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WolnoĂÊ kocham i rozumiem
WolnoĂci oddaÊ nie umiem
(Chïopcy z Placu Broni, Kocham wolnoĂÊ)

Jest super, jest super
WiÚc o co ci chodzi?
(T.Love, Jest super)
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1
To Tamara.
Tamara, która ma dziesiÚÊ lat i biegnie w zakrwawionych
tenisówkach.
To Tamara.
Tamara, która ma trzydzieĂci dwa lata i biegnie w przemoczonych adidasach.
Biegnie przez miasto. Wpada w ciemnÈ uliczkÚ, gdzie
powietrze przesiÈkniÚte jest wilgociÈ, gdzie cuchnÈ porozrzucane Ămieci. Jest nad TamarÈ stalowe, zasÚpione niebo,
wysyïajÈce czytelny komunikat, ĝe trzeba siÚ ĂpieszyÊ. WiÚc
Tamara przyĂpiesza. Omija zgniecione puszki, strzÚpki gazet,
resztki poĝywienia. okcie trzyma blisko ciaïa, gïowÚ skrytÈ
pod kapturem ma pochylonÈ. To brzydka i smutna czÚĂÊ
miasta, lecz ona, Tamara, tutaj czuje siÚ najbezpieczniej: z dala
od ludzi, od kamer, od wĂcibskich oczu.
Kilka minut i bÚdzie szósta. Kilka minut i godzina policyjna
dobiegnie koñca. Kilka minut i Tamara bÚdzie po treningu.
Teraz odbija w stronÚ swojego osiedla i zatrzymuje siÚ przy
zaniedbanym placu zabaw. Dïonie opiera o kolana, próbuje
uspokoiÊ oddech. Patrzy na zegarek: dziesiÚÊ kilometrów pokonaïa w czterdzieĂci piÚÊ minut i szesnaĂcie sekund. Jest zadowolona. Jeszcze tylko kupi gazetÚ i moĝe wracaÊ do siebie.
Kiosk znajduje siÚ pod jej blokiem. Tamara zaglÈda do okienka i gdy szybka siÚ odsuwa, czeka jÈ pierwsza tego dnia
niespodzianka. Patrzy na faceta. Facet patrzy na niÈ. Jest nalany na twarzy, krótko ostrzyĝony, jakoĂ po szeĂÊdziesiÈtce.
Jego zapadniÚte oczy ĂwidrujÈ jÈ na wylot.
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— Nie ma pani Wiesïawy? — pyta Tamara, nie kryjÈc
zdumienia.
Facet krÚci gïowÈ.
— Nie ma i nie bÚdzie.
— Jak to? CoĂ siÚ staïo?
— A co siÚ miaïo staÊ, WieĂka wreszcie poszïa po rozum
do gïowy. Skorzystaïa z tego programu, co to dajÈ parÚ
zïotych i dofinansowanie do wczasów za zwolnienie miejsca
pracy. Co siÚ pani dziwi. WieĂka juĝ niemïoda, swoje lata ma,
nie bÚdzie do grobowej deski w ciasnym kiosku siedzieÊ.
A tak w domu zostanie, odpocznie sobie, wnukami siÚ zajmie i jeszcze jej za to zapïacÈ.
Tako rzecze facet. I Tamara juĝ wie, czuje to kaĝdym wyostrzonym zmysïem, aĝ jej siÚ od tego uczucia wïosy jeĝÈ
na gïowie, ĝe to nie bÚdzie dobry poniedziaïek. Nie, gdy siÚ
takÈ wiadomoĂÊ otrzymuje na dzieñ dobry. Pani Wiesïawa, jej
ulubiona kioskarka. Kolejna kobieta wchïoniÚta przez system.
Facet z kiosku obserwuje jÈ, TamarÚ, uwaĝnie i oto jest
— wĂcibskie oko, które choÊ zapadniÚte, juĝ dostrzegïo
okazjÚ. WiÚc ona szybko prosi gazetÚ, pïaci bilonem bez koniecznoĂci wydawania reszty, milczeniem pomija pytanie, czy
mieszka w okolicy, i czym prÚdzej siÚ wycofuje, chce juĝ byÊ
w swoim mieszkaniu. Po drodze jeszcze podepcze wydrukowane w nadmiarze ulotki, które sÈ wszÚdzie, dosïownie
wszÚdzie, jeszcze umknie zbyt mocno zainteresowanej jej ĝyciem sÈsiadce i juĝ, juĝ jest u siebie, w swoim bezpiecznym
M2, gdzie okna przesïaniajÈ ciemne rolety; Tamara odsïoni
je dopiero za godzinÚ, gdy bÚdzie wychodziÊ do pracy.
NastÚpuje rutynowa sekwencja zdarzeñ: skok pod prysznic, ïyĝka w owsiankÚ, kubek w dïoñ nad gazetÈ codziennÈ.
Tamara siedzi przy kuchennym stole i zaczyna czytaÊ. Krew
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szybko nabiega jej do twarzy — wystarczy, ĝe spojrzy na
pierwszÈ stronÚ. Klnie pod nosem sïowem na ka. WiÚc nic
siÚ nie zmieniïo. WrÚcz jest gorzej. Na jedynce wielka Ăwiñska twarz pani minister do spraw rodziny, która jest jednoczeĂnie wicepremierem i jedynÈ kobietÈ w rzÈdzie. W tytule
cytat, który sprawia, ĝe palce Tamary odrobinÚ zbyt mocno
zaciskajÈ siÚ na posrebrzanej ïyĝce.
„Nasze PUR-y zrewolucjonizowaïy PolskÚ”
Znakomicie rozwijajÈca siÚ gospodarka, istotne
zwiÚkszenie dzietnoĂci, zahamowanie migracji
Polaków za granicÚ, odmïodzenie spoïeczeñstwa,
znaczny spadek bezrobocia, rozwiÈzanie problemów mieszkaniowych polskich rodzin, bardzo
dobre nastroje spoïeczne — rzÈd podsumowaï
trzy lata funkcjonowania Programów Udoskonalania Rodziny. Do tej pory uruchomiï ich piÚÊ.
Kolejne ma w planach.
Tamara czyta, czyta w poĂpiechu, a Ăniadanie staje jej
w gardle; po co mówiÊ, ĝe jest wĂciekïa, skoro to oczywiste?
Kaĝde kolejne sïowo, które Tamara poĝera wzrokiem, potÚguje w niej uczucie wzburzenia. W gazecie piszÈ tak: niepokojÈca sytuacja polityczno-ekonomiczna w Europie zmusiïa
WspólnotÚ do poczynienia radykalnych kroków. OdpowiedziÈ na bieĝÈce problemy ma byÊ przede wszystkim zwiÚkszenie dzietnoĂci, która, jak to okreĂlono, znalazïa siÚ nad
przepaĂciÈ. Wymieniono caïy szereg zagroĝeñ zwiÈzanych
z takim stanem rzeczy. PolskÚ wybrano jako wzorcowy kraj
nastawiony na przywrócenie tradycyjnej roli kobiety oraz rodziny. RzÈd uruchomiï do tej pory piÚÊ Programów Udosko-
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nalania Rodziny, które z zaïoĝenia majÈ podnieĂÊ jakoĂÊ ĝycia
polskich rodzin, zapewniÊ im poczucie stabilnoĂci i bezpieczeñstwa.
Gazeta przypomina: Program Udoskonalania Rodziny #1
— comiesiÚczne wsparcie w wysokoĂci Ăredniej krajowej dla
rodzin z co najmniej trójkÈ dzieci, Program Udoskonalania
Rodziny #2 — wysokie dopïaty na kolejne dzieci, Program
Udoskonalania Rodziny #3 — budowa zamkniÚtych osiedli
socjalnych o wysokim standardzie dla rodzin wielodzietnych, Program Udoskonalania Rodziny #4 — comiesiÚczne
wsparcie w wysokoĂci najniĝszej krajowej plus dofinansowanie wczasów dla kobiet, które zwolniÈ miejsce pracy, Program Udoskonalania Rodziny #5 — darmowe podrÚczniki,
talony na ubrania, bony na wycieczki po kraju dla rodzin,
w których dzieci jest co najmniej troje.
OczywiĂcie samo podsumowanie hojnoĂci rzÈdzÈcych nie
wytrÈciïo jej, Tamary, z równowagi tak bardzo jak zapowiedě
kolejnego programu. Tamara czuje, jak kawa pali jej przeïyk,
wlaïa jÈ w siebie odrobinÚ zbyt szybko, zbyt zachïannie,
a winÚ za to ponoszÈ informacje w dalszej czÚĂci artykuïu.
Program Udoskonalania Rodziny #6 — obowiÈzkowa rejestracja i stawianie siÚ przed komisjÈ niezamÚĝnych Polek,
które ukoñczyïy osiemnasty rok ĝycia. RzÈd robi to, tïumaczy pani minister, bo wyraĝa troskÚ o ich status quo. RzÈd
chce lepiej poznaÊ tÚ grupÚ spoïecznÈ. RzÈd wyraĝa gïÚbokie przekonanie, ĝe dziÚki temu bÚdzie mógï zaproponowaÊ
niezamÚĝnym kobietom rozwiÈzanie majÈce na celu wyeliminowanie problemu samotnoĂci wĂród Polek. PROBLEMU.
Pani minister nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe samotnoĂÊ, którÈ nazywa „zimnym miejscem tego Ăwiata”, to przekleñstwo, stygmat, ĝyciowa poraĝka. Nikt nie chce byÊ sam, przekonuje
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pani minister, nikt, zwïaszcza kobieta. Pani minister nie wyjaĂnia jednak, przed jakÈ komisjÈ miaïyby siÚ stawiaÊ niezamÚĝne Polki, o co ta komisja miaïaby je pytaÊ i jakie rzekome
rozwiÈzanie rzÈd chce zaproponowaÊ. Pani minister mówi
duĝo, ale ogólnikowo, czyli jak zawsze. Pani wicepremier jest
w rzÈdzie tylko po to, by kobiety czuïy, ĝe majÈ na górze
swojÈ reprezentantkÚ, a o ich sprawach nie decydujÈ wyïÈcznie mÚĝczyěni. Pani minister lobbuje. Zachwala PUR-y,
kaĝdy jeden nazywajÈc przeïomowym. Drogie Polki, nawoïuje pani minister poprzez farbÚ drukarskÈ, to wszystko
dla was!
A ona, Tamara, chciaïaby bardzo nie wierzyÊ wïasnym
oczom, lecz wzrok ma dobry. Sïowa, które wïaĂnie przeczytaïa, wlazïy jej do gïowy i w niej siedzÈ. To stan, który towarzyszy Tamarze za kaĝdym razem, gdy przeglÈda prasÚ, czyli
od poniedziaïku do soboty. Lecz czytaÊ musi. Musi byÊ na
bieĝÈco, chociaĝ w jej kraju, w jej ojczyěnie nie ma juĝ wolnych mediów. SÈ tylko media wdupowïaĝne, bo kto trzyma
sztamÚ z rzÈdzÈcymi, ten ma pewnoĂÊ, ĝe jego finansowe
ěródeïko nie wyschnie. RzÈd potrafi byÊ szczodry, zwïaszcza
dla swoich. Pecunia non olet.
Oczy Tamary sÈ szybkie, sprawnie przeĂlizgujÈ siÚ po pozostaïych stronach, a gdy docierajÈ do koñca, Tamara wstaje,
siÚga po telefon i kciukiem wystukuje wiadomoĂÊ: „Kawa
o 17?”. Karta, z której teraz korzysta, wkrótce zostanie przeïamana na póï i wrzucona do kratki Ăciekowej, jednak jeszcze
sïuĝy jej wiernie.
WiadomoĂÊ potwierdzajÈca spotkanie przychodzi po minucie i piÚtnastu sekundach.
Skoñczywszy Ăniadanie, Tamara przenosi siÚ do ïazienki
i rozpoczyna swój codzienny rytuaï dopasowania siÚ do ogóïu. Staje przed lustrem w bieliěnie. Robi staranny makijaĝ,
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choÊ to czynnoĂÊ, która jÈ draĝni. W uszy wpina srebrne
kolczyki. Zaczesuje do tyïu swoje krótkie, zielone wïosy, pacyfikuje je ĝelem. Bierze z pralki perukÚ i w moment diametralnie odmienia swój wizerunek. Ci, przy których musi zachowaÊ ostroĝnoĂÊ, znajÈ jÈ jako krótkowïosÈ brunetkÚ.
Mimo ĝe czynnoĂci prowadzÈce do zmiany wyglÈdu Tamara powtarza niemal kaĝdego dnia, wciÈĝ nie moĝe siÚ sobie
nadziwiÊ, jaka jest sprawna w tym swoim przeobraĝaniu
siÚ. Nienawidzi tego, ale jednoczeĂnie jÈ to bawi, choÊ bardziej tego nienawidzi.
Tamara wychodzi z ïazienki. Wchodzi do pokoju, staje
przed szafÈ — szafa jest wielka, ciÚĝka, zamykana na klucz.
Tamara wydobywa ze Ărodka odpowiednie ubranie: czarnÈ
spódnicÚ, biaïÈ koszulÚ, ciemne rajstopy. Ta odzieĝ do niej nie
pasuje, Tamara czuje siÚ w niej jak pajac, ale zaciska zÚby
i zapina wszystkie guziki, zasuwa wszystkie zamki. Koszula
wymaga wyprasowania, lecz ona celowo rezygnuje dzisiaj
z ĝelazka. Strój uzupeïnia efektownym pierĂcionkiem z rubinem, który wsuwa na palec serdeczny prawej dïoni. SiÚga
jeszcze po flakon mÚskich perfum, którymi skrapia sobie skórÚ
tuĝ za uszami oraz koïnierzyk koszuli.
Potem kolejna rutynowa sekwencja zdarzeñ. Macbook
i zewnÚtrzny dysk twardy do szafy, szafa na klucz, klucz do
torebki. Upewnienie siÚ, ĝe rzucony na podïogÚ materac,
który sïuĝy Tamarze za ïóĝko, jest na swoim miejscu: to bardzo waĝne — tam, gdzie obluzowaïa siÚ pod nim czÚĂÊ parkietu, Tamara trzyma ukrytego przed Ăwiatem glocka 17 GEN 4
kaliber 9x19 mm PARA. Kiedy wszystko w odpowiedniej
kolejnoĂci zostaje zrobione, Tamara zakïada buty na wysokich obcasach, bierze torebkÚ i wreszcie podchodzi do okna,
ĝeby wpuĂciÊ do mieszkania sïoñce.
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Krajobraz po drugiej stronie od pewnego czasu jest niezmienny. Tamara patrzy na pozbawione duszy osiedle, gdzie
bloki zbudowano bez czuïoĂci, za to pragmatycznie, by na
moĝliwie jak najmniejszej powierzchni upchnÈÊ jak najwiÚcej
osób. Wszystko jest niedoskonaïe, tÚ okolicÚ, to miasto,
ten kraj zĝera bylejakoĂÊ. Jest brzydko i nieprzyjemnie i nie ma
na czym oka zawiesiÊ, i wszÚdzie poniewierajÈ siÚ ulotki,
zalegajÈ na chodnikach, ulicach, placach zabaw, trawnikach,
wystajÈ z koszy na Ămieci, przyklejajÈ siÚ do butów. ¥wiat
pokryï papierowy dywan. ¿yje siÚ na wielkim Ămietnisku.
Tamara podnosi wzrok, patrzy w górÚ. Pod niebem krÈĝÈ
mechaniczne ptaki.

2
— Tamara, jak ci minÈï weekend? — pada pytanie zza sÈsiedniego biurka.
Biuro rachunkowe pracuje od ósmej. Cztery kobiety sÈ
juĝ na swoich miejscach, osiem dïoni stuka w klawiaturÚ.
— DziÚki, caïkiem nieěle.
— WyglÈdasz dziĂ jakoĂ inaczej, czyĝby przyjechaï Wojtek?
Tamara uĂmiecha siÚ zakïopotana, spuszcza wzrok jak
maïa dziewczynka.
— Tak, miaï wolny weekend. Wreszcie mogliĂmy siÚ sobÈ
nacieszyÊ.
— I co porabialiĂcie? — Ciekawska koleĝanka puszcza
do Tamary oko.
— Nic takiego, praktycznie nie wychodziliĂmy z domu.
— ChciaïaĂ powiedzieÊ z ïóĝka — poprawia jÈ druga
koleĝanka.
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Tamara jest wyczulona na kaĝde wĂcibskie oko, wiÚc
udajÈc zakïopotanie, tylko wzrusza ramionami i z ulgÈ odkrywa, ĝe nauczyïa siÚ rumieniÊ na zawoïanie.
— MusieliĂmy siÚ sobÈ nacieszyÊ — odpowiada.
— To znaczy, ĝe Wojtek juĝ wyjechaï?
— Niestety.
Jedna z koleĝanek odrywa siÚ od komputera i idzie w stronÚ drzwi. Gdy mija TamarÚ, nachyla siÚ nad niÈ i niucha, niucha jak pies, po czym cicho pogwizduje.
— Ale poĝegnanie mieliĂcie chyba gorÈce — chichocze
i bez sïowa zgarnia z biurka Tamary prostokÈtnÈ ramkÚ,
w której tkwi romantyczna fotografia: kobieta i mÚĝczyzna,
zwróceni do siebie profilami i zaciemnieni, na tle zachodzÈcego sïoñca. — Kiedy go wreszcie poznamy? Juĝ chyba
z póï roku jesteĂcie po zarÚczynach.
— Wiem, teĝ bym chciaïa, ĝebyĂcie go poznaïy, ale same
wiecie, jakÈ Wojtek ma pracÚ, mnie teĝ trudno byïo przywyknÈÊ do tego, ĝe ciÈgle jest w rozjazdach.
— No, kochana, jak siÚ zachciaïo narzeczonego biznesmena…
— Wolaïabym, ĝeby zarabiaï mniej, ale przynajmniej byï
przy mnie.
Udaje jej siÚ wypowiedzieÊ te sïowa gïosem przepeïnionym smutkiem, rozgoryczeniem i tÚsknotÈ.
Koleĝanka, która wyczuïa jej mÚskie perfumy, odkïada
ramkÚ na miejsce i klepie TamarÚ po plecach.
— Jasne, rozumiemy. Ale koszulÚ mogïaĂ sobie wyprasowaÊ.
Reszta dnia upïywa jak zwykle: na mnoĝeniu, dzieleniu,
dodawaniu, odejmowaniu, generalnie na szeroko pojÚtych
rachunkach, przeplatanych piciem kawy, komentowaniem
spraw bieĝÈcych i plotkami, które Tamara ma gdzieĂ, choÊ
18

Kup książkę

Poleć książkę

udaje, ĝe jÈ to wszystko bardzo obchodzi. W obsïudze komputera jest Ăwietna, zdarza jej siÚ jednak od czasu do czasu
poprosiÊ o pomoc koleĝankÚ — zbytnia biegïoĂÊ mogïaby
niepotrzebnie zwróciÊ czyjÈĂ uwagÚ.
W przekonaniu, ĝe to jednak nie bÚdzie dobry poniedziaïek, utwierdza siÚ, gdy siÚ dowiaduje, ĝe Agnieszka
z zaprzyjaěnionego biura rachunkowego zïoĝyïa wypowiedzenie; ona równieĝ poszïa za srebrnikami, skusiïa jÈ rzÈdowa kasa za zwolnienie miejsca pracy. Uczucie podnoszÈcego
siÚ gwaïtownie ciĂnienia nie jest zbyt przyjemne, ale Tamara
umie szybko i skutecznie przywoïaÊ siÚ do porzÈdku. Wyraziïa
nawet teatralne zainteresowanie tematem i ïadnie zmodulowaïa gïos, gdy mówiïa, ĝe „to wcale nie jest gïupi program”.
— To jest gówniany program — oznajmia parÚ godzin
póěniej, siedzÈc na murku otaczajÈcym fontannÚ na gïównym
skwerze miasta.
Jest wpóï do szóstej. Tamara ma na sobie dĝinsy, biaïe
conversy, niebieski T-shirt, blond perukÚ z wïosami siÚgajÈcymi ramion i krótkÈ grzywkÈ. Na Ăwiat patrzy przez ciemne
okulary. Wokóï wrze jak w ulu. Ludzkie fale pïynÈ przez plac
w róĝnych kierunkach. Powietrze jest gorÈce od oddechów.
Mïode dziewczyny o atrakcyjnych ciaïach rozdajÈ darmowÈ
kawÚ. Wokóï skweru skupiajÈ siÚ modne restauracje, kawiarnie i sklepy. Tutaj siÚ bywa.
Lecz one — Tamara i jej ubrana na czarno towarzyszka
w rudej peruce i prostokÈtnych okularach zerówkach — one
wiedzÈ, ĝe to wszystko to nie przypadek. Trzeba byïo coĂ
zrobiÊ, ĝeby ĂciÈgnÈÊ ludzi w tÚ czÚĂÊ miasta; przed kilkoma
dniami do sieci trafiïo zdjÚcie znanej celebrytki pijÈcej lemoniadÚ w jednej z tutejszych kawiarñ. Teraz w lokalu kïÚbiÈ
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siÚ tïumy liczÈce na rychïÈ konfrontacjÚ ze znanÈ osobistoĂciÈ. Na Tamarze i jej towarzyszce darmowa kawa nie robi
wraĝenia, swojÈ uwagÚ koncentrujÈ na rozdawanych ulotkach, krÈĝÈcych nad gïowami dronach, czujnych oczach
miejskich kamer, na spotach propagandowych wyĂwietlanych
na Ăcianach budynków oraz na wielkich ekranach. Spoïeczeñstwo poddawane permanentnej indoktrynacji jak gÈbka
chïonie serwowane mu przez rzÈd informacje. DziÚki Programom Udoskonalania Rodziny Polska staje siÚ bezpiecznym
eldorado. Przywrócenie tradycyjnej roli kobiety pozytywnie
wpïynÚïo na nastroje spoïeczne. MÚĝczyěni skupiajÈ siÚ na
pracy, kobiety na domu. Udaïo siÚ odzyskaÊ porzÈdek. PorzÈdek, w którym jest miejsce dla mÚĝa, ĝony, dziecka, lecz
nie ma dla samotnych Polek. NiezamÚĝna, peïnoletnia kobieta zazwyczaj nie moĝe. Nie moĝe sama zameldowaÊ siÚ
w hotelu. Nie moĝe wyjechaÊ za granicÚ, jeĂli nie uzyska
stosownej zgody. Nie moĝe kupiÊ wiÚkszego mieszkania niĝ
dwupokojowe, bo pierwszeñstwo majÈ rodziny wielodzietne.
Nie moĝe nawet wybraÊ siÚ na cholerny spacer po dwudziestej drugiej, bo od dwudziestej drugiej do szóstej rano trwa
godzina policyjna; na ulicach grasujÈ bojówki, faszystowskie
grupy po cichu popierane przez rzÈd, polujÈce na samotne
kobiety, którym zachciaïo siÚ wyjĂÊ po zmroku. Toteĝ Tamara,
gdy biega wczesnym rankiem, sprÚĝa siÚ, by nie wpaĂÊ
w niepoĝÈdane ïapska, i tak planuje sobie trasÚ, ĝeby nie dopadï jej patrol. BiegnÈc, kuli siÚ, ĝeby nie zostaÊ namierzonÈ
przez oko kamery.
Samotne kobiety sÈ trzymane jak psy w kagañcach. A teraz rzÈd jeszcze bardziej chce dokrÚciÊ ĂrubÚ i zmusiÊ niezamÚĝne do rejestracji. Jakby to, ĝe kaĝda ma stan cywilny
wpisany w dowód osobisty i czasem jest to stan niewïaĂciwy,
nie wystarczaïo.
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Trwa propagandowa projekcja. W spocie szczerzy siÚ
wielodzietna rodzina: piÚkna mama, jeszcze piÚkniejszy tata,
czwórka tïuĂciutkich, radosnych dzieci. Gïos kobiety odbija
siÚ od zabudowañ, do uszu obywateli trafia jasny przekaz:
po co kobieta ma sobie zaprzÈtaÊ gïowÚ pracÈ zawodowÈ,
skoro moĝe poĂwiÚciÊ siÚ macierzyñstwu i jeszcze dostawaÊ za to pieniÈdze? To siÚ nie opïaca, to jest kompletnie
pozbawione sensu. „PracÚ zostawcie nam” — przemawia
olbrzymia twarz przystojnego mÚĝczyzny. NastÚpnie mówi
najstarszy z czworga rodzeñstwa: „ChodzÚ do piÈtej klasy,
mam brata i dwie siostry, lubiÚ siÚ nimi opiekowaÊ”. Jedna
z sióstr, Ăliczna jak z obrazka blondyneczka z kucykami,
mówi: „CieszÚ siÚ, ĝe mama jest caïy czas z nami. Razem
pieczemy ciasta i chodzimy na spacery”. Lektor informuje,
ĝe rodzina dostaïa od pañstwa nowoczesny dom na zamkniÚtym osiedlu, zbudowany w ramach jednego z PUR-ów.
Kobieta mówi o podarowanych przez rzÈd podrÚcznikach
i ubraniach. MÚĝczyzna chwali siÚ, ĝe w ramach PUR-u numer
piÚÊ jego rodzina w wakacje wybraïa siÚ nad Baïtyk: „WczeĂniej nie mogliĂmy sobie na to pozwoliÊ. Oboje z ĝonÈ
ciÚĝko pracowaliĂmy, a i tak na wiele rzeczy brakowaïo nam
pieniÚdzy”. „Nareszcie odetchnÚliĂmy” — mówi kobieta.
Z szeĂciu gardeï wyrywa siÚ radosne podsumowanie: „DziÚki
ci, Polsko!”. Lektor podaje szczegóïowe dane, przedstawia
statystyki, które nie pozostawiajÈ miejsca na wÈtpliwoĂci:
kierunek, jaki obraïa wïadza, jest sïuszny i zapewnia dobre
ĝycie polskim rodzinom. Nic, tylko korzystaÊ.
— Wszystkie te ich programy sÈ gówniane — ocenia
Renata, towarzyszka Tamary. Obie starajÈ siÚ zachowywaÊ
na luzie i zbytnio nie rzucaÊ siÚ w oczy. UdajÈ nastolatki. Celowo wybraïy gïówny skwer na miejsce spotkania, uznajÈc,
ĝe najciemniej pod latarniÈ: w gÚstym tïumie trudniej je
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wyïapaÊ niĝ na odludziu, gdzie wystawiïyby siÚ jak na talerzu.
— Co robimy z tÈ rejestracjÈ samotnych kobiet?
— Musimy zintensyfikowaÊ dziaïania — decyduje Tamara
i odwraca gïowÚ, niby przypadkiem, gdy zatrzymuje siÚ na
niej oko kamery. — Wera mówiïa, ĝe w autobusach i metrze
pojawiïy siÚ nowe plakaty. Nad metrem musimy popracowaÊ, ale z autobusami powinnyĂmy sobie poradziÊ. Na kiedy
moĝemy ĂciÈgnÈÊ dziewczyny? Nie mamy czasu do stracenia.
Renata waha siÚ przez chwilÚ, zanim odpowie, ĝe Ăroda to
realny termin spotkania. Tamarze pasuje. Zatem uzgodnione.
Renata na moment przerywa rozmowÚ, podnosi siÚ z miejsca, gdy mija ich dziewczyna z darmowÈ kawÈ, i z uĂmiechem
bierze od niej papierowy kubek. Obie z TamarÈ wiedzÈ, ĝe
muszÈ zachowywaÊ siÚ naturalnie. Pod ĝadnym pozorem nie
mogÈ zwracaÊ na siebie uwagi.
— A jednak spotkaïyĂmy siÚ na kawÚ — ĝartuje Renata.
RozmawiajÈ jeszcze chwilÚ, po czym ĝegnajÈ siÚ i rozchodzÈ w swoje strony. Gdy Tamara skrÚca za rogiem, ktoĂ wciska jej w dïoñ propagandowÈ ulotkÚ. To reklama jednego
z osiedli wybudowanych w ramach trzeciego PUR-u: na zdjÚciu niekoñczÈcy siÚ ciÈg bliěniaczych domów, biaïych jak
Ănieg, sïodkich do porzygania. Tamara ma ochotÚ zmiÈÊ jÈ,
tÚ ulotkÚ, w kulkÚ i wyrzuciÊ do Ămieci, ale uĂmiecha siÚ,
skïada jÈ na póï i wsuwa do tylnej kieszeni.

3
PiÚÊ Programów Udoskonalania Rodziny to wersja oficjalna.
Nieoficjalnie mówi siÚ o jeszcze jednym, w skrócie nazywanym PIN-em: o Programie Inwigilacyjnym. RzÈdzÈcy, uczuleni na wszelkie przejawy niesubordynacji, wpadli na pomysï,
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co zrobiÊ, by wiedzieÊ, komu ich dziaïania nie pasujÈ. DopiÚli
swego. Donoszenie rozkwitïo jak sad wczesnÈ wiosnÈ. Donoszenie na kogo tylko siÚ da. Na kaĝdego, kto choÊ trochÚ
wydaje siÚ podejrzany. Kto publicznie oĂmieli siÚ skrytykowaÊ system i rzÈdzÈcych. Kto spróbowaïby mieszaÊ w gïowie kobietom i przekonywaÊ je, ĝe nie tylko rodzenie dzieci
jest ich przeznaczeniem. Rachunek jest prosty. Jak donosisz,
to zyskujesz. Przede wszystkim kasÚ. Ale teĝ darmowe wczasy i inne przyjemnoĂci.
Oficjalnie PIN nie istnieje. Wszystko jednak zostaïo sprytnie obmyĂlone: ci najbardziej przydatni dostajÈ sowite dodatki do pensji albo do emerytury, a na póïnocy bÈdě poïudniu Polski czeka na nich opïacone na dwa tygodnie z góry
miejsce w hotelu z peïnym wyĝywieniem.
O tym, ĝe warto mieÊ na wszystko oko, do tego maksymalnie wĂcibskie, na wïasnej skórze przekonaïa siÚ pani Jadwiga. Pani Jadwiga mieszka w tym samym bloku co Tamara, dwa piÚtra niĝej. Pani Jadwiga ma salon, sypialniÚ
i kuchniÚ, a z nich okna wychodzÈce na stronÚ wschodniÈ
i zachodniÈ, co jest bardzo wygodne. Pani Jadwiga wïaĂnie
wróciïa z wczasów w Karpaczu, gdzie w pokoju miaïa pïaski
telewizor i dostÚp do sauny parowej (skorzystaïa raz). Dwa
razy dziennie chodziïa na spacery, co bardzo dobrze wpïynÚïo na jej samopoczucie i zdrowie. Pani Jadwiga nabraïa
wiatru w ĝagle. WïaĂnie obejrzaïa Teleexpress i wypiïa kawÚ.
Wychodzi na balkon. Bierze siÚ do podlewania kwiatów, gdy
wtem w dole spostrzega sÈsiadkÚ, TamarÚ z trzeciego piÚtra,
która zmierza do klatki schodowej u boku mÚĝczyzny. Pani
Jadwiga poznaje jÈ po kruczoczarnej czuprynie i charakterystycznym szybkim chodzie.
Konewka natychmiast zostaje porzucona i pani Jadwiga,
cóĝ za zbieg okolicznoĂci, wynurza siÚ oto ze swojego miesz23
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kania dokïadnie w chwili, gdy Tamara i towarzyszÈcy jej
mÚĝczyzna mijajÈ jej drzwi. Pani Jadwiga czuje siÚ rozczarowana — miaïa nadziejÚ poznaÊ narzeczonego sÈsiadki,
a widzi, ĝe to jej brat. Zna go, przychodzi tutaj od czasu do
czasu.
Mïodzi mówiÈ pani Jadwidze dzieñ dobry i wyraěnie chcÈ
szybko umknÈÊ, lecz pani Jadwiga nie pozwala siÚ spïawiÊ.
Dwukrotnie przeczytaïa rzÈdowÈ broszurÚ o tym, jak prowadziÊ rozmowÚ z innymi, ĝeby wyïuskaÊ maksimum przydatnych informacji.
— Co tam u pani sïychaÊ, pani Tamaro? — rozpoczyna
konwersacjÚ.
Mïoda sÈsiadka przystaje i podejmuje dialog. UĂmiecha
siÚ póïgÚbkiem — oczywiĂcie bÚdzie próbowaïa byÊ uprzejma, lecz pani Jadwiga wie, ĝe to poza, dziewczyna wcale nie
ma ochoty na pogawÚdkÚ ze starszÈ paniÈ.
— DziÚkujÚ, wszystko dobrze.
— Widziaïam paniÈ z balkonu. MyĂlaïam, ĝe jest pani
z narzeczonym.
Mïoda sÈsiadka i jej brat patrzÈ na siebie i wymieniajÈ
uĂmiechy.
— Narzeczony niestety znowu w rozjazdach. Taka ze
mnie niedoszïa sïomiana wdowa.
— ProszÚ mnie kiedyĂ z nim odwiedziÊ, chÚtnie go poznam.
Odpowiada brat, nachylajÈc siÚ do pani Jadwigi:
— O ile znajdÈ czas. Wie pani, muszÈ siÚ sobÈ nacieszyÊ.
Pani Jadwidze nie trzeba tego tïumaczyÊ, wie, co mïody
czïowiek ma na myĂli.
— Rozumiem. Mam nadziejÚ, ĝe pana siostra jest szczÚĂliwa w zwiÈzku na odlegïoĂÊ. Jest pani, pani Tamaro?
Pani Jadwiga wychwytuje ultrakrótkie zawahanie.
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— Jestem, oczywiĂcie. Co nie zmienia faktu, ĝe wolaïabym narzeczonego mieÊ przy sobie. Miïego popoïudnia. —
Mïoda sÈsiadka decyduje o zakoñczeniu rozmowy, po czym
odwraca siÚ i odchodzi. Brat kiwa gïowÈ i rusza za niÈ.
Pani Jadwiga jeszcze przez chwilÚ stoi na klatce schodowej, gdzie ze Ăcian bladoĝóïta farba odïazi wielkimi pïatami, i patrzy, jak mïode rodzeñstwo pokonuje kolejne stopnie. Nie ma pojÚcia, ĝe kobieta i mÚĝczyzna, z którymi przed
chwilÈ rozmawiaïa, gdy juĝ zamknÈ siÚ w kawalerce, wypijÈ
po zimnym piwie, opowiedzÈ sobie, jak minÈï dzieñ, i spotkanie zakoñczÈ jak zwykle: na materacu, nadzy od pasa w dóï,
ona na nim, on pod niÈ, zdyszani, spoceni, zaspokojeni.

4
W dniu spotkania grupy wszystko jest zanim.
Zanim Tamara stanie przed dziewczynami, zamknie oczy,
policzy do trzech i wyrzuci z siebie sïowa, które dojrzewaïy
w niej od rana, musi minÈÊ dïugi, nudny, obrzydliwie zwyczajny i przeraěliwie ludzki dzieñ. Trening, przewertowanie
gazety, przemiana w przykïadnÈ obywatelkÚ, ĝmudne walenie w klawiaturÚ. Tamara, chcesz kawy? PoproszÚ. No co
tam u ciebie, narzeczony siÚ odzywa? Pewnie, rozmawiamy
ze sobÈ codziennie. I tak dalej, pozory koleĝeñstwa zostajÈ
zachowane. Ale po szesnastej, gdy praca dobiega koñca, to
juĝ z górki. Tamara przestaje zwracaÊ uwagÚ na miejski syf,
który jÈ otacza, generalnie wszystko ma gdzieĂ, choÊ jednoczeĂnie nie przestaje byÊ uwaĝna, czujna niczym zwierzÚ.
Zanim wypowie sïowa: „Jestem Tamara i wiem, czego
chcÚ”, zanim stanie przed partyzantkami, rebeliantkami, sabotaĝystkami, zmywa starannie wykonany makijaĝ, chowa
25

Kup książkę

Poleć książkę

biznesowe ubranie do szafy, w której czarna peruka lÈduje
obok dziewiÚciu innych, upewnia siÚ, ĝe glock i dysk twardy sÈ dobrze ukryte. Mieszkanie zamyka na wszystkie zamki
i dwukrotnie sprawdza, czy któregoĂ z nich nie pominÚïa,
gïowÚ skrywa pod kapturem, rÚce wciska do kieszeni i juĝ,
juĝ jest na schodach, zbiega na dóï bïyskawicznie i cicho niby
pocisk, w myĂlach szlifujÈc przemówienie. Podniecenie narasta w niej z kaĝdym krokiem. Jest na parterze. Dyskretnie
wyciÈga z kieszeni maïÈ, niezaadresowanÈ kopertÚ i wsuwa jÈ
do jednej ze skrzynek pocztowych, po czym wychodzi z bloku.
Dzieñ spowiïa juĝ popoïudniowa szarówka, za chwilÚ rozjarzÈ siÚ lampy. Tamara zaraz skrÚci za blokiem, dojdzie do
przystanku, wsiÈdzie w autobus, przejedzie cztery przystanki
i wysiÈdzie przy skwerze. Zanim to, usïyszy jednak coĂ, co
kaĝdÈ komórkÚ jej ciaïa postawi w stan gotowoĂci:
— Podobno jutro ma byÊ burza z piorunami.

5
Zwalnia. Tamara zwalnia, ale siÚ nie zatrzymuje. SiÚga do
plecaka i udaje, ĝe czegoĂ w nim szuka.
— Podobno jutro ma byÊ burza z piorunami — sïyszy
ponownie.
Patrzy za siebie.
Dziewczyna jest szczupïa i Ăredniego wzrostu. Ma wïosy
zwiÈzane w kucyk, przyjemnÈ, choÊ nie zniewalajÈcÈ aparycjÚ,
ciemne spodnie i koszulÚ na guziki. Przez jakiĂ czas patrzÈ na
siebie bez sïowa. I Tamara juĝ wie, ĝe ona wie, i ona wie,
ĝe Tamara wie, i Tamara wie, ĝe ona wie, ĝe Tamara wie.
Tamara odwraca siÚ i idzie dalej. OdtÈd ma jednak niemÈ
towarzyszkÚ. Sïyszy jej kroki parÚ metrów za sobÈ w pustej
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uliczce. Widzi jÈ na koñcu autobusu, uczepionÈ porÚczy.
Zauwaĝa jej odbicie w sklepowej witrynie. Tamta wciÈĝ jest
obecna, podÈĝa za TamarÈ cieniem, przypominajÈc ducha.
Caïy czas trzyma siÚ z tyïu, maszeruje równo i wytrwale.
Wreszcie docierajÈ na skwer. ChoÊ Tamara bywa tutaj
czÚsto, ogrom boděców nie przestaje jej zadziwiaÊ. Pierwsze,
co uderza, to gwar; plac jest peïen ludzi, którzy snujÈ siÚ,
ĂmiejÈ, jedzÈ i nawijajÈ bez koñca. Drugie, co uderza, to wraĝenie bycia inwigilowanym i poddawanym praniu mózgu.
Propagandowe spoty, drony ponad gïowami, ulotki wciskane
na kaĝdym kroku, kamery, wszÚdzie kamery — to wszystko
jest na porzÈdku dziennym. Trzecie, co uderza, to obecnoĂÊ
mïodzieĝy. Matek nie ma zbyt wielu, samotnych kobiet nie ma
praktycznie wcale. TamarÚ to wkurza, lecz nie dziwi.
Kuli siÚ. Tamara kuli siÚ, by pozostaÊ niezauwaĝonÈ,
i mknie przed siebie. MiÚdzy kawiarniÈ stworzonÈ na modïÚ
paryskÈ a sklepem odzieĝowym popularnej sieci wciĂniÚta
jest kameralna restauracja. Nad wejĂciem Ăwieci siÚ wielki
nóĝ skrzyĝowany z wielkim widelcem. Przed lokalem wystawione sÈ stoliki. Krótkie spojrzenie i Tamara juĝ wie, ĝe dziĂ
na kolacji królujÈ makarony. Wymija pogrÈĝonych w rozmowie, ĝujÈcych i brzÚczÈcych sztuÊcami goĂci, po czym wchodzi do restauracji.
Sala na prawo, sala na lewo. Na wprost od wejĂcia bar.
Za barem kelnerzy i kelnerki oraz wïaĂciciele — maïĝeñstwo
w Ărednim wieku. NastÚpuje skrzyĝowanie spojrzeñ Tamary
i szefowej lokalu.
Idzie dalej. Tamara idzie dalej. Mija szatniÚ, dociera do ïazienek. Drzwi z kóïkiem, drzwi z trójkÈtem, drzwi z napisem Pomieszczenie sïuĝbowe i drzwi bez ĝadnych oznaczeñ,
za to z klamkÈ na szyfr. Tamara przystaje. Odczekuje chwilÚ,
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po czym odwraca siÚ. Dziewczyna jest. WciÈĝ jest. I niewÈtpliwie jest wytrwaïa. Stoi w milczeniu i czeka. PatrzÈ na siebie i obie juĝ wiedzÈ, co za chwilÚ nastÈpi. Tamara, upewniwszy siÚ, ĝe w pobliĝu nie krÚci siÚ nikt niepoĝÈdany, siÚga
do klamki, by wystukaÊ piÚciocyfrowy kod. Blokada siÚ zwalnia. Tamara otwiera drzwi i robi miejsce dla nieznajomej,
nie wypowiadajÈc przy tym nawet jednego sïowa. Dziewczyna mija jÈ z podobnie jak ona zasznurowanymi ustami
i wchodzi pierwsza, a za niÈ wchodzi Tamara.
Pomieszczenie, docelowo restauracyjny magazyn, jest wielkoĂci szkolnej klasy. Pod ĂcianÈ piÚtrzÈ siÚ pudïa z bliĝej
nieokreĂlonÈ zawartoĂciÈ, która nie ma najmniejszego znaczenia. ¥wiecÈ siÚ jarzeniówki. KilkanaĂcie kobiet juĝ przyszïo. SiedzÈ na krzesïach i na podïodze, stojÈ zbite w grupki.
Na widok Tamary przerywajÈ to, co dotÈd robiïy, i podchodzÈ do niej rozradowane. WitajÈ siÚ uĂciskiem, wymieniajÈ
parÚ zdañ. Tamara kaĝdej poĂwiÚca duĝo uwagi, nie zapomina jednak o nieznajomej dziewczynie, która trzyma
siÚ z boku i to, co zastaïa, obserwuje oczami przepeïnionymi
zainteresowaniem. Tamara ma jÈ na celowniku, lecz do niej
nie podchodzi. Nie tak ïatwo zostaje siÚ czÚĂciÈ grupy. Tamara musi mieÊ pewnoĂÊ, ĝe tamtej naprawdÚ zaleĝy. To, co
robiÈ, jest zbyt waĝne. Zbyt niebezpieczne.
W ostatnim tygodniu zrywaïy plakaty propagandowe
w róĝnych czÚĂciach miasta. WczeĂniej zniszczyïy kilka miejskich kamer, podpaliïy kosze wypeïnione propagandowymi
ulotkami, przebiïy opony prominentnym politykom odpowiedzialnym za klepniÚcie PUR-ów. WpuĂciïy do internetu animowany filmik oĂmieszajÈcy wprowadzane jeden po drugim
programy prorodzinne. W sieci sÈ bardzo aktywne; rozsyïajÈ
mailing, dziaïajÈ w portalach spoïecznoĂciowych, udzielajÈ
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siÚ na forach dyskusyjnych i w zamkniÚtych grupach. UdostÚpniajÈ sobie pliki w darknecie1. Wymaga to od nich niebywaïej ostroĝnoĂci i ogromnej wiedzy. DziaïajÈ anonimowo
i pod ĝadnym pozorem nie mogÈ daÊ siÚ zïapaÊ. W kwestiach
informatyczno-technicznych najlepsza jest Renata. Duĝo umie
teĝ Tamara. Obie praktycznie nie rozstajÈ siÚ ze swoimi
macbookami. A gdy nie majÈ wyjĂcia i muszÈ ruszyÊ siÚ
z domu bez nich, to je ukrywajÈ; Tamara w szafie, razem
z perukami, ubraniami i innymi cennymi rzeczami.
W ciÈgu nastÚpnych dwudziestu minut schodzÈ siÚ pozostaïe kobiety. ZajmujÈ miejsca w paru rzÚdach. Tamara
przepïukuje usta wodÈ i wreszcie wychodzi na Ărodek. Jej zielone wïosy wreszcie sÈ na wolnoĂci. Tamara wreszcie czuje siÚ
naprawdÚ sobÈ. Wreszcie. Czeka, aĝ pomieszczenie spowije
cisza, co nastÚpuje momentalnie, po czym zamyka oczy, liczy
do trzech i wyrzuca w powietrze zaciĂniÚtÈ piÚĂÊ.
— Jestem Tamara i wiem, czego chcÚ.
Zaczyna siÚ. Echo odpowiada. W zupeïnie przypadkowej
kolejnoĂci, choÊ dziewczyny znajÈ swoje gïosy i wiedzÈ juĝ,
która odzywa siÚ po której.
— Jestem Renata i wiem, czego chcÚ.
Renata nie chce mieÊ dzieci.
Renata koduje. Jest genialnÈ programistkÈ.
— Jestem Weronika i wiem, czego chcÚ.
Weronika ma benzynÚ we krwi, pracuje jako kierowca
autobusu.
— Jestem Jagoda i wiem, czego chcÚ.
1

Darknet — dosïownie „ciemna sieÊ”. Drugie, czarne oblicze internetu:
obejmuje anonimowe strony, fora dyskusyjne i sklepy, których nie moĝna
znaleěÊ w zwykïych wyszukiwarkach i które nie sÈ dostÚpne przez adres
WWW. Bywa wykorzystywany do handlu nielegalnymi towarami.
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Jagoda wybraïa karierÚ naukowca.
— Jestem Natalia i wiem, czego chcÚ.
Natalia jest mïodÈ wdowÈ.
— Jestem Patrycja i wiem, czego chcÚ.
Patrycja ponad maïĝeñstwo przedkïada podróĝe. Jest himalaistkÈ.
— Jestem Wanda i wiem, czego chcÚ.
Wanda samotnie wychowuje córkÚ.
— Jestem Ewa i wiem, czego chcÚ.
Ewa jest byïÈ prostytutkÈ.
— Jestem Anka i wiem, czego chcÚ.
Anka jest lesbijkÈ, szuka miïoĂci.
— Jestem Izka i wiem, czego chcÚ.
Izka to typ spod ciemnej gwiazdy, moĝe ci przywaliÊ, gdy
na niÈ krzywo spojrzysz.
— Jestem Roksana i wiem, czego chcÚ.
Roksana nie skrzywdziïaby nawet muchy.
— Jestem Ewelina i wiem, czego chcÚ.
Ewelina nie uznaje instytucji maïĝeñstwa, uwaĝa, ĝe papier
nie jest potrzebny do szczÚĂcia.
— Jestem KaĂka i wiem, czego chcÚ.
KaĂka jest wymÚczonÈ matkÈ czworga dzieci.
— Jestem Sylwia i wiem, czego chcÚ.
Sylwia mówi o sobie, ĝe jest brzydkÈ starÈ pannÈ i ma
gdzieĂ, ĝe siÚ nie podoba.
— Jestem Kamila i wiem, czego chcÚ.
Kamila prowadzi tÚ restauracjÚ. Ma dwóch dorosïych
synów i speïniïa siÚ jako matka, ale wkurza jÈ, ĝe politycy —
jak mówi — wciskajÈc kasÚ, wypierajÈ kobietom mózgi.
I tak dalej. W sumie dwadzieĂcia piÚÊ razy. Trzy kobiety
nie dotarïy dziĂ na spotkanie. Lecz jeszcze nie wszystkie siÚ
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wypowiedziaïy. Tamara wie, ĝe z jednego gardïa nie popïynÚïy sïowa, na które ona czeka. MuszÈ pojawiÊ siÚ naturalnie. Tutaj nie ma przymusu. Przymus to pojÚcie obce grupie, której ideÈ jest chcieÊ, mieÊ ochotÚ coĂ zrobiÊ, a nie
musieÊ. I w koñcu sïyszy, Tamara wreszcie to sïyszy.
— Jestem Dorota i wiem, czego chcÚ.
Tamara jako jedyna otwiera oczy. Patrzy na swoje dziewczyny i jest zadowolona, ĝe siedzÈ z zaciĂniÚtymi powiekami,
gotowe wchïaniaÊ sïowa, które ona ma dla nich. Ta nowa
przycupnÚïa w ostatnim rzÚdzie. WciÈĝ ma zamkniÚte oczy.
Czyli chce siÚ dostosowaÊ. To dobrze. Tamara musi uwzglÚdniÊ jÈ w swoim przemówieniu.
— Czego chcesz, Doroto? — pyta.
Odpowiedě nie pada od razu.
— ChcÚ ĝyÊ na wïasnych zasadach.
Tamara nie odrywa od niej wzroku. Faïsz wyczuje od razu.
— Co to znaczy na wïasnych zasadach?
Tamara widzi, ĝe tamta jeszcze ma opory, skrÚpowanie
wiÈĝe jej jÚzyk.
— Doroto — powtarza Tamara z naciskiem. — Co to
znaczy na wïasnych zasadach?
— To znaczy, ĝe nie chcÚ czuÊ siÚ gorsza, bo nie mam
i nie bÚdÚ mieÊ dzieci.
— Dlaczego nie chcesz mieÊ dzieci, Doroto?
Odpowiada cisza. To osobiste pytanie i Tamara ma tego
ĂwiadomoĂÊ. Ale w grupie zasady sÈ jasne: nie ma tajemnic,
wszyscy wszystko o sobie wiedzÈ.
— Dlaczego nie chcesz mieÊ dzieci, Doroto?
Nowa otwiera oczy i z TamarÈ karmiÈ siÚ teraz wzajemnie
spojrzeniami. To jest jak próba siï. Dorota juĝ zdÈĝyïa siÚ
zorientowaÊ, ĝe ta caïa grupa to nie zabawa. PatrzÈ na siebie
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przez jakiĂ czas, zanim Dorota podejmie decyzjÚ, ĝe w to
wchodzi i udzieli odpowiedzi.
Tamara tej nowej jeszcze nie rozgryzïa i choÊ ma nosa do
ludzkich charakterów, to zbyt krótko z niÈ obcowaïa, by móc
powiedzieÊ o niej coĂ z przekonaniem. Lecz to za chwilÚ moĝe
siÚ zmieniÊ, bo nowa, wciÈĝ děwigajÈc przeszywajÈce spojrzenie liderki, w koñcu zbiera siÚ w sobie i przemawia:
— Bo straciïam dziecko w trzecim miesiÈcu ciÈĝy.
Oczy pozostaïych nadal sÈ zamkniÚte, za to niektóre z ust
siÚ otwierajÈ, by na Ăwiat mogïy siÚ wydostaÊ stïumione
westchnienia. WidaÊ, ĝe u paru dziewczyn emocje wziÚïy
górÚ. StraciÊ dziecko, bÚdÈc w ciÈĝy, to ból, który zostaje
z tobÈ na caïe ĝycie. WiedzÈ to nawet bezdzietne. A Tamara
z DorotÈ nie odrywajÈ od siebie wzroku.
— I jesteĂ wĂciekïa, Doroto, prawda? JesteĂ wĂciekïa na
system, który chce ci narzuciÊ okreĂlony model ĝycia.
— Tak, jestem wĂciekïa.
Tamara uĂmiecha siÚ do siebie w myĂlach; dziewczyna,
która wïaĂnie doïÈczyïa do grupy, wydaje siÚ sensowna.
— My teĝ jesteĂmy wĂciekïe — mówi Tamara gïoĂno. —
Otwórzcie oczy. Spójrzcie na mnie. — ZaciĂniÚta piÚĂÊ znowu przecina powietrze. — Jestem Tamara i wiem, czego chcÚ.
Pozostaïe kobiety teĝ unoszÈ piÚĂci i teraz ich gïosy nakïadajÈ siÚ na siebie, gdy kaĝda z nich, w tym samym momencie, wypowiada swoje imiÚ i dopowiada resztÚ, co skutkuje szalonÈ kakofoniÈ, w której kaĝda mówi co innego,
a jednak koñcówka jest ta sama.
— Jestem (imiÚ) i wiem, czego chcÚ.
— Jestem (imiÚ) i wiem, czego chcÚ.
SÈ juĝ tak nakrÚcone, ĝe zaczynajÈ klaskaÊ i pokrzykiwaÊ.
A Tamara dopiero zmienia bieg na drugi, wiele ma jeszcze
w zapasie. Patrzy na dziewczyny, które z kolei patrzÈ na
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niÈ, i nagle jako ĝywo staje jej przed oczami ojciec. Teĝ tak
czÚsto przed niÈ staï. Przed niÈ, przed jej siostrÈ i matkÈ. Zawsze duĝo miaï do powiedzenia, myĂli wyraĝaï w iĂcie wojskowym stylu. Domowy ĝandarm. Tamara widzi go w swojej
gïowie bardzo dokïadnie. Ciemne, pokrÚcone wïosy, broda,
dïugi nos. Srogi wyraz twarzy. Gdy tak staï nad nimi i prawiï
kazania, Tamarze wydawaï siÚ nienaturalnie wysoki, wrÚcz
olbrzymi, jakby miaï co najmniej dwa metry.
Miaï metr siedemdziesiÈt dziewiÚÊ.
Caïy ojciec, wcinanie siÚ w nieodpowiednim momencie
to jego domena. Lecz ona jest TamarÈ i wie, czego chce. Wie,
ĝe nie chce go teraz widzieÊ. To siÚ jednak wydarza i zanim
przemówi do dziewczyn, usïyszy jego gïos.
„¿aïujÚ, ĝe nie mam syna”.
Tamara musi zdusiÊ to w sobie. GïoĂno przeïyka ĂlinÚ, nabiera do pïuc powietrza. Nie pozwoli siÚ wytrÈciÊ z równowagi. Nie, tatusiu, tym razem ci siÚ nie uda. Tamara jest juĝ
duĝÈ dziewczynkÈ, umie siÚ postawiÊ. Jest TamarÈ i umie
mówiÊ. Moĝe zaczynaÊ. Dziewczyny milknÈ — ta cisza jak
makiem zasiaï zachÚca jÈ do rozprucia worka ze sïowami,
co teĝ Tamara czyni.
— MówiÈ o nas: feministki. Ja nie wiem, czym jest feminizm. Wiem natomiast, czym jest sprawiedliwoĂÊ. Wiem, ĝe
sprawiedliwe pañstwo nie segreguje ludzi. Nie dzieli ich na
lepszych i gorszych, nikomu nie narzuca stylu bycia. Nie próbuje wmówiÊ kobietom, ĝe istnieje tylko jeden model szczÚĂcia. Nie próbuje nikogo kupiÊ, wciskajÈc parÚ zïotych za
rodzenie na akord. PamiÚtajcie, ĝe to sÈ pieniÈdze wyciÈgniÚte z naszych kieszeni, ciÚĝko przez nas zarobione, a zarzÈdza nimi banda uprzywilejowanych tumanów.
Jedna z dziewczyn krzyczy: „Tak jest!”.
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— Przyszïo nam ĝyÊ w totalitarnym kraju, w którym demokracja jest sterowana i istnieje tylko w teorii. Jestem
wĂciekïa — i wiem, ĝe wy teĝ jesteĂcie — bo próbujÈ nas
pozbawiÊ wolnego wyboru. Wolny wybór to rzecz ĂwiÚta.
Jest wrodzonym prawem kaĝdego czïowieka. Nie damy sobie
wmówiÊ, ĝe nie warto pracowaÊ, ĝe lepienie pierogów wystarczy do osiÈgniÚcia ĝyciowej satysfakcji, ĝe jesteĂmy gïupimi gÚĂmi. Nie pozwolimy na to, by kobieta niezamÚĝna
i bezdzietna byïa uwaĝana za bezuĝytecznÈ, bo nie pasuje
do systemu. Ja mam w dupie system, w którym nie mogÚ
sama wyjechaÊ za granicÚ, spÚdziÊ nocy w hotelu albo kupiÊ
wiÚkszego mieszkania. Nie mogÚ nawet wyjĂÊ na cholerny
spacer w Ărodku nocy! Musimy siÚ ciÈgle ukrywaÊ, przeobraĝaÊ, udawaÊ, ĝe jesteĂmy kimĂ innym. ¥ciemniamy, ĝe mamy
partnerów. Uwaĝamy na kaĝde sïowo, bo nigdy nie wiadomo, jakie intencje ma ten, z kim rozmawiamy. ¿yjemy
w spoïeczeñstwie kapusiów gotowych wejĂÊ z butami w ĝycie drugiego czïowieka dla paru groszy. ¿yjemy w chlewie,
bo rzÈdowa kasa idzie na pieprzone Programy Ukatrupiania
Rozumu. Zlikwidowali programy wspierajÈce przedsiÚbiorczoĂÊ kobiet, ĝeby mieÊ z czego sfinansowaÊ te zasrane PUR-y.
ZapÚdzajÈ ludzi do zbudowanych w poĂpiechu i nudnych jak
rzygi maïych biaïych domków wyposaĝonych w meble z popularnej sieciówki. ResztÈ miasta nikt siÚ nie przejmuje. Blok,
w którym mieszkam, rozpada siÚ na moich oczach. I wszÚdzie
te pieprzone ulotki. Mam wraĝenie, ĝe widzÚ je w kiblu, gdy
spuszczam wodÚ, widzÚ je na dnie talerza, gdy jem obiad,
szeleszczÈ mi pod poduszkÈ, gdy kïadÚ siÚ spaÊ.
Dziewczyny parskajÈ gorzkim Ămiechem.
— O jednym tylko musimy pamiÚtaÊ: jeĂli kiedykolwiek
pomyĂlimy, ĝe byÊ moĝe bardziej opïaca siÚ nic nie robiÊ,
tylko rodziÊ kolejne pokolenia Polaków i wychowywaÊ je
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w maïym biaïym domku, to juĝ przegraïyĂmy. Nie na tym
polega patriotyzm. Nie moĝemy daÊ sobie wmówiÊ, ĝe
kaĝdy, kto nie stoi za rzÈdem, jest wrogiem ojczyzny. Patriotyzm to nieustanna praca organiczna, walka o lepszy kraj,
o wolnÈ ojczyznÚ, w której kaĝdy moĝe ĝyÊ po swojemu.
Jestem patriotkÈ, bo chcÚ, by mój kraj stawaï siÚ lepszy. Nie
chcemy anarchii. Chcemy obudziÊ sumienie Polaków, szczególnie tych, którzy decydujÈ o naszych sprawach.
Spójrzcie na KasiÚ. Urodziïa w mïodym wieku czwórkÚ
dzieci i przyszïa do nas, bo ze zmÚczenia pada na twarz.
MÈĝ wszystko olaï. Stwierdziï, ĝe jest po pracy tak bardzo
styrany, ĝe musi odpoczÈÊ, i nie rozumie, o co te wszystkie
pretensje. Kasia ma pieniÈdze, zostaïa wpisana na listÚ oczekujÈcych na socjalny segment. Ale jest cholernie nieszczÚĂliwa, dlatego do nas przyszïa. Chce, ĝeby kobiety zaczÚïy
myĂleÊ, tak mi powiedziaïa, gdy rozmawiaïam z niÈ po raz
pierwszy. — Tamara zerka w stronÚ drobnej blondynki,
która odpowiada jej skinieniem gïowy. — A teraz ci kretyni
chcÈ jeszcze bardziej dokrÚciÊ ĂrubÚ i wprowadziÊ obowiÈzkowÈ rejestracjÚ niezamÚĝnych kobiet. Jakby maïo byïo niewoli! Co dalej? Pytam: co bÚdzie dalej? Czy ciÈgle musimy
siÚ wzajemnie poĝeraÊ jak zwierzÚta odmiennych gatunków?
BÚdziemy walczyÊ, bo kochamy ten kraj. BÚdziemy walczyÊ
o sprawiedliwoĂÊ i o wolnoĂÊ! To jest wïaĂnie nasz patriotyzm. Nigdy nas nie stïamszÈ. Prawda, dziewczyny?
— Prawda! — odkrzykujÈ jej.
— Prawda? — powtarza Tamara gïoĂno.
— Prawda!
— Tak jest! — woïa Tamara, odwraca siÚ do odtwarzacza
i wïÈcza Psalm 151 Kultu:
Zupeïnie nie wiem, co siÚ tutaj dzieje
Gdy widzÚ to wszystko, niemalĝe truchlejÚ
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Muzyka gra na tyle cicho, by ĝaden zbÚdny děwiÚk nie
wyĂlizgnÈï siÚ z magazynu i nie dotarï do ucha przypadkowego goĂcia — oraz na tyle gïoĂno, by w dziewczynach obudziïa siÚ ĝÈdza dziaïania. SÈ oklaski, jest wiwatowanie, pokrzykiwanie, wzajemne motywowanie siÚ do dziaïania, a to
wszystko przy akompaniamencie melodii, która perfekcyjnie
przystaje do sytuacji.
Potem Kamila otwiera duĝÈ, ukrytÈ w kÈcie lodówkÚ i kaĝdej z partyzantek daje po butelce zimnego piwa. PijÈ je, Tamara pije piwo, robiÈc swoje. Najpierw rozdaje dziewczynom
nowe bezpieczne karty SIM, zdobyte dziÚki znajomoĂci z zaufanymi cyberhandlarzami. Dziewczyny wymieniajÈ je bez
zwïoki, stare karty przeïamujÈc na póï — gdy siÚ rozejdÈ,
wyrzucÈ je do kratki Ăciekowej, do Ămietnika, do rzeki przecinajÈcej miasto. A potem przy punku zaczynajÈ omawiaÊ
kolejnÈ akcjÚ. PostanawiajÈ dobraÊ siÚ do propagandowych
plakatów porozwieszanych w miejskich autobusach. Tamarze zachciaïo siÚ rzygaÊ, gdy plakat zobaczyïa po raz pierwszy. UĂmiechniÚta rodzina: mama, tata, czworo dzieci na tle
wÈskiego, biaïego szeregowca. Napis: „Juĝ nie musisz zaciÈgaÊ kredytu na trzydzieĂci lat. Skorzystaj z rzÈdowego
programu i zamieszkaj w komfortowym domku jednorodzinnym”.
W Ărodkach miejskiej komunikacji sÈ teĝ emitowane
propagandowe spoty, ale z ich blokadÈ moĝe byÊ trudniej.
Renata juĝ kombinuje, jak dostaÊ siÚ do centralnego komputera, z którego spoty sÈ nadawane, lecz to zadanie i skomplikowane, i wymagajÈce nieprawdopodobnej ostroĝnoĂci. Tamara teĝ nad tym pracuje, najczÚĂciej nocami, gdy nie
moĝe spaÊ. Albo po wyjĂciu Piotrka, gdy jest tak naïadowana, ĝe rozsadza jÈ od Ărodka. Nigdy nie mogïa siÚ nadziwiÊ facetom, ĝe po wszystkim po prostu zasypiajÈ.
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Tamara i dziewczyny omawiajÈ plan dziaïania. Wera mówi,
co wie, a jako kierowca wie sporo. W autobusach sÈ zainstalowane kamery, wiÚc trzeba bardzo, ale to bardzo uwaĝaÊ.
eb caïy czas mieÊ na karku. Oczy naokoïo gïowy. Nerwy ze
stali. Partyzantki juĝ dzielÈ siÚ na trzy-, czteroosobowe grupki,
juĝ ustalajÈ wstÚpnÈ datÚ, juĝ wymieniajÈ siÚ pomysïami,
robiÈ burzÚ mózgów. CaïoĂÊ zaczyna nabieraÊ ksztaïtów.
Formuje siÚ jak ludzik z plasteliny. Tamara zaciera rÚce, dziewczyny zacierajÈ rÚce. JednoczeĂnie Tamara wciÈĝ obserwuje
tÚ nowÈ, DorotÚ, która zagaiïa jednÈ z jej dziewczyn. Ciekawe, która do której zagadaïa pierwsza, zastanawia siÚ Tamara, lecz zanim do niej podejdzie i sama zajmie jÈ rozmowÈ, na chwilÚ siÚ zamyĂla, bo do jej uszu trafia Iggy Pop
i Tamara w odpowiedzi przymyka oczy.
I am the passenger
And I ride and I ride
I ride through the city’s backsides2
Oczy Tamary sÈ przymkniÚte.

6
— JesteĂ Dorota.
— Jestem Dorota.
— Nie miej mi za zïe, ĝe ciÚ tak przycisnÚïam, ale w grupie
nie mamy przed sobÈ tajemnic.
— W porzÈdku, rozumiem.
Tamara zauwaĝa, ĝe Dorota ma zielone oczy.
— Kto podaï ci hasïo?
2

Iggy Pop, The Passenger.
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Ich hasïo to rzecz ĂwiÚta. ZmieniajÈ je regularnie. Nowe
zawsze wychodzi od Tamary, która umieszcza je w popularnej grze sieciowej. Nauczyïa jÈ tego Renata. Tamara kaĝde
hasïo lokuje w wirtualnym Ăwiecie, co wydaje siÚ niepozorne,
a w istocie jest genialne. O zmianach informuje dziewczyny
podczas spotkañ grupy.
— Dobra znajoma — tïumaczy Dorota.
— Jak siÚ nazywa?
Dorota przez chwilÚ siÚ waha.
— Magda.
— Nazwisko.
Dorota wydaje siÚ zaskoczona bezpoĂrednioĂciÈ Tamary.
Podaje nazwisko.
— Nie znam jej — odpowiada Tamara ze zdziwieniem.
— Kto to jest? Nie naleĝy do naszej grupy.
— Pracujemy razem.
— Gdzie pracujecie?
— JesteĂmy konsultantkami telefonicznymi — tïumaczy
Dorota. Podaje nazwÚ znanego przedsiÚbiorstwa.
— W porzÈdku. Ale skÈd ta Magda o nas wiedziaïa? SkÈd
ty wiedziaïaĂ, ĝe mamy dzisiaj spotkanie? SkÈd wiedziaïaĂ,
gdzie mieszkam? — Gdy Tamara zadaje to ostatnie pytanie,
wzdryga siÚ. Jeszcze jej siÚ to nie przytrafiïo. Dziewczyny do
grupy najczÚĂciej trafiaïy poprzez inne dziewczyny. Owszem,
zdarzaïo siÚ, ĝe na ulicy padaïo hasïo, tak dobrane, by nie
wzbudzaïo podejrzeñ u postronnych osób, lecz jeszcze nigdy
nikt nie zaczepiï Tamary pod blokiem. Pod jej wïasnym
blokiem.
— Magda nie naleĝy do waszej grupy, ale zna kogoĂ,
kto naleĝy. Niestety nie chciaïa mi powiedzieÊ kogo — wyjaĂnia Dorota.
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Tamara jest w klinczu. Chciaïaby wejĂÊ w temat gïÚbiej,
dowiedzieÊ siÚ wiÚcej, duĝo wiÚcej, lecz ma ĂwiadomoĂÊ,
ĝe to minie siÚ z celem: Dorota moĝe powiedzieÊ jej wszystko i to bÚdÈ tylko sïowa, które mogÈ byÊ zmyĂlone.
RozmawiajÈ jeszcze przez chwilÚ. Dorocie siÚ tutaj podoba, chce siÚ przyïÈczyÊ. Przyjdzie na nastÚpne spotkanie.
Weěmie udziaï we wszystkim, o co jÈ poproszÈ. Dorota mówi,
ĝe ma „doĂÊ tych ïajdaków w biaïych koïnierzykach, którym
siÚ wydaje, ĝe wiedzÈ, jak powinnyĂmy ĝyÊ”.
— Renata, Ewelina! — Tamara zwraca siÚ do nich, gdy
w magazynie zostaje garstka najbardziej zaufanych dziewczyn. DziĂ Renata nie ma peruki, tylko lĂniÈce, dïugie, jasne
wïosy. — Trzeba sprawdziÊ tÚ nowÈ. — Tamara powtarza
jej imiÚ i nazwisko. Mówi teĝ o kobiecie, z którÈ nowa podobno pracuje na tak zwanych sïuchawkach, jako telemarketerka. — Sprawděcie je. Dowiedzcie siÚ, gdzie nowa
mieszka. Czy faktycznie ma mÚĝa i czy poroniïa. — Tamara
odnosi wraĝenie, ĝe gdy to mówi, w oczach Eweliny bïyska
coĂ na ksztaït zdumienia, lecz jeĂli juĝ, to jedynie przez uïamek sekundy. Zasady w grupie sÈ proste: ĝadnych tajemnic,
ĝadnych niejasnoĂci, ĝadnych znaków zapytania. — Nie podoba mi siÚ, ĝe ona wie, gdzie mieszkam. To nie powinno
siÚ powtórzyÊ.
Tamara ma ĂwiadomoĂÊ, ĝe choÊ dziaïajÈ w podziemiu,
a dziennikarze konsekwentnie milczÈ na temat ich aktywnoĂci, coraz wiÚcej osób wie o grupie. ZaczÚïy od zdewastowania szeĂciu miejskich kamer. O tym media wspomniaïy,
uznajÈc to za zwyczajny akt wandalizmu. Lecz potem nastÈpiïa seria jednoznacznych incydentów: puszczenie z dymem
wpakowanych do miejskich Ămietników propagandowych
ulotek, przebicie opon w oĂmiu samochodach naleĝÈcych
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do posïów i senatorów, umieszczenie w sieci filmu oĂmieszajÈcego Programy Udoskonalania Rodziny, zaatakowanie
mediów spoïecznoĂciowych, forów dyskusyjnych oraz skrzynek pocztowych — i nagle wĂród dziennikarzy zapanowaïa
zmowa milczenia. Jak gdyby przyszedï odgórny nakaz, ĝeby
o tym nie pisaÊ. No przecieĝ. Propaganda sukcesu. — Jasne
— mówi Renata pewnym gïosem.
— Sprawdzimy jÈ — dodaje Ewelina.
Tamara ĝuje gumÚ, kiedy wraca do domu. Kilka razy patrzy za siebie, ĝeby siÚ upewniÊ, czy nikt za niÈ nie idzie.
Wiatr owija siÚ wokóï niej niczym chïodny kawaïek atïasu.
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