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 CZ  1.

Wolno  kocham i rozumiem
Wolno ci odda  nie umiem

(Ch opcy z Placu Broni, Kocham wolno )

Jest super, jest super
Wi c o co ci chodzi?

(T.Love, Jest super)
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1
To Tamara.

Tamara, która ma dziesi  lat i biegnie w zakrwawionych
tenisówkach.

To Tamara.
Tamara, która ma trzydzie ci dwa lata i biegnie w prze-

moczonych adidasach.
Biegnie przez miasto. Wpada w ciemn  uliczk , gdzie

powietrze przesi kni te jest wilgoci , gdzie cuchn  poroz-
rzucane mieci. Jest nad Tamar  stalowe, zas pione niebo,
wysy aj ce czytelny komunikat, e trzeba si  pieszy . Wi c
Tamara przy piesza. Omija zgniecione puszki, strz pki gazet,
resztki po ywienia. okcie trzyma blisko cia a, g ow  skryt
pod kapturem ma pochylon . To brzydka i smutna cz
miasta, lecz ona, Tamara, tutaj czuje si  najbezpieczniej: z dala
od ludzi, od kamer, od w cibskich oczu.

Kilka minut i b dzie szósta. Kilka minut i godzina policyjna
dobiegnie ko ca. Kilka minut i Tamara b dzie po treningu.
Teraz odbija w stron  swojego osiedla i zatrzymuje si  przy
zaniedbanym placu zabaw. D onie opiera o kolana, próbuje
uspokoi  oddech. Patrzy na zegarek: dziesi  kilometrów po-
kona a w czterdzie ci pi  minut i szesna cie sekund. Jest za-
dowolona. Jeszcze tylko kupi gazet  i mo e wraca  do siebie.
Kiosk znajduje si  pod jej blokiem. Tamara zagl da do okien-
ka i gdy szybka si  odsuwa, czeka j  pierwsza tego dnia
niespodzianka. Patrzy na faceta. Facet patrzy na ni . Jest na-
lany na twarzy, krótko ostrzy ony, jako  po sze dziesi tce.
Jego zapadni te oczy widruj  j  na wylot.
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— Nie ma pani Wies awy? — pyta Tamara, nie kryj c
zdumienia.

Facet kr ci g ow .
— Nie ma i nie b dzie.
— Jak to? Co  si  sta o?
— A co si  mia o sta , Wie ka wreszcie posz a po rozum

do g owy. Skorzysta a z tego programu, co to daj  par
z otych i dofinansowanie do wczasów za zwolnienie miejsca
pracy. Co si  pani dziwi. Wie ka ju  niem oda, swoje lata ma,
nie b dzie do grobowej deski w ciasnym kiosku siedzie .
A tak w domu zostanie, odpocznie sobie, wnukami si  zaj-
mie i jeszcze jej za to zap ac .

Tako rzecze facet. I Tamara ju  wie, czuje to ka dym wy-
ostrzonym zmys em, a  jej si  od tego uczucia w osy je
na g owie, e to nie b dzie dobry poniedzia ek. Nie, gdy si
tak  wiadomo  otrzymuje na dzie  dobry. Pani Wies awa, jej
ulubiona kioskarka. Kolejna kobieta wch oni ta przez system.

Facet z kiosku obserwuje j , Tamar , uwa nie i oto jest
— w cibskie oko, które cho  zapadni te, ju  dostrzeg o
okazj . Wi c ona szybko prosi gazet , p aci bilonem bez ko-
nieczno ci wydawania reszty, milczeniem pomija pytanie, czy
mieszka w okolicy, i czym pr dzej si  wycofuje, chce ju  by
w swoim mieszkaniu. Po drodze jeszcze podepcze wydru-
kowane w nadmiarze ulotki, które s  wsz dzie, dos ownie
wsz dzie, jeszcze umknie zbyt mocno zainteresowanej jej y-
ciem s siadce i ju , ju  jest u siebie, w swoim bezpiecznym
M2, gdzie okna przes aniaj  ciemne rolety; Tamara ods oni
je dopiero za godzin , gdy b dzie wychodzi  do pracy.

Nast puje rutynowa sekwencja zdarze : skok pod prysz-
nic, y ka w owsiank , kubek w d o  nad gazet  codzienn .
Tamara siedzi przy kuchennym stole i zaczyna czyta . Krew
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szybko nabiega jej do twarzy — wystarczy, e spojrzy na
pierwsz  stron . Klnie pod nosem s owem na ka. Wi c nic
si  nie zmieni o. Wr cz jest gorzej. Na jedynce wielka wi -
ska twarz pani minister do spraw rodziny, która jest jedno-
cze nie wicepremierem i jedyn  kobiet  w rz dzie. W tytule
cytat, który sprawia, e palce Tamary odrobin  zbyt mocno
zaciskaj  si  na posrebrzanej y ce.

„Nasze PUR-y zrewolucjonizowa y Polsk ”

Znakomicie rozwijaj ca si  gospodarka, istotne
zwi kszenie dzietno ci, zahamowanie migracji
Polaków za granic , odm odzenie spo ecze stwa,
znaczny spadek bezrobocia, rozwi zanie proble-
mów mieszkaniowych polskich rodzin, bardzo
dobre nastroje spo eczne — rz d podsumowa
trzy lata funkcjonowania Programów Udosko-
nalania Rodziny. Do tej pory uruchomi  ich pi .
Kolejne ma w planach.

Tamara czyta, czyta w po piechu, a niadanie staje jej
w gardle; po co mówi , e jest w ciek a, skoro to oczywiste?
Ka de kolejne s owo, które Tamara po era wzrokiem, pot -
guje w niej uczucie wzburzenia. W gazecie pisz  tak: niepo-
koj ca sytuacja polityczno-ekonomiczna w Europie zmusi a
Wspólnot  do poczynienia radykalnych kroków. Odpowie-
dzi  na bie ce problemy ma by  przede wszystkim zwi k-
szenie dzietno ci, która, jak to okre lono, znalaz a si  nad
przepa ci . Wymieniono ca y szereg zagro e  zwi zanych
z takim stanem rzeczy. Polsk  wybrano jako wzorcowy kraj
nastawiony na przywrócenie tradycyjnej roli kobiety oraz ro-
dziny. Rz d uruchomi  do tej pory pi  Programów Udosko-
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nalania Rodziny, które z za o enia maj  podnie  jako  ycia
polskich rodzin, zapewni  im poczucie stabilno ci i bezpie-
cze stwa.

Gazeta przypomina: Program Udoskonalania Rodziny #1
— comiesi czne wsparcie w wysoko ci redniej krajowej dla
rodzin z co najmniej trójk  dzieci, Program Udoskonalania
Rodziny #2 — wysokie dop aty na kolejne dzieci, Program
Udoskonalania Rodziny #3 — budowa zamkni tych osiedli
socjalnych o wysokim standardzie dla rodzin wielodziet-
nych, Program Udoskonalania Rodziny #4 — comiesi czne
wsparcie w wysoko ci najni szej krajowej plus dofinansowa-
nie wczasów dla kobiet, które zwolni  miejsce pracy, Pro-
gram Udoskonalania Rodziny #5 — darmowe podr czniki,
talony na ubrania, bony na wycieczki po kraju dla rodzin,
w których dzieci jest co najmniej troje.

Oczywi cie samo podsumowanie hojno ci rz dz cych nie
wytr ci o jej, Tamary, z równowagi tak bardzo jak zapowied
kolejnego programu. Tamara czuje, jak kawa pali jej prze yk,
wla a j  w siebie odrobin  zbyt szybko, zbyt zach annie,
a win  za to ponosz  informacje w dalszej cz ci artyku u.
Program Udoskonalania Rodziny #6 — obowi zkowa reje-
stracja i stawianie si  przed komisj  niezam nych Polek,
które uko czy y osiemnasty rok ycia. Rz d robi to, t uma-
czy pani minister, bo wyra a trosk  o ich status quo. Rz d
chce lepiej pozna  t  grup  spo eczn . Rz d wyra a g bo-
kie przekonanie, e dzi ki temu b dzie móg  zaproponowa
niezam nym kobietom rozwi zanie maj ce na celu wyeli-
minowanie problemu samotno ci w ród Polek. PROBLEMU.
Pani minister nie ma w tpliwo ci, e samotno , któr  nazy-
wa „zimnym miejscem tego wiata”, to przekle stwo, styg-
mat, yciowa pora ka. Nikt nie chce by  sam, przekonuje
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pani minister, nikt, zw aszcza kobieta. Pani minister nie wyja-
nia jednak, przed jak  komisj  mia yby si  stawia  nieza-

m ne Polki, o co ta komisja mia aby je pyta  i jakie rzekome
rozwi zanie rz d chce zaproponowa . Pani minister mówi
du o, ale ogólnikowo, czyli jak zawsze. Pani wicepremier jest
w rz dzie tylko po to, by kobiety czu y, e maj  na górze
swoj  reprezentantk , a o ich sprawach nie decyduj  wy-

cznie m czy ni. Pani minister lobbuje. Zachwala PUR-y,
ka dy jeden nazywaj c prze omowym. Drogie Polki, nawo-
uje pani minister poprzez farb  drukarsk , to wszystko

dla was!
A ona, Tamara, chcia aby bardzo nie wierzy  w asnym

oczom, lecz wzrok ma dobry. S owa, które w a nie przeczy-
ta a, wlaz y jej do g owy i w niej siedz . To stan, który towa-
rzyszy Tamarze za ka dym razem, gdy przegl da pras , czyli
od poniedzia ku do soboty. Lecz czyta  musi. Musi by  na
bie co, chocia  w jej kraju, w jej ojczy nie nie ma ju  wol-
nych mediów. S  tylko media wdupow a ne, bo kto trzyma
sztam  z rz dz cymi, ten ma pewno , e jego finansowe
róde ko nie wyschnie. Rz d potrafi by  szczodry, zw aszcza

dla swoich. Pecunia non olet.
Oczy Tamary s  szybkie, sprawnie prze lizguj  si  po po-

zosta ych stronach, a gdy docieraj  do ko ca, Tamara wstaje,
si ga po telefon i kciukiem wystukuje wiadomo : „Kawa
o 17?”. Karta, z której teraz korzysta, wkrótce zostanie prze-
amana na pó  i wrzucona do kratki ciekowej, jednak jeszcze
s u y jej wiernie.

Wiadomo  potwierdzaj ca spotkanie przychodzi po mi-
nucie i pi tnastu sekundach.

Sko czywszy niadanie, Tamara przenosi si  do azienki
i rozpoczyna swój codzienny rytua  dopasowania si  do ogó-
u. Staje przed lustrem w bieli nie. Robi staranny makija ,
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cho  to czynno , która j  dra ni. W uszy wpina srebrne
kolczyki. Zaczesuje do ty u swoje krótkie, zielone w osy, pa-
cyfikuje je elem. Bierze z pralki peruk  i w moment diame-
tralnie odmienia swój wizerunek. Ci, przy których musi za-
chowa  ostro no , znaj  j  jako krótkow os  brunetk .
Mimo e czynno ci prowadz ce do zmiany wygl du Tama-
ra powtarza niemal ka dego dnia, wci  nie mo e si  sobie
nadziwi , jaka jest sprawna w tym swoim przeobra aniu
si . Nienawidzi tego, ale jednocze nie j  to bawi, cho  bar-
dziej tego nienawidzi.

Tamara wychodzi z azienki. Wchodzi do pokoju, staje
przed szaf  — szafa jest wielka, ci ka, zamykana na klucz.
Tamara wydobywa ze rodka odpowiednie ubranie: czarn
spódnic , bia  koszul , ciemne rajstopy. Ta odzie  do niej nie
pasuje, Tamara czuje si  w niej jak pajac, ale zaciska z by
i zapina wszystkie guziki, zasuwa wszystkie zamki. Koszula
wymaga wyprasowania, lecz ona celowo rezygnuje dzisiaj
z elazka. Strój uzupe nia efektownym pier cionkiem z ru-
binem, który wsuwa na palec serdeczny prawej d oni. Si ga
jeszcze po flakon m skich perfum, którymi skrapia sobie skór
tu  za uszami oraz ko nierzyk koszuli.

Potem kolejna rutynowa sekwencja zdarze . Macbook
i zewn trzny dysk twardy do szafy, szafa na klucz, klucz do
torebki. Upewnienie si , e rzucony na pod og  materac,
który s u y Tamarze za ó ko, jest na swoim miejscu: to bar-
dzo wa ne — tam, gdzie obluzowa a si  pod nim cz  parkie-
tu, Tamara trzyma ukrytego przed wiatem glocka 17 GEN 4
kaliber 9x19 mm PARA. Kiedy wszystko w odpowiedniej
kolejno ci zostaje zrobione, Tamara zak ada buty na wyso-
kich obcasach, bierze torebk  i wreszcie podchodzi do okna,
eby wpu ci  do mieszkania s o ce.
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Krajobraz po drugiej stronie od pewnego czasu jest nie-
zmienny. Tamara patrzy na pozbawione duszy osiedle, gdzie
bloki zbudowano bez czu o ci, za to pragmatycznie, by na
mo liwie jak najmniejszej powierzchni upchn  jak najwi cej
osób. Wszystko jest niedoskona e, t  okolic , to miasto,
ten kraj z era bylejako . Jest brzydko i nieprzyjemnie i nie ma
na czym oka zawiesi , i wsz dzie poniewieraj  si  ulotki,
zalegaj  na chodnikach, ulicach, placach zabaw, trawnikach,
wystaj  z koszy na mieci, przyklejaj  si  do butów. wiat
pokry  papierowy dywan. yje si  na wielkim mietnisku.

Tamara podnosi wzrok, patrzy w gór . Pod niebem kr
mechaniczne ptaki.

2
— Tamara, jak ci min  weekend? — pada pytanie zza s -
siedniego biurka.

Biuro rachunkowe pracuje od ósmej. Cztery kobiety s
ju  na swoich miejscach, osiem d oni stuka w klawiatur .

— Dzi ki, ca kiem nie le.
— Wygl dasz dzi  jako  inaczej, czy by przyjecha  Wojtek?
Tamara u miecha si  zak opotana, spuszcza wzrok jak

ma a dziewczynka.
— Tak, mia  wolny weekend. Wreszcie mogli my si  sob

nacieszy .
— I co porabiali cie? — Ciekawska kole anka puszcza

do Tamary oko.
— Nic takiego, praktycznie nie wychodzili my z domu.
— Chcia a  powiedzie  z ó ka — poprawia j  druga

kole anka.
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Tamara jest wyczulona na ka de w cibskie oko, wi c
udaj c zak opotanie, tylko wzrusza ramionami i z ulg  od-
krywa, e nauczy a si  rumieni  na zawo anie.

— Musieli my si  sob  nacieszy  — odpowiada.
— To znaczy, e Wojtek ju  wyjecha ?
— Niestety.
Jedna z kole anek odrywa si  od komputera i idzie w stro-

n  drzwi. Gdy mija Tamar , nachyla si  nad ni  i niucha, niu-
cha jak pies, po czym cicho pogwizduje.

— Ale po egnanie mieli cie chyba gor ce — chichocze
i bez s owa zgarnia z biurka Tamary prostok tn  ramk ,
w której tkwi romantyczna fotografia: kobieta i m czyzna,
zwróceni do siebie profilami i zaciemnieni, na tle zacho-
dz cego s o ca. — Kiedy go wreszcie poznamy? Ju  chyba
z pó  roku jeste cie po zar czynach.

— Wiem, te  bym chcia a, eby cie go pozna y, ale same
wiecie, jak  Wojtek ma prac , mnie te  trudno by o przy-
wykn  do tego, e ci gle jest w rozjazdach.

— No, kochana, jak si  zachcia o narzeczonego biznes-
mena…

— Wola abym, eby zarabia  mniej, ale przynajmniej by
przy mnie.

Udaje jej si  wypowiedzie  te s owa g osem przepe nio-
nym smutkiem, rozgoryczeniem i t sknot .

Kole anka, która wyczu a jej m skie perfumy, odk ada
ramk  na miejsce i klepie Tamar  po plecach.

— Jasne, rozumiemy. Ale koszul  mog a  sobie wypra-
sowa .

Reszta dnia up ywa jak zwykle: na mno eniu, dzieleniu,
dodawaniu, odejmowaniu, generalnie na szeroko poj tych
rachunkach, przeplatanych piciem kawy, komentowaniem
spraw bie cych i plotkami, które Tamara ma gdzie , cho
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udaje, e j  to wszystko bardzo obchodzi. W obs udze kom-
putera jest wietna, zdarza jej si  jednak od czasu do czasu
poprosi  o pomoc kole ank  — zbytnia bieg o  mog aby
niepotrzebnie zwróci  czyj  uwag .

W przekonaniu, e to jednak nie b dzie dobry ponie-
dzia ek, utwierdza si , gdy si  dowiaduje, e Agnieszka
z zaprzyja nionego biura rachunkowego z o y a wypowie-
dzenie; ona równie  posz a za srebrnikami, skusi a j  rz do-
wa kasa za zwolnienie miejsca pracy. Uczucie podnosz cego
si  gwa townie ci nienia nie jest zbyt przyjemne, ale Tamara
umie szybko i skutecznie przywo a  si  do porz dku. Wyrazi a
nawet teatralne zainteresowanie tematem i adnie zmodu-
lowa a g os, gdy mówi a, e „to wcale nie jest g upi pro-
gram”.

— To jest gówniany program — oznajmia par  godzin
pó niej, siedz c na murku otaczaj cym fontann  na g ównym
skwerze miasta.

Jest wpó  do szóstej. Tamara ma na sobie d insy, bia e
conversy, niebieski T-shirt, blond peruk  z w osami si gaj -
cymi ramion i krótk  grzywk . Na wiat patrzy przez ciemne
okulary. Wokó  wrze jak w ulu. Ludzkie fale p yn  przez plac
w ró nych kierunkach. Powietrze jest gor ce od oddechów.
M ode dziewczyny o atrakcyjnych cia ach rozdaj  darmow
kaw . Wokó  skweru skupiaj  si  modne restauracje, kawiar-
nie i sklepy. Tutaj si  bywa.

Lecz one — Tamara i jej ubrana na czarno towarzyszka
w rudej peruce i prostok tnych okularach zerówkach — one
wiedz , e to wszystko to nie przypadek. Trzeba by o co
zrobi , eby ci gn  ludzi w t  cz  miasta; przed kilkoma
dniami do sieci trafi o zdj cie znanej celebrytki pij cej le-
moniad  w jednej z tutejszych kawiar . Teraz w lokalu k bi

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/wsciek
http://helion.pl/rf/wsciek


20

si  t umy licz ce na rych  konfrontacj  ze znan  osobisto-
ci . Na Tamarze i jej towarzyszce darmowa kawa nie robi

wra enia, swoj  uwag  koncentruj  na rozdawanych ulot-
kach, kr cych nad g owami dronach, czujnych oczach
miejskich kamer, na spotach propagandowych wy wietlanych
na cianach budynków oraz na wielkich ekranach. Spo e-
cze stwo poddawane permanentnej indoktrynacji jak g bka
ch onie serwowane mu przez rz d informacje. Dzi ki Pro-
gramom Udoskonalania Rodziny Polska staje si  bezpiecznym
eldorado. Przywrócenie tradycyjnej roli kobiety pozytywnie
wp yn o na nastroje spo eczne. M czy ni skupiaj  si  na
pracy, kobiety na domu. Uda o si  odzyska  porz dek. Po-
rz dek, w którym jest miejsce dla m a, ony, dziecka, lecz
nie ma dla samotnych Polek. Niezam na, pe noletnia ko-
bieta zazwyczaj nie mo e. Nie mo e sama zameldowa  si
w hotelu. Nie mo e wyjecha  za granic , je li nie uzyska
stosownej zgody. Nie mo e kupi  wi kszego mieszkania ni
dwupokojowe, bo pierwsze stwo maj  rodziny wielodzietne.
Nie mo e nawet wybra  si  na cholerny spacer po dwudzie-
stej drugiej, bo od dwudziestej drugiej do szóstej rano trwa
godzina policyjna; na ulicach grasuj  bojówki, faszystowskie
grupy po cichu popierane przez rz d, poluj ce na samotne
kobiety, którym zachcia o si  wyj  po zmroku. Tote  Tamara,
gdy biega wczesnym rankiem, spr a si , by nie wpa
w niepo dane apska, i tak planuje sobie tras , eby nie do-
pad  jej patrol. Biegn c, kuli si , eby nie zosta  namierzon
przez oko kamery.

Samotne kobiety s  trzymane jak psy w kaga cach. A te-
raz rz d jeszcze bardziej chce dokr ci  rub  i zmusi  nie-
zam ne do rejestracji. Jakby to, e ka da ma stan cywilny
wpisany w dowód osobisty i czasem jest to stan niew a ciwy,
nie wystarcza o.
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Trwa propagandowa projekcja. W spocie szczerzy si
wielodzietna rodzina: pi kna mama, jeszcze pi kniejszy tata,
czwórka t u ciutkich, radosnych dzieci. G os kobiety odbija
si  od zabudowa , do uszu obywateli trafia jasny przekaz:
po co kobieta ma sobie zaprz ta  g ow  prac  zawodow ,
skoro mo e po wi ci  si  macierzy stwu i jeszcze dosta-
wa  za to pieni dze? To si  nie op aca, to jest kompletnie
pozbawione sensu. „Prac  zostawcie nam” — przemawia
olbrzymia twarz przystojnego m czyzny. Nast pnie mówi
najstarszy z czworga rodze stwa: „Chodz  do pi tej klasy,
mam brata i dwie siostry, lubi  si  nimi opiekowa ”. Jedna
z sióstr, liczna jak z obrazka blondyneczka z kucykami,
mówi: „Ciesz  si , e mama jest ca y czas z nami. Razem
pieczemy ciasta i chodzimy na spacery”. Lektor informuje,
e rodzina dosta a od pa stwa nowoczesny dom na za-

mkni tym osiedlu, zbudowany w ramach jednego z PUR-ów.
Kobieta mówi o podarowanych przez rz d podr cznikach
i ubraniach. M czyzna chwali si , e w ramach PUR-u numer
pi  jego rodzina w wakacje wybra a si  nad Ba tyk: „Wcze-
niej nie mogli my sobie na to pozwoli . Oboje z on

ci ko pracowali my, a i tak na wiele rzeczy brakowa o nam
pieni dzy”. „Nareszcie odetchn li my” — mówi kobieta.
Z sze ciu garde  wyrywa si  radosne podsumowanie: „Dzi ki
ci, Polsko!”. Lektor podaje szczegó owe dane, przedstawia
statystyki, które nie pozostawiaj  miejsca na w tpliwo ci:
kierunek, jaki obra a w adza, jest s uszny i zapewnia dobre
ycie polskim rodzinom. Nic, tylko korzysta .

— Wszystkie te ich programy s  gówniane — ocenia
Renata, towarzyszka Tamary. Obie staraj  si  zachowywa
na luzie i zbytnio nie rzuca  si  w oczy. Udaj  nastolatki. Ce-
lowo wybra y g ówny skwer na miejsce spotkania, uznaj c,
e najciemniej pod latarni : w g stym t umie trudniej je
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wy apa  ni  na odludziu, gdzie wystawi yby si  jak na talerzu.
— Co robimy z t  rejestracj  samotnych kobiet?

— Musimy zintensyfikowa  dzia ania — decyduje Tamara
i odwraca g ow , niby przypadkiem, gdy zatrzymuje si  na
niej oko kamery. — Wera mówi a, e w autobusach i metrze
pojawi y si  nowe plakaty. Nad metrem musimy popraco-
wa , ale z autobusami powinny my sobie poradzi . Na kiedy
mo emy ci gn  dziewczyny? Nie mamy czasu do stracenia.

Renata waha si  przez chwil , zanim odpowie, e roda to
realny termin spotkania. Tamarze pasuje. Zatem uzgodnione.
Renata na moment przerywa rozmow , podnosi si  z miej-
sca, gdy mija ich dziewczyna z darmow  kaw , i z u miechem
bierze od niej papierowy kubek. Obie z Tamar  wiedz , e
musz  zachowywa  si  naturalnie. Pod adnym pozorem nie
mog  zwraca  na siebie uwagi.

— A jednak spotka y my si  na kaw  — artuje Renata.
Rozmawiaj  jeszcze chwil , po czym egnaj  si  i rozcho-

dz  w swoje strony. Gdy Tamara skr ca za rogiem, kto  wci-
ska jej w d o  propagandow  ulotk . To reklama jednego
z osiedli wybudowanych w ramach trzeciego PUR-u: na zdj -
ciu nieko cz cy si  ci g bli niaczych domów, bia ych jak
nieg, s odkich do porzygania. Tamara ma ochot  zmi  j ,

t  ulotk , w kulk  i wyrzuci  do mieci, ale u miecha si ,
sk ada j  na pó  i wsuwa do tylnej kieszeni.

3
Pi  Programów Udoskonalania Rodziny to wersja oficjalna.

Nieoficjalnie mówi si  o jeszcze jednym, w skrócie nazy-
wanym PIN-em: o Programie Inwigilacyjnym. Rz dz cy, uczu-
leni na wszelkie przejawy niesubordynacji, wpadli na pomys ,
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co zrobi , by wiedzie , komu ich dzia ania nie pasuj . Dopi li
swego. Donoszenie rozkwit o jak sad wczesn  wiosn . Do-
noszenie na kogo tylko si  da. Na ka dego, kto cho  troch
wydaje si  podejrzany. Kto publicznie o mieli si  skrytyko-
wa  system i rz dz cych. Kto spróbowa by miesza  w g o-
wie kobietom i przekonywa  je, e nie tylko rodzenie dzieci
jest ich przeznaczeniem. Rachunek jest prosty. Jak donosisz,
to zyskujesz. Przede wszystkim kas . Ale te  darmowe wcza-
sy i inne przyjemno ci.

Oficjalnie PIN nie istnieje. Wszystko jednak zosta o spryt-
nie obmy lone: ci najbardziej przydatni dostaj  sowite do-
datki do pensji albo do emerytury, a na pó nocy b d  po u-
dniu Polski czeka na nich op acone na dwa tygodnie z góry
miejsce w hotelu z pe nym wy ywieniem.

O tym, e warto mie  na wszystko oko, do tego maksy-
malnie w cibskie, na w asnej skórze przekona a si  pani Ja-
dwiga. Pani Jadwiga mieszka w tym samym bloku co Ta-
mara, dwa pi tra ni ej. Pani Jadwiga ma salon, sypialni
i kuchni , a z nich okna wychodz ce na stron  wschodni
i zachodni , co jest bardzo wygodne. Pani Jadwiga w a nie
wróci a z wczasów w Karpaczu, gdzie w pokoju mia a p aski
telewizor i dost p do sauny parowej (skorzysta a raz). Dwa
razy dziennie chodzi a na spacery, co bardzo dobrze wp y-
n o na jej samopoczucie i zdrowie. Pani Jadwiga nabra a
wiatru w agle. W a nie obejrza a Teleexpress i wypi a kaw .
Wychodzi na balkon. Bierze si  do podlewania kwiatów, gdy
wtem w dole spostrzega s siadk , Tamar  z trzeciego pi tra,
która zmierza do klatki schodowej u boku m czyzny. Pani
Jadwiga poznaje j  po kruczoczarnej czuprynie i charakte-
rystycznym szybkim chodzie.

Konewka natychmiast zostaje porzucona i pani Jadwiga,
có  za zbieg okoliczno ci, wynurza si  oto ze swojego miesz-
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kania dok adnie w chwili, gdy Tamara i towarzysz cy jej
m czyzna mijaj  jej drzwi. Pani Jadwiga czuje si  rozcza-
rowana — mia a nadziej  pozna  narzeczonego s siadki,
a widzi, e to jej brat. Zna go, przychodzi tutaj od czasu do
czasu.

M odzi mówi  pani Jadwidze dzie  dobry i wyra nie chc
szybko umkn , lecz pani Jadwiga nie pozwala si  sp awi .
Dwukrotnie przeczyta a rz dow  broszur  o tym, jak pro-
wadzi  rozmow  z innymi, eby wy uska  maksimum przy-
datnych informacji.

— Co tam u pani s ycha , pani Tamaro? — rozpoczyna
konwersacj .

M oda s siadka przystaje i podejmuje dialog. U miecha
si  pó g bkiem — oczywi cie b dzie próbowa a by  uprzej-
ma, lecz pani Jadwiga wie, e to poza, dziewczyna wcale nie
ma ochoty na pogaw dk  ze starsz  pani .

— Dzi kuj , wszystko dobrze.
— Widzia am pani  z balkonu. My la am, e jest pani

z narzeczonym.
M oda s siadka i jej brat patrz  na siebie i wymieniaj

u miechy.
— Narzeczony niestety znowu w rozjazdach. Taka ze

mnie niedosz a s omiana wdowa.
— Prosz  mnie kiedy  z nim odwiedzi , ch tnie go poznam.
Odpowiada brat, nachylaj c si  do pani Jadwigi:
— O ile znajd  czas. Wie pani, musz  si  sob  nacieszy .
Pani Jadwidze nie trzeba tego t umaczy , wie, co m ody

cz owiek ma na my li.
— Rozumiem. Mam nadziej , e pana siostra jest szcz -

liwa w zwi zku na odleg o . Jest pani, pani Tamaro?
Pani Jadwiga wychwytuje ultrakrótkie zawahanie.
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— Jestem, oczywi cie. Co nie zmienia faktu, e wola a-
bym narzeczonego mie  przy sobie. Mi ego popo udnia. —
M oda s siadka decyduje o zako czeniu rozmowy, po czym
odwraca si  i odchodzi. Brat kiwa g ow  i rusza za ni .

Pani Jadwiga jeszcze przez chwil  stoi na klatce scho-
dowej, gdzie ze cian blado ó ta farba od azi wielkimi p a-
tami, i patrzy, jak m ode rodze stwo pokonuje kolejne stop-
nie. Nie ma poj cia, e kobieta i m czyzna, z którymi przed
chwil  rozmawia a, gdy ju  zamkn  si  w kawalerce, wypij
po zimnym piwie, opowiedz  sobie, jak min  dzie , i spotka-
nie zako cz  jak zwykle: na materacu, nadzy od pasa w dó ,
ona na nim, on pod ni , 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 s owa, które dojrzewa y
w niej od rana, musi min  d ugi, nudny, obrzydliwie zwy-
czajny i przera liwie ludzki dzie . Trening, przewertowanie
gazety, przemiana w przyk adn  obywatelk , mudne wa-
lenie w klawiatur . Tamara, chcesz kawy? Poprosz . No co
tam u ciebie, narzeczony si  odzywa? Pewnie, rozmawiamy
ze sob  codziennie. I tak dalej, pozory kole e stwa zostaj
zachowane. Ale po szesnastej, gdy praca dobiega ko ca, to
ju  z górki. Tamara przestaje zwraca  uwag  na miejski syf,
który j  otacza, generalnie wszystko ma gdzie , cho  jed-
nocze nie nie przestaje by  uwa na, czujna niczym zwierz .

Zanim wypowie s owa: „Jestem Tamara i wiem, czego
chc ”, zanim stanie przed partyzantkami, rebeliantkami, sa-
bota ystkami, zmywa starannie wykonany makija , chowa
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biznesowe ubranie do szafy, w której czarna peruka l duje
obok dziewi ciu innych, upewnia si , e glock i dysk twar-
dy s  dobrze ukryte. Mieszkanie zamyka na wszystkie zamki
i dwukrotnie sprawdza, czy którego  z nich nie pomin a,
g ow  skrywa pod kapturem, r ce wciska do kieszeni i ju ,
ju  jest na schodach, zbiega na dó  b yskawicznie i cicho niby
pocisk, w my lach szlifuj c przemówienie. Podniecenie na-
rasta w niej z ka dym krokiem. Jest na parterze. Dyskretnie
wyci ga z kieszeni ma , niezaadresowan  kopert  i wsuwa j
do jednej ze skrzynek pocztowych, po czym wychodzi z bloku.
Dzie  spowi a ju  popo udniowa szarówka, za chwil  roz-
jarz  si  lampy. Tamara zaraz skr ci za blokiem, dojdzie do
przystanku, wsi dzie w autobus, przejedzie cztery przystanki
i wysi dzie przy skwerze. Zanim to, us yszy jednak co , co
ka d  komórk  jej cia a postawi w stan gotowo ci:

— Podobno jutro ma by  burza z piorunami.

5
Zwalnia. Tamara zwalnia, ale si  nie zatrzymuje. Si ga do
plecaka i udaje, e czego  w nim szuka.

— Podobno jutro ma by  burza z piorunami — s yszy
ponownie.

Patrzy za siebie.
Dziewczyna jest szczup a i redniego wzrostu. Ma w osy

zwi zane w kucyk, przyjemn , cho  nie zniewalaj c  aparycj ,
ciemne spodnie i koszul  na guziki. Przez jaki  czas patrz  na
siebie bez s owa. I Tamara ju  wie, e ona wie, i ona wie,
e Tamara wie, i Tamara wie, e ona wie, e Tamara wie.

Tamara odwraca si  i idzie dalej. Odt d ma jednak niem
towarzyszk . S yszy jej kroki par  metrów za sob  w pustej
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uliczce. Widzi j  na ko cu autobusu, uczepion  por czy.
Zauwa a jej odbicie w sklepowej witrynie. Tamta wci  jest
obecna, pod a za Tamar  cieniem, przypominaj c ducha.
Ca y czas trzyma si  z ty u, maszeruje równo i wytrwale.

Wreszcie docieraj  na skwer. Cho  Tamara bywa tutaj
cz sto, ogrom bod ców nie przestaje jej zadziwia . Pierwsze,
co uderza, to gwar; plac jest pe en ludzi, którzy snuj  si ,
miej , jedz  i nawijaj  bez ko ca. Drugie, co uderza, to wra-
enie bycia inwigilowanym i poddawanym praniu mózgu.

Propagandowe spoty, drony ponad g owami, ulotki wciskane
na ka dym kroku, kamery, wsz dzie kamery — to wszystko
jest na porz dku dziennym. Trzecie, co uderza, to obecno
m odzie y. Matek nie ma zbyt wielu, samotnych kobiet nie ma
praktycznie wcale. Tamar  to wkurza, lecz nie dziwi.

Kuli si . Tamara kuli si , by pozosta  niezauwa on ,
i mknie przed siebie. Mi dzy kawiarni  stworzon  na mod
parysk  a sklepem odzie owym popularnej sieci wci ni ta
jest kameralna restauracja. Nad wej ciem wieci si  wielki
nó  skrzy owany z wielkim widelcem. Przed lokalem wysta-
wione s  stoliki. Krótkie spojrzenie i Tamara ju  wie, e dzi
na kolacji króluj  makarony. Wymija pogr onych w rozmo-
wie, uj cych i brz cz cych sztu cami go ci, po czym wcho-
dzi do restauracji.

Sala na prawo, sala na lewo. Na wprost od wej cia bar.
Za barem kelnerzy i kelnerki oraz w a ciciele — ma e stwo
w rednim wieku. Nast puje skrzy owanie spojrze  Tamary
i szefowej lokalu.

Idzie dalej. Tamara idzie dalej. Mija szatni , dociera do a-
zienek. Drzwi z kó kiem, drzwi z trójk tem, drzwi z napi-
sem Pomieszczenie s u bowe i drzwi bez adnych oznacze ,
za to z klamk  na szyfr. Tamara przystaje. Odczekuje chwil ,
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po czym odwraca si . Dziewczyna jest. Wci  jest. I niew t-
pliwie jest wytrwa a. Stoi w milczeniu i czeka. Patrz  na sie-
bie i obie ju  wiedz , co za chwil  nast pi. Tamara, upew-
niwszy si , e w pobli u nie kr ci si  nikt niepo dany, si ga
do klamki, by wystuka  pi ciocyfrowy kod. Blokada si  zwal-
nia. Tamara otwiera drzwi i robi miejsce dla nieznajomej,
nie wypowiadaj c przy tym nawet jednego s owa. Dziew-
czyna mija j  z podobnie jak ona zasznurowanymi ustami
i wchodzi pierwsza, a za ni  wchodzi Tamara.

Pomieszczenie, docelowo restauracyjny magazyn, jest wiel-
ko ci szkolnej klasy. Pod cian  pi trz  si  pud a z bli ej
nieokre lon  zawarto ci , która nie ma najmniejszego zna-
czenia. wiec  si  jarzeniówki. Kilkana cie kobiet ju  przy-
sz o. Siedz  na krzes ach i na pod odze, stoj  zbite w grupki.
Na widok Tamary przerywaj  to, co dot d robi y, i podcho-
dz  do niej rozradowane. Witaj  si  u ciskiem, wymieniaj
par  zda . Tamara ka dej po wi ca du o uwagi, nie za-
pomina jednak o nieznajomej dziewczynie, która trzyma
si  z boku i to, co zasta a, obserwuje oczami przepe nionymi
zainteresowaniem. Tamara ma j  na celowniku, lecz do niej
nie podchodzi. Nie tak atwo zostaje si  cz ci  grupy. Tama-
ra musi mie  pewno , e tamtej naprawd  zale y. To, co
robi , jest zbyt wa ne. Zbyt niebezpieczne.

W ostatnim tygodniu zrywa y plakaty propagandowe
w ró nych cz ciach miasta. Wcze niej zniszczy y kilka miej-
skich kamer, podpali y kosze wype nione propagandowymi
ulotkami, przebi y opony prominentnym politykom odpowie-
dzialnym za klepni cie PUR-ów. Wpu ci y do internetu ani-
mowany filmik o mieszaj cy wprowadzane jeden po drugim
programy prorodzinne. W sieci s  bardzo aktywne; rozsy aj
mailing, dzia aj  w portalach spo eczno ciowych, udzielaj
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si  na forach dyskusyjnych i w zamkni tych grupach. Udo-
st pniaj  sobie pliki w darknecie1. Wymaga to od nich nie-
bywa ej ostro no ci i ogromnej wiedzy. Dzia aj  anonimowo
i pod adnym pozorem nie mog  da  si  z apa . W kwestiach
informatyczno-technicznych najlepsza jest Renata. Du o umie
te  Tamara. Obie praktycznie nie rozstaj  si  ze swoimi
macbookami. A gdy nie maj  wyj cia i musz  ruszy  si
z domu bez nich, to je ukrywaj ; Tamara w szafie, razem
z perukami, ubraniami i innymi cennymi rzeczami.

W ci gu nast pnych dwudziestu minut schodz  si  po-
zosta e kobiety. Zajmuj  miejsca w paru rz dach. Tamara
przep ukuje usta wod  i wreszcie wychodzi na rodek. Jej zie-
lone w osy wreszcie s  na wolno ci. Tamara wreszcie czuje si
naprawd  sob . Wreszcie. Czeka, a  pomieszczenie spowije
cisza, co nast puje momentalnie, po czym zamyka oczy, liczy
do trzech i wyrzuca w powietrze zaci ni t  pi .

— Jestem Tamara i wiem, czego chc .
Zaczyna si . Echo odpowiada. W zupe nie przypadkowej

kolejno ci, cho  dziewczyny znaj  swoje g osy i wiedz  ju ,
która odzywa si  po której.

— Jestem Renata i wiem, czego chc .
Renata nie chce mie  dzieci.
Renata koduje. Jest genialn  programistk .
— Jestem Weronika i wiem, czego chc .
Weronika ma benzyn  we krwi, pracuje jako kierowca

autobusu.
— Jestem Jagoda i wiem, czego chc .

                                              
1 Darknet — dos ownie „ciemna sie ”. Drugie, czarne oblicze internetu:

obejmuje anonimowe strony, fora dyskusyjne i sklepy, których nie mo na
znale  w zwyk ych wyszukiwarkach i które nie s  dost pne przez adres
WWW. Bywa wykorzystywany do handlu nielegalnymi towarami.
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Jagoda wybra a karier  naukowca.
— Jestem Natalia i wiem, czego chc .
Natalia jest m od  wdow .
— Jestem Patrycja i wiem, czego chc .
Patrycja ponad ma e stwo przedk ada podró e. Jest hi-

malaistk .
— Jestem Wanda i wiem, czego chc .
Wanda samotnie wychowuje córk .
— Jestem Ewa i wiem, czego chc .
Ewa jest by  prostytutk .
— Jestem Anka i wiem, czego chc .
Anka jest lesbijk , szuka mi o ci.
— Jestem Izka i wiem, czego chc .
Izka to typ spod ciemnej gwiazdy, mo e ci przywali , gdy

na ni  krzywo spojrzysz.
— Jestem Roksana i wiem, czego chc .
Roksana nie skrzywdzi aby nawet muchy.
— Jestem Ewelina i wiem, czego chc .
Ewelina nie uznaje instytucji ma e stwa, uwa a, e papier

nie jest potrzebny do szcz cia.
— Jestem Ka ka i wiem, czego chc .
Ka ka jest wym czon  matk  czworga dzieci.
— Jestem Sylwia i wiem, czego chc .
Sylwia mówi o sobie, e jest brzydk  star  pann  i ma

gdzie , e si  nie podoba.
— Jestem Kamila i wiem, czego chc .
Kamila prowadzi t  restauracj . Ma dwóch doros ych

synów i spe ni a si  jako matka, ale wkurza j , e politycy —
jak mówi — wciskaj c kas , wypieraj  kobietom mózgi.

I tak dalej. W sumie dwadzie cia pi  razy. Trzy kobiety
nie dotar y dzi  na spotkanie. Lecz jeszcze nie wszystkie si
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wypowiedzia y. Tamara wie, e z jednego gard a nie po-
p yn y s owa, na które ona czeka. Musz  pojawi  si  natu-
ralnie. Tutaj nie ma przymusu. Przymus to poj cie obce gru-
pie, której ide  jest chcie , mie  ochot  co  zrobi , a nie
musie . I w ko cu s yszy, Tamara wreszcie to s yszy.

— Jestem Dorota i wiem, czego chc .
Tamara jako jedyna otwiera oczy. Patrzy na swoje dziew-

czyny i jest zadowolona, e siedz  z zaci ni tymi powiekami,
gotowe wch ania  s owa, które ona ma dla nich. Ta nowa
przycupn a w ostatnim rz dzie. Wci  ma zamkni te oczy.
Czyli chce si  dostosowa . To dobrze. Tamara musi uwzgl d-
ni  j  w swoim przemówieniu.

— Czego chcesz, Doroto? — pyta.
Odpowied  nie pada od razu.
— Chc  y  na w asnych zasadach.
Tamara nie odrywa od niej wzroku. Fa sz wyczuje od razu.
— Co to znaczy na w asnych zasadach?
Tamara widzi, e tamta jeszcze ma opory, skr powanie

wi e jej j zyk.
— Doroto — powtarza Tamara z naciskiem. — Co to

znaczy na w asnych zasadach?
— To znaczy, e nie chc  czu  si  gorsza, bo nie mam

i nie b d  mie  dzieci.
— Dlaczego nie chcesz mie  dzieci, Doroto?
Odpowiada cisza. To osobiste pytanie i Tamara ma tego

wiadomo . Ale w grupie zasady s  jasne: nie ma tajemnic,
wszyscy wszystko o sobie wiedz .

— Dlaczego nie chcesz mie  dzieci, Doroto?
Nowa otwiera oczy i z Tamar  karmi  si  teraz wzajemnie

spojrzeniami. To jest jak próba si . Dorota ju  zd y a si
zorientowa , e ta ca a grupa to nie zabawa. Patrz  na siebie
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przez jaki  czas, zanim Dorota podejmie decyzj , e w to
wchodzi i udzieli odpowiedzi.

Tamara tej nowej jeszcze nie rozgryz a i cho  ma nosa do
ludzkich charakterów, to zbyt krótko z ni  obcowa a, by móc
powiedzie  o niej co  z przekonaniem. Lecz to za chwil  mo e
si  zmieni , bo nowa, wci  d wigaj c przeszywaj ce spoj-
rzenie liderki, w ko cu zbiera si  w sobie i przemawia:

— Bo straci am dziecko w trzecim miesi cu ci y.
Oczy pozosta ych nadal s  zamkni te, za to niektóre z ust

si  otwieraj , by na wiat mog y si  wydosta  st umione
westchnienia. Wida , e u paru dziewczyn emocje wzi y
gór . Straci  dziecko, b d c w ci y, to ból, który zostaje
z tob  na ca e ycie. Wiedz  to nawet bezdzietne. A Tamara
z Dorot  nie odrywaj  od siebie wzroku.

— I jeste  w ciek a, Doroto, prawda? Jeste  w ciek a na
system, który chce ci narzuci  okre lony model ycia.

— Tak, jestem w ciek a.
Tamara u miecha si  do siebie w my lach; dziewczyna,

która w a nie do czy a do grupy, wydaje si  sensowna.
— My te  jeste my w ciek e — mówi Tamara g o no. —

Otwórzcie oczy. Spójrzcie na mnie. — Zaci ni ta pi  zno-
wu przecina powietrze. — Jestem Tamara i wiem, czego chc .

Pozosta e kobiety te  unosz  pi ci i teraz ich g osy na-
k adaj  si  na siebie, gdy ka da z nich, w tym samym mo-
mencie, wypowiada swoje imi  i dopowiada reszt , co skut-
kuje szalon  kakofoni , w której ka da mówi co innego,
a jednak ko cówka jest ta sama.

— Jestem (imi ) i wiem, czego chc .
— Jestem (imi ) i wiem, czego chc .
S  ju  tak nakr cone, e zaczynaj  klaska  i pokrzykiwa .

A Tamara dopiero zmienia bieg na drugi, wiele ma jeszcze
w zapasie. Patrzy na dziewczyny, które z kolei patrz  na
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ni , i nagle jako ywo staje jej przed oczami ojciec. Te  tak
cz sto przed ni  sta . Przed ni , przed jej siostr  i matk . Zaw-
sze du o mia  do powiedzenia, my li wyra a  w i cie wojsko-
wym stylu. Domowy andarm. Tamara widzi go w swojej
g owie bardzo dok adnie. Ciemne, pokr cone w osy, broda,
d ugi nos. Srogi wyraz twarzy. Gdy tak sta  nad nimi i prawi
kazania, Tamarze wydawa  si  nienaturalnie wysoki, wr cz
olbrzymi, jakby mia  co najmniej dwa metry.

Mia  metr siedemdziesi t dziewi .
Ca y ojciec, wcinanie si  w nieodpowiednim momencie

to jego domena. Lecz ona jest Tamar  i wie, czego chce. Wie,
e nie chce go teraz widzie . To si  jednak wydarza i zanim

przemówi do dziewczyn, us yszy jego g os.
„ a uj , e nie mam syna”.
Tamara musi zdusi  to w sobie. G o no prze yka lin , na-

biera do p uc powietrza. Nie pozwoli si  wytr ci  z równo-
wagi. Nie, tatusiu, tym razem ci si  nie uda. Tamara jest ju
du  dziewczynk , umie si  postawi . Jest Tamar  i umie
mówi . Mo e zaczyna . Dziewczyny milkn  — ta cisza jak
makiem zasia  zach ca j  do rozprucia worka ze s owami,
co te  Tamara czyni.

— Mówi  o nas: feministki. Ja nie wiem, czym jest femi-
nizm. Wiem natomiast, czym jest sprawiedliwo . Wiem, e
sprawiedliwe pa stwo nie segreguje ludzi. Nie dzieli ich na
lepszych i gorszych, nikomu nie narzuca stylu bycia. Nie pró-
buje wmówi  kobietom, e istnieje tylko jeden model szcz -
cia. Nie próbuje nikogo kupi , wciskaj c par  z otych za

rodzenie na akord. Pami tajcie, e to s  pieni dze wyci -
gni te z naszych kieszeni, ci ko przez nas zarobione, a za-
rz dza nimi banda uprzywilejowanych tumanów.

Jedna z dziewczyn krzyczy: „Tak jest!”.
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— Przysz o nam y  w totalitarnym kraju, w którym de-
mokracja jest sterowana i istnieje tylko w teorii. Jestem
w ciek a — i wiem, e wy te  jeste cie — bo próbuj  nas
pozbawi  wolnego wyboru. Wolny wybór to rzecz wi ta.
Jest wrodzonym prawem ka dego cz owieka. Nie damy sobie
wmówi , e nie warto pracowa , e lepienie pierogów wy-
starczy do osi gni cia yciowej satysfakcji, e jeste my g u-
pimi g mi. Nie pozwolimy na to, by kobieta niezam na
i bezdzietna by a uwa ana za bezu yteczn , bo nie pasuje
do systemu. Ja mam w dupie system, w którym nie mog
sama wyjecha  za granic , sp dzi  nocy w hotelu albo kupi
wi kszego mieszkania. Nie mog  nawet wyj  na cholerny
spacer w rodku nocy! Musimy si  ci gle ukrywa , przeobra-
a , udawa , e jeste my kim  innym. ciemniamy, e mamy

partnerów. Uwa amy na ka de s owo, bo nigdy nie wia-
domo, jakie intencje ma ten, z kim rozmawiamy. yjemy
w spo ecze stwie kapusiów gotowych wej  z butami w y-
cie drugiego cz owieka dla paru groszy. yjemy w chlewie,
bo rz dowa kasa idzie na pieprzone Programy Ukatrupiania
Rozumu. Zlikwidowali programy wspieraj ce przedsi bior-
czo  kobiet, eby mie  z czego sfinansowa  te zasrane PUR-y.
Zap dzaj  ludzi do zbudowanych w po piechu i nudnych jak
rzygi ma ych bia ych domków wyposa onych w meble z po-
pularnej sieciówki. Reszt  miasta nikt si  nie przejmuje. Blok,
w którym mieszkam, rozpada si  na moich oczach. I wsz dzie
te pieprzone ulotki. Mam wra enie, e widz  je w kiblu, gdy
spuszczam wod , widz  je na dnie talerza, gdy jem obiad,
szeleszcz  mi pod poduszk , gdy k ad  si  spa .

Dziewczyny parskaj  gorzkim miechem.
— O jednym tylko musimy pami ta : je li kiedykolwiek

pomy limy, e by  mo e bardziej op aca si  nic nie robi ,
tylko rodzi  kolejne pokolenia Polaków i wychowywa  je
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w ma ym bia ym domku, to ju  przegra y my. Nie na tym
polega patriotyzm. Nie mo emy da  sobie wmówi , e
ka dy, kto nie stoi za rz dem, jest wrogiem ojczyzny. Patrio-
tyzm to nieustanna praca organiczna, walka o lepszy kraj,
o woln  ojczyzn , w której ka dy mo e y  po swojemu.
Jestem patriotk , bo chc , by mój kraj stawa  si  lepszy. Nie
chcemy anarchii. Chcemy obudzi  sumienie Polaków, szcze-
gólnie tych, którzy decyduj  o naszych sprawach.

Spójrzcie na Kasi . Urodzi a w m odym wieku czwórk
dzieci i przysz a do nas, bo ze zm czenia pada na twarz.
M  wszystko ola . Stwierdzi , e jest po pracy tak bardzo
styrany, e musi odpocz , i nie rozumie, o co te wszystkie
pretensje. Kasia ma pieni dze, zosta a wpisana na list  ocze-
kuj cych na socjalny segment. Ale jest cholernie nieszcz -
liwa, dlatego do nas przysz a. Chce, eby kobiety zacz y

my le , tak mi powiedzia a, gdy rozmawia am z ni  po raz
pierwszy. — Tamara zerka w stron  drobnej blondynki,
która odpowiada jej skinieniem g owy. — A teraz ci kretyni
chc  jeszcze bardziej dokr ci  rub  i wprowadzi  obowi z-
kow  rejestracj  niezam nych kobiet. Jakby ma o by o nie-
woli! Co dalej? Pytam: co b dzie dalej? Czy ci gle musimy
si  wzajemnie po era  jak zwierz ta odmiennych gatunków?
B dziemy walczy , bo kochamy ten kraj. B dziemy walczy
o sprawiedliwo  i o wolno ! To jest w a nie nasz patrio-
tyzm. Nigdy nas nie st amsz . Prawda, dziewczyny?

— Prawda! — odkrzykuj  jej.
— Prawda? — powtarza Tamara g o no.
— Prawda!
— Tak jest! — wo a Tamara, odwraca si  do odtwarzacza

i w cza Psalm 151 Kultu:

Zupe nie nie wiem, co si  tutaj dzieje
Gdy widz  to wszystko, niemal e truchlej
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Muzyka gra na tyle cicho, by aden zb dny d wi k nie
wy lizgn  si  z magazynu i nie dotar  do ucha przypadko-
wego go cia — oraz na tyle g o no, by w dziewczynach obu-
dzi a si  dza dzia ania. S  oklaski, jest wiwatowanie, po-
krzykiwanie, wzajemne motywowanie si  do dzia ania, a to
wszystko przy akompaniamencie melodii, która perfekcyjnie
przystaje do sytuacji.

Potem Kamila otwiera du , ukryt  w k cie lodówk  i ka -
dej z partyzantek daje po butelce zimnego piwa. Pij  je, Ta-
mara pije piwo, robi c swoje. Najpierw rozdaje dziewczynom
nowe bezpieczne karty SIM, zdobyte dzi ki znajomo ci z za-
ufanymi cyberhandlarzami. Dziewczyny wymieniaj  je bez
zw oki, stare karty prze amuj c na pó  — gdy si  rozejd ,
wyrzuc  je do kratki ciekowej, do mietnika, do rzeki prze-
cinaj cej miasto. A potem przy punku zaczynaj  omawia
kolejn  akcj . Postanawiaj  dobra  si  do propagandowych
plakatów porozwieszanych w miejskich autobusach. Tama-
rze zachcia o si  rzyga , gdy plakat zobaczy a po raz pierw-
szy. U miechni ta rodzina: mama, tata, czworo dzieci na tle
w skiego, bia ego szeregowca. Napis: „Ju  nie musisz za-
ci ga  kredytu na trzydzie ci lat. Skorzystaj z rz dowego
programu i zamieszkaj w komfortowym domku jednoro-
dzinnym”.

W rodkach miejskiej komunikacji s  te  emitowane
propagandowe spoty, ale z ich blokad  mo e by  trudniej.
Renata ju  kombinuje, jak dosta  si  do centralnego kompu-
tera, z którego spoty s  nadawane, lecz to zadanie i skompli-
kowane, i wymagaj ce nieprawdopodobnej ostro no ci. Ta-
mara te  nad tym pracuje, najcz ciej nocami, gdy nie
mo e spa . Albo po wyj ciu Piotrka, gdy jest tak na ado-
wana, e rozsadza j  od rodka. Nigdy nie mog a si  nadzi-
wi  facetom, e po wszystkim po prostu zasypiaj .
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Tamara i dziewczyny omawiaj  plan dzia ania. Wera mówi,
co wie, a jako kierowca wie sporo. W autobusach s  zain-
stalowane kamery, wi c trzeba bardzo, ale to bardzo uwa a .
eb ca y czas mie  na karku. Oczy naoko o g owy. Nerwy ze

stali. Partyzantki ju  dziel  si  na trzy-, czteroosobowe grupki,
ju  ustalaj  wst pn  dat , ju  wymieniaj  si  pomys ami,
robi  burz  mózgów. Ca o  zaczyna nabiera  kszta tów.
Formuje si  jak ludzik z plasteliny. Tamara zaciera r ce, dziew-
czyny zacieraj  r ce. Jednocze nie Tamara wci  obserwuje
t  now , Dorot , która zagai a jedn  z jej dziewczyn. Cieka-
we, która do której zagada a pierwsza, zastanawia si  Ta-
mara, lecz zanim do niej podejdzie i sama zajmie j  roz-
mow , na chwil  si  zamy la, 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 s  przymkni te.

6
— Jeste  Dorota.
— Jestem Dorota.
— Nie miej mi za z e, e ci  tak przycisn am, ale w grupie

nie mamy przed sob  tajemnic.
— W porz dku, rozumiem.
Tamara zauwa a, e Dorota ma zielone oczy.
— Kto poda  ci has o?

                                              
2 Iggy Pop, The Passenger.
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Ich has o to rzecz wi ta. Zmieniaj  je regularnie. Nowe
zawsze wychodzi od Tamary, która umieszcza je w popu-
larnej grze sieciowej. Nauczy a j  tego Renata. Tamara ka de
has o lokuje w wirtualnym wiecie, co wydaje si  niepozorne,
a w istocie jest genialne. O zmianach informuje dziewczyny
podczas spotka  grupy.

— Dobra znajoma — t umaczy Dorota.
— Jak si  nazywa?
Dorota przez chwil  si  waha.
— Magda.
— Nazwisko.
Dorota wydaje si  zaskoczona bezpo rednio ci  Tamary.

Podaje nazwisko.
— Nie znam jej — odpowiada Tamara ze zdziwieniem.

— Kto to jest? Nie nale y do naszej grupy.
— Pracujemy razem.
— Gdzie pracujecie?
— Jeste my konsultantkami telefonicznymi — t umaczy

Dorota. Podaje nazw  znanego przedsi biorstwa.
— W porz dku. Ale sk d ta Magda o nas wiedzia a? Sk d

ty wiedzia a , e mamy dzisiaj spotkanie? Sk d wiedzia a ,
gdzie mieszkam? — Gdy Tamara zadaje to ostatnie pytanie,
wzdryga si . Jeszcze jej si  to nie przytrafi o. Dziewczyny do
grupy najcz ciej trafia y poprzez inne dziewczyny. Owszem,
zdarza o si , e na ulicy pada o has o, tak dobrane, by nie
wzbudza o podejrze  u postronnych osób, lecz jeszcze nigdy
nikt nie zaczepi  Tamary pod blokiem. Pod jej w asnym
blokiem.

— Magda nie nale y do waszej grupy, ale zna kogo ,
kto nale y. Niestety nie chcia a mi powiedzie  kogo — wy-
ja nia Dorota.
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Tamara jest w klinczu. Chcia aby wej  w temat g biej,
dowiedzie  si  wi cej, du o wi cej, lecz ma wiadomo ,
e to minie si  z celem: Dorota mo e powiedzie  jej wszyst-

ko i to b d  tylko s owa, które mog  by  zmy lone.
Rozmawiaj  jeszcze przez chwil . Dorocie si  tutaj po-

doba, chce si  przy czy . Przyjdzie na nast pne spotkanie.
We mie udzia  we wszystkim, o co j  poprosz . Dorota mówi,
e ma „do  tych ajdaków w bia ych ko nierzykach, którym

si  wydaje, e wiedz , jak powinny my y ”.
— Renata, Ewelina! — Tamara zwraca si  do nich, gdy

w magazynie zostaje garstka najbardziej zaufanych dziew-
czyn. Dzi  Renata nie ma peruki, tylko l ni ce, d ugie, jasne
w osy. — Trzeba sprawdzi  t  now . — Tamara powtarza
jej imi  i nazwisko. Mówi te  o kobiecie, z któr  nowa po-
dobno pracuje na tak zwanych s uchawkach, jako telemar-
keterka. — Sprawd cie je. Dowiedzcie si , gdzie nowa
mieszka. Czy faktycznie ma m a i czy poroni a. — Tamara
odnosi wra enie, e gdy to mówi, w oczach Eweliny b yska
co  na kszta t zdumienia, lecz je li ju , to jedynie przez u a-
mek sekundy. Zasady w grupie s  proste: adnych tajemnic,
adnych niejasno ci, adnych znaków zapytania. — Nie po-

doba mi si , e ona wie, gdzie mieszkam. To nie powinno
si  powtórzy .

Tamara ma wiadomo , e cho  dzia aj  w podziemiu,
a dziennikarze konsekwentnie milcz  na temat ich aktyw-
no ci, coraz wi cej osób wie o grupie. Zacz y od zdewasto-
wania sze ciu miejskich kamer. O tym media wspomnia y,
uznaj c to za zwyczajny akt wandalizmu. Lecz potem nast -
pi a seria jednoznacznych incydentów: puszczenie z dymem
wpakowanych do miejskich mietników propagandowych
ulotek, przebicie opon w o miu samochodach nale cych
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do pos ów i senatorów, umieszczenie w sieci filmu o mie-
szaj cego Programy Udoskonalania Rodziny, zaatakowanie
mediów spo eczno ciowych, forów dyskusyjnych oraz skrzy-
nek pocztowych — i nagle w ród dziennikarzy zapanowa a
zmowa milczenia. Jak gdyby przyszed  odgórny nakaz, eby
o tym nie pisa . No przecie . Propaganda sukcesu. — Jasne
— mówi Renata pewnym g osem.

— Sprawdzimy j  — dodaje Ewelina.
Tamara uje gum , kiedy wraca do domu. Kilka razy pa-

trzy za siebie, eby si  upewni , czy nikt za ni  nie idzie. 
Wiatr owija si  wokó  niej niczym ch odny kawa ek at asu.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/wsciek
http://helion.pl/rf/wsciek


http://program-partnerski.helion.pl





