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El missatger arriba esbufegant. Porta una carta tapada on hi posa CONFIDENCIAL
amb  lletres  grosses  i  fosques,  directament  procedent  del  Departament  Ocular.
Entrega la carta al Palau Principal i desapareix d'aquesta història rondinant a causa
del malbaratament de calories per tal misèria salarial. En el transcurs del seu viatge
la carta passa pel  Departament  Instintiu, on el  director l'olora i  fa:  yiiiihha!  Tot
seguit el gerent del Departament del Desig l'olora i fa brrrr!, i tothom es mor de
ganes  de  saber  què  hi  ha  però  ningú  no  té  autorització  per  espiar  i  tot  és
mossegar-se  les  ungles  fins  que  finalment  l'encarregat  del  Ministeri  de  la
Consciència encén els llums generals, obre la carta i de la boca només li surt una
cosa: UAU.

Després  d'una  brevíssima reflexió,  el  director  posa  la  carta  dins  d'un  sobre,  hi
afegeix  una  etiqueta,  URGENT,  i  l'envia  al  Departament  d'Estratègia,  que
ràpidament la reenvia al múscul labial, el qual respon amb un somriure exterior que
la secció del Sentit del Ridícul (5è pis, porta 3a) qualifica de magistralment babau.
Tal diferència conceptual provoca uns moments de tensió interior general però al
final els enfrontats desisteixen perquè barallar-se és ximpleria i torna la pau.

És llavors quan el Departament d'Estratègia aprofita per a enviar un SOS als Serveis
d'Intel·ligència,  que  en  temps  rècord  elaboren  un  informe  eficaç  però  arriscat.
Pretenen dur-lo a terme el  més de pressa possible però just  abans d'aprovar-lo
definitivament  reben una queixa del  Departament  Pulmonar,  que el  qualifica  de
desmesurat  i  perillós i  innecessari,  al·legant  xifres mundials i  frases subratllades
d'informes oficials que parlen de la gravetat de la tragèdia.

Així doncs, Serveis d'Intel·ligència i Ministeri de Salut es troben greument enfrontats
i  aquest  últim fins i  tot  eleva la qüestió a un Tribunal,  el  del  Sentit  Comú.  En
conseqüència  s'obre  un  cas,  però  resulta  que  el  director  d'Estratègia  havia  fet
xantatge  al  jutge  concedint-li  dies  de  vacances i  la  qüestió  queda aparcada  al
Magatzem d'Indecisions i Remordiments de Consciència, que al cap i a la fi es neteja
un cop al mes.

Finalment i un cop aprovats els mecanismes burocràtics, tot i que de manera poc
democràtica, l'informe és transmès al Departament de Discursos Oficials, mitjançant
el qual i gràcies a la retirada de combat del Ministeri de la Vergonya i el Sindicat de
la Dignitat, el noi s'acosta a la noia, l'agafa per l'espatlla i li diu:

-Perdona, bonica, que tens una cigarreta?
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