
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zdrapuj!c w%ciszy niezdrapane zdrapki wzgardzone przez 
klientów, s#owem: nap"dzaj!c obcy sobie 'wiat kulaj!cy si" 
wyremontowan! za%unijne srebrniki drog! krajow! niedaleko 
Skierniewic. I%jeszcze nagle te drobne rysy zbie$ne wokó# ust, 
mysie, zauwa$one którego' ranka w%lustrze nad umywalk!; 
up#yw czasu.
A%oni tam, rz!d, lekcewa$yli wa$no'( Wioli, jej niezbywalne 
aspiracje, jej by(, $y(, czu(, chcie(, mie(, wierzy(, w%dalszym 
ci!gu. Dlatego Wioletta g#osowa#a na%Dud", poprzednim 
razem i%teraz, $eby ukara( tych drugich, co niszczyli Polsk" 
przez tyle czasu, pij!c krew zwyk#ych ludzi. A%tak$e dlatego, 
$e tak jej doradzi# Jarek, kierownik zmian z%poniedzia#ków, 
'ród i%pi!tków, brunet o%$ywio#owym spojrzeniu, lepiej 
poinformowanego aktywisty, staraj!cy si" dla siebie  
o%pion mened$mentu.
I%teraz ju$ tamtych z#ych nie ma przy w#adzy, przegrali 
z%Wiolett! z%Orlenu, ukrywaj! si", pójd! siedzie( za%jej 
zniszczone $ycie i%pogrzebane mo$liwo'ci.
Doliczamy p#yn do%spryskiwacza?
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