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Rozwój gospodarczy w Indiach spowodował, że stare przekonania na temat systemu 
kastowego jako wyznacznika ludzkiego losu zaczęły ustępować miejsca nowym,
w których pojawiało się miejsce na awans społeczny.

Abdul był pilnym uczniem. Pierwszego roku ledwo starczało im na jedzenie. Drugiego roku 
brezentową plandekę, pod którą żyli, zastąpiła buda z aluminiowej blachy, a jeszcze później – 
prawdziwe murowane ściany wzniesione z wybrakowanych cegieł, dzięki czemu ich dom stał 
się najsolidniejszą budowlą w całym rzędzie baraków. Gdy Abdul po raz pierwszy stanął 
przed świeżo wymurowaną chatą, owładnęły nim trzy dominujące uczucia: duma; strach, że 
cegły okażą się kiepskiej jakości i wkrótce cały dom zawali im się na głowę; oraz ulga na 
myśl, iż od tej pory ośmiocentymetrowy mur oddzielać go będzie od domostwa Kuternogi,
która w czasie gdy jej mąż segregował śmieci w innej dzielnicy biedy, sprowadzała sobie 
kochanków.

W ostatnich miesiącach Abdul słyszał kobietę tylko wtedy, gdy ze stukotem kul przechodziła 
obok ich domu, zmierzając na targ lub do publicznej toalety. Kule Kuternogi były chyba za 
krótkie, ponieważ by się na nich oprzeć, musiała wypiąć pośladki, a żeby zrobić krok – w 
zabawny sposób potrząsnąć biodrami. Szminka, którą nakładała na usta, stanowiła kolejny 
powód do powszechnej wesołości. „Maluje się przed wyjściem do kibla? A kto ją będzie
tam oglądał? Muchy?” Czasami jej wargi przybierały kolor pomarańczy, innymi razy 
błyszczały fioletowo, jak gdyby kobieta zjadła całą garść owoców czapetki kuminowej 
rosnącej przy hotelu Leela.
Prawdziwe imię Kuternogi brzmiało Sita. Miała jasną karnację, co zwykle stanowi spory atut, 
jednak chora noga sprawiła, że nie była postrzegana jako atrakcyjna kandydatka na żonę. Jej 
rodzice, Hindusi, przyjęli więc jedyną propozycję małżeństwa, jaką otrzymała ich córka. 
Pochodziła ona od pracowitego, ale biednego, mało pociągającego i starego muzułmanina. 
„Był jedną nogą w grobie, ale i tak nikt inny by jej nie zechciał” – stwierdziła później matka
Sity. Podstarzały pan młody zmienił imię swojej żony i nazwał ją Fatima, a z ich 
niedobranego związku urodziły się trzy wymizerowane dziewczynki. Najbardziej chorowita z 
nich utopiła się w wiadrze, w domu. Fatima nie opłakiwała przesadnie utraty dziecka,
ludzie zaczęli więc gadać. Kilka dni po tragicznym wypadku wyszła ze swojej chaty jakby 
nigdy nic, dalej kręcąc biodrami i wlepiając złociste oczy w twarze mijanych mężczyzn.
Mieszkańcy Annawadi za dużo ostatnio chcieli, tak przynajmniej wydawało się Abdulowi. 
Rozwój gospodarczy w Indiach spowodował, że stare przekonania na temat systemu 
kastowego jako wyznacznika ludzkiego losu zaczęły ustępować miejsca nowym,
w których pojawiało się miejsce na awans społeczny. Ludzie ze slumsów rozmawiali o 
lepszym życiu jak o czymś normalnym, jak gdyby bogactwo i szczęście były bliskimi 
krewnymi, którzy w każdej chwili mogą wpaść w odwiedziny. Jak gdyby przyszłość
miała w niczym nie przypominać przeszłości.

Mirczi, brat Abdula, nie miał zamiaru segregować śmieci. Wyobrażał sobie, że kiedyś będzie 
nosił wykrochmalony uniform i pracował w luksusowym hotelu. Słyszał o kelnerach, którzy
całymi dniami nabijali na wykałaczki kawałki sera albo układali na stołach sztućce, i chciał 
wykonywać właśnie taką czystą pracę.
– Zobaczysz! – odgrażał się matce. – Będę miał łazienkę tak dużą jak ta buda!



Marzenia Radży Kamblego, chorego na serce sprzątacza toalet, który mieszkał ulicę od 
Abdula, związane były z osiągnięciami współczesnej medycyny. Mężczyzna marzył o nowej 
zastawce, która przedłużyłaby mu życie i umożliwiła wychowanie dzieci. Mieszkająca za 
rogiem piętnastoletnia Mina tęskniła za przygodą i wolnością, które widziała w serialach 
telewizyjnych, dlatego wcale nie kwapiła się do zaaranżowanego małżeństwa i życia 
posłusznej, przykładnej żony. Sunil, niewyrośnięty dwunastoletni śmieciarz, chciał wreszcie 
się najadać i zacząć rosnąć. Asza, zadziorna kobieta zajmująca barak nieopodal publicznej 
toalety, miała inne ambicje. Pragnęła zostać pierwszą kobietą zarządzającą slumsami, a 
następnie przenieść się do miasta i awansować do klasy średniej. Jej nastoletnia córka 
Mandżu za bardziej szlachetne uznawała własne aspiracje, ponieważ za cel postawiła sobie
ukończenie studiów. Gdyby się jej powiodło, byłaby pierwszą wywodzącą się z Annawadi 
absolwentką uczelni wyższej.
Najbardziej niedorzeczne marzenie, przynajmniej w opinii ogółu, miała jednak Kuternoga, 
którą interesowało tylko jedno: seks pozamałżeński. Jeżeli parałaby się tym zajęciem głównie
w celach zarobkowych, ludzie zrozumieliby ją, ale kobiecie chodziło o coś innego. Pragnęła 
zdjąć z siebie odium, jakie nałożyła na nią niepełnosprawność, zyskać szacunek i być 
postrzegana jako atrakcyjna partnerka. Sąsiedzi z Annawadi uważali tymczasem, że
mrzonki tego typu nie przystoją kalece.
Pragnienia Abdula sprowadzały się do dwóch rzeczy: żony, która nie zna słów takich jak 
„alfons” czy „skurwiel” i która nie przywiązuje zbytniej wagi do tego, czym pachnie jej mąż; 
oraz domu, który znajdowałby się w jakimkolwiek innym miejscu, byle nie w Annawadi. 
Podobnie jak inni mieszkańcy slumsów, i na dobrą sprawę ludzie na całym świecie, chłopak 
wierzył, że jego marzenia w pełni odzwierciedlają jego możliwości.
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