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Mężczyzna postawił na krześle neseser, 
z którego wciągnął duży notes. Wyrwał 
niezapisaną kartkę formatu A4 i położył 
na stole. Z kieszeni wyjął długopis. Szara 
marynarka nie pozwalała mu na swobodę 
ruchów, jakiej by sobie życzył. A może i bez 
niej także siedziałby sztywno. Patrzył to na 
Antoniego, to na firankę. W końcu zaczął.  

– Czy chcesz już niedługo mieć większe 
mieszkanie lub dom, nowy samochód 
i zarabiać więcej niż twój szef? Antoni 
odpowiedział, że nie chce, ale to wywołało 
tylko krótkotrwałe zaskoczenie, które 
odmalowało się w oczach tamtego. Po 
chwili kontynuował wyuczoną na pamięć 
wypowiedź. Antoni przerwał mu jeszcze 
dwa razy w sytuacji, której rozmówca się 
nie spodziewał. Za każdym razem jednak 
mężczyzna wracał kilka zdań wstecz,  
by powtórzyć je słowo w słowo. Chciał, by 
Antoni wszedł w ten piramidalny biznes, 
w którym on „siedział” już od roku.

Na zdecydowaną niechęć Antoniego 
reagował coraz większym zniecierpliwieniem 
i rozemocjonowaniem. Antoni domyślał się, 
że tak będzie, bo sposób, w jaki mężczyzna 
umówił się z nim na to spotkanie, wzbudził 
jego podejrzenie. Znali się od kilku lat 
i teraz mężczyzna wydał się Antoniemu 
bardzo nienaturalny, jakby nagle zmienił 
osobowość. Żadnych jego kontrargumentów 
nie przyjmował, może ich nie słuchał. Za to 
przejawiał coraz większy upór. Opowiadał, 
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że był na spotkaniu z tamtymi ludźmi, że 
są wspaniali, ciągle się do siebie życzliwie 
uśmiechają i wytwarzają przemiłą atmosferę.

Antoni spotkał kolegę po kilku latach, 
a ten, chociaż nic się nie zmieniło w jego 
statusie materialnym, znowu próbował go 
namówić. Mimo że ciągle utrzymywał się 
z wykonywania wyuczonego zawodu, a jego 
nowe „interesy” nie szły najlepiej…

Sekciarska mentalność nie potrzebuje 
koniecznie kontekstu religijnego, by się 
ujawnić. Wystarczy połączenie takich cech 
charakteru, jak radykalizm, brak krytycyzmu, 
ekstrawagancja z łatwowiernością 
i zwykłym brakiem zdrowego rozsądku.  
Ta mentalność, jak się okazuje, nie należy 
do rzadkości i nie zawsze chroni przed nią 
wyższe wykształcenie. A może w niektórych 
przypadkach ją utrwala? Dlatego obok sekt 
religijnych istnieje wiele związanych ze 
sferą ekonomiczną i finansową. Ujawniają 
się w strukturach dużych firm o charakterze 
korporacyjnym. Nietrudno je rozpoznać. 
Ich przywódcy i liderzy zbyt często się 
uśmiechają i są przemili. Z Bogiem się jednak 
nie liczą. Chyba tylko z tym, który mieszka 
w ich portfelach.

Bożek  
z portfela

Artur Winiarczyk
Redaktor  Naczelny
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