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Lepiej kupować, niż r
eperować
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”Żebyście 
mieli ogólne 

pojęcie”.

”Jako dyrektor tego 
ośrodka zawsze staram 

się osobiście oprowadzić 
nowych studentów po 
różnych wydziałach…” Społeczność 

jedność 
Stabilność

Społeczność 
jedność

Stabilność

centralna londYńSka WYkluWalnia  
i ośrodek WarunkoWania

centralna londYńSka WYkluWalnia  
i ośrodek WarunkoWania



Społeczeństwo opiera się 
nie na filozofach, lecz na 
skrawaczach i zbieraczach 

znaczków.

A to sala 
zapłodnień.

Bo ogólne pojęcie 
jest potrzebne, 

jeśli macie pracować 
inteligentnie.

Choć nie nazbyt ogólne, 
bo przecież macie stać się 

dobrymi i szczęśliwymi 
członkami społeczeństwa. 

Szczegóły, nie ogóły, 
to podstawa cnoty 

i szczęścia.

Jutro zabierzecie się 
do poważnej pracy. Nie będziecie 

mieli czasu na ogólniki.

Tymczasem 
zacznę od 
początku.

b  ł  o  G  o
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Przechowujemy 
je w temperaturze  

krwi, natomiast męskie 
gamety należy trzymać 
w temperaturze trzy-
dziestu pięciu stopni 
zamiast trzydziestu 

siedmiu.

Barany zawinięte 
w termogen nie płodzą 

jagniąt.

Nowoczesny proces 
zapładniania zaczyna się oczywiście 

od procedury chirurgicznej. 
Dokonuje się jej dobrowolnie dla 
dobra społeczeństwa, choć warto 
też wspomnieć o dodatkowej premii 
w wysokości sześciomiesięcznych 

zarobków.

Po przeliczeniu i odsianiu 
nieprawidłowości jajeczka 

zanurza się następnie 
w ciepłym bulionie, 

zawierającym swobodnie 
pływające plemniki.

Następnie zapłodnione 
jajeczka wracają do 

inkubatorów.

Alfy i bety pozostają 
w nich do czasu ostatecznego 
butelkowania. Gammy, delty

 i epsilony usuwa się ponownie 
po trzydziestu sześciu 

godzinach, by poddać je 
procesowi Bokanowskiego.

Zapoczątkowuje on masową 
produkcję identycznych 

bliźniąt. To jedno z głównych 
narzędzi stabilności 

społecznej.

To są inkubatory. Tygo-
dniowy zapas jajeczek.

TEMPERATURA 
KRWI JE stery-

lizuje.

- barany zawinięte 
   w termogen nie 
         płodzą jag

– ważne główne narzędzie…

Gamety
- męskie  w temperaturze krwi

- zapłodnione jajeczka – inkubatory
- gammy, delty i epsilony 
          proces Boka

- proces Boka



Standardowi mężczyźni 
i kobiety w jednolitych 

partiach. Cała fabryka pełna 
produktów jednego jajeczka 

po bokanowizacji.

Zasada linii produkcyjnej 
w końcu zastosowana 

w biologii.

Pani Foster, czy poda nam 
pan rekordową liczbę 
osobników z jednego 

jajnika?

W tym ośrodku 
szesnaście tysięcy 

dwanaście.

W stu osiemdziesięciu 
dziewięciu partiach 

identycznych 
osobników.

Proszę z nami, 
panie Foster, niech pan 

podzieli się ze studentami 
swoją fachową wiedzą.

Z przyjemno-
ścią.

Postęp.

Którzy 
przekazują 

im wymagane 
płody.

Progności społeczni 
wysyłają zapotrzebowanie 

zapładniaczom.

W niektórych centrach 
zagranicznych osiągnięto 
znacznie lepsze wyniki. 
Ale postaramy się ich 

prześcignąć.

I tak trzymać! 

Skrob
Skrob

Buup
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A butelki trafiają 
tu, by dokonać 

szczegółowej prede-
stynacji.

Po której 
trafiają do 
magazynu 

płodowego.

Gdzie teraz 
także się 
udamy.

Płody są niczym 
błona fotograficzna. 

Znoszą tylko czerwone 
światło.

SkrobSkrob

Buup

Bing



Bing
Płody podróżują przez 

dwieście sześćdziesiąt siedem 
dni, pokonując co dzień osiem 

metrów, aż w końcu pierwszy raz 
oglądają światło dnia w sali 

dekantacji.

Tymczasem 
jednak udaje nam 

się robić z nimi 
całkiem sporo. 
Bardzo, bardzo 

dużo.

I tak trzymać.
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I nie zadowalamy się jedynie wykluwaniem 
naszych płodów. Każda krowa to potrafi. 
Predestynujemy je też i warunkujemy. 

Dekantujemy nasze dzieci jako członków 
społeczeństwa, alfy bądź epsilony, 

przyszłych kanalarzy bądź dyrektorów 
wykluwalni.

Tu widzicie zbiornik substytutu krwi, 
którym żywią się nasze płody.

”T” to płeć męska, kółko oczywiście 
żeńska. Kto mi powie, co oznacza 

znak zapytania?

Frymartyny, 
proszę pana.

Zgadza się, bo oczywiście 
w ogromnej większości 

przypadków płodność to 
jedynie uciążliwa przypadłość. 

Osobniki dekantowane jako 
frymartyny są strukturalnie 

zupełnie normalne,  
tyle że bezpłodne.

Tu właśnie, 
warunkujemy je, by 
doskonale nadawały 
się do roli, które im 

przeznaczono.

To właśnie sekret 
szczęścia i cnoty 
- lubienie tego, co 

musimy robić.

A nasi 
koledzy na 

górze uczą je 
kochać ów los.

Za dziesięć 
trzecia.

Musimy udać się 
na oddziały hipnopedyczne, 

nim dzieci ukończą popołudniową 
drzemkę…

Dziękujemy za 
pański czas, panie 

Foster.
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Buup

Ne

opawłowNia

Sale warunkowania 
niemowlęcego

Dekantacja Magazyn płoDów 
Butelkowanie zapłaDnianie

Patrzcie 
uważnie.



Obserwujcie.

Obserwujcie.

Bip

Bip
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A teraz utrwalimy 
lekcję lekkim wstrząsem 

elektrycznym.

Bip



Dorosną z instynktowną nienawiścią do książek 
i kwiatów, pogardą dla rozwoju intelektu 

i przyrody. Idealne warunki do pracy w fabryce, 
rozumiecie? Idealne delty.

Chodźcie.

W dawnych czasach, gdy nasz Ford 
wciąż jeszcze stąpał po ziemi, żył 

chłopczyk, który nazywał się Reuben 
Rabinowicz. Reuben był dzieckiem 
rodziców mówiących po polsku.

Zakładam, 
że wiecie, co to 

polski. Martwy język.

Jak francuski 
i niemiecki.

A ”rodzic”?

Możemy podłączyć 
do prądu cały pas 

podłogi.
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No? To w końcu 
nauka, nie 
obscena.

L-ludzkie 
istoty były 

kiedyś…

No, 
kiedyś były 
żyworodne.

Zgadza się.

A po dekantacji…

”Urodzeniu”.

Wtedy stawali się 
rodzicami. Oczywiście nie 

dzieci, ci drudzy… Krótko mówiąc, 
rodzice to matka 

i ojciec.

Matka. Wiem, 
to niemiłe fakty. 
Ale też większość 

historycznych faktów 
jest niemiła.

Buup

Hipnopedia



Wracając do 
małego Reubena…

Pewnego wieczoru 
rodzice przypadkiem 
zostawili w pokoju 
małego Reubena 
włączone radio.

Musicie bowiem 
pamiętać, że w owych 
czasach obrzydliwego 

rozmnażania żyworodnego 
dzieci zawsze WYCHOWYWALI 

rodzice, nie państwowe 
ośrodki warunkowania.

Następnego ranka, ku zdumieniu 
ojca i matki, mały Reuben obudził 

się, recytując długi wykład 
osobliwego dawnego pisarza, 
George’a Bernarda Shawa - 

jednego z bardzo nielicznych 
autorów, których dzieła 
pozwolono nam zachować.
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On na szczęście 
rozumiał angielski 
i rozpoznał w tym 

rozprawę nadaną przez 
Shawa poprzedniego 

wieczoru.

I tak odkryto zasadę 
nauczania przez sen albo 
inaczej zasadę hipnopedii.

Incydent z małym Reubenem 
miał miejsce zaledwie 

trzydzieści trzy lata po tym, 
jak na rynek trafił pierwszy 

model T naszego Forda.

Musiało minąć wiele, wiele 
lat, nim zaczęto z powodzeniem 

stosować tę metodę.

Wykład ten był oczywiście 
kompletnie niezrozumiały dla 

dziecka, rodzice zatem, uznawszy, 
że oszalał, wezwali lekarza.



Wcześniej 
eksperymentatorzy sądzili, 
że hipnopedia może stać 
się narzędziem edukacji 

intelektualnej…

Gdyby tylko zaczęli 
od edukacji 
moralnej.

Edukacji moralnej, 
która nigdy, w żadnych 

okolicznościach nie powinna 
być racjonalna.

Jaka jest 
dzisiejsza 
lekcja?

Przez pierwsze 
czterdzieści minut 
podstawy seksu, 

teraz przeszliśmy do 
podstaw świadomości 

klasowej.

…wszystkie noszą zieleń,

a dzieci delta wszystkie noszą khaki…

         O nie, nie chcę się 

 Poza tym noszą czerń, 
a to paskudny kolor.

Są za głupie, by 

nauczyć się czytać bądź pisać.

         bawić z dziećmi delta. 
 A epsilony są jeszcze gorsze.
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Do wszczepienia bardziej 
złożonych kursów 

zachowawczych musimy 
używać słów. Słowa bez 
rozsądku. Najwspanialsza 

umoralniająca  
i socjalizująca moc 

wszech czasów.

Umysł, który ocenia, pragnie i decyduje 
przez całe życie wedle tych 

sugestii…

Naszych sugestii.a dzieci delta wszystkie noszą khaki…

Uwielbiam latać. 

     
       

  Uwielbiam kupować nowe ubrania.     
       

                 Zawsze wyrzucamy stare ubrania.



Główna zmiana 
dzienna kończy pracę. 
Zastępuje ją druga 

zmiana dzienna. Główna 
zmiana dzienna kończy…

…pracę, zastępuje 
ją druga zmiana 

dzienna. Główna zmiana 
dzienna kończy pracę, 
zastępuje ją druga 

zmiana dzienna…
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