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Gdy dotarłem popołudniu na teren 3-ego okreg̨u[policyjnego], klimat był
wesoły, podczas gdy tysiac̨e osób chillowało sobie przy palac̨ym sie ̨samocho-
dzie w rozpieprzonym Targetowym1 mini-markecie. Na tle spalonego szkie-
letu dwupiet̨rowego budynku z którego wylewał sie ̨ wodospad żaru, ludzie
celebrowali zarówno swój sukces, jak i surrealizm całej sytuacji. Wokół Tar-
getowego parkingu kraż̨yły pojazdy wypełnione ludźmi krzyczac̨ymi „Jebać
12!”2, jednocześnie puszczajac̨ na cały regulator „Fuck the police” Lila Boosie
- piosenke,̨ która stała sie ̨standardemw środkowo zachodniej [Midwest] kul-
turze zamieszek.

Gdy już zaszło słońce, a obleż̨enie posterunku z 3-eg okreg̨u sie ̨ już
poważnie zaczeł̨o, nastrój stał sie ̨ bardziej gniewny. Ostatecznie wybito
posterunkowi okna i sie ̨ do niego włamano. Jako ostatnia deska ratunku w
próbach utrzymaniu swojego terytorium, psy tchórzliwie zgromadzili sie ̨na
tyłach komisariatu i wypuszczali gaz łzawiac̨y w kierunku przepełnionych
gniewiem tłumów bojowników. Zirytowani i w nastroju do walki, wolni
ludzie północy obrzucali kiepsko wyposażonego przeciwnika pociskami zz
tarcz zrobionych z dykty, w miare ̨ jak powoli przytłaczali psiarnie.̨ Z praw-
dopodobnie kończac̨a ̨ sie ̨ amunicja ̨ oraz bez innej opcji poza strategicznym,
acz żałosnym odwrotem, nie pozostało nic, co mogłoby zapobiec przejec̨iu
posterunku. Okrag̨ został zajet̨y.

Podczas gdy wydobywajac̨e sie ̨ płomienie z oddalonego o przecznice ̨ da-
lej dwupiet̨rowego budynku ciag̨neł̨y sie ̨w kierunku najwyższego punktu na
niebie, posterunek 3-ego okreg̨u przemienił sie ̨w piñate.̨ Podczas gdy otacza-
jac̨e go płoty były rozmontowywane, bryła była dziurawiona jak ser szwajcar-
ski; front budynku został podpalony, podczas gdy płomienie na 20 stóp signa-
lizowały pełne zwycies̨two.W tamtej chwili, uczestnicy zamieszek wkroczyli
w coś, co moge ̨ opisać tylko jako stan czystej ekstazy. Ekstaza ta, spowodo-
wana była tym, że wielodekadowa zaraza w końcu została zlikwidowana, a
razem z nia ̨ból, który ta fasada budynku symbolizowała. W czasie gdy tysia-̨
ce osób przysiadło by podziwiać ten ognisty widok, nie mogłem powstrzy-
mać sie ̨ od myśli dotyczac̨ych pokoleń zadrec̨zanych, torturowanych oraz/
lub mordowanych przez podludzi niegdyś chodzac̨ych po korytarzach tego
posterunku. Precyzja tegowymierzonego ataku, ociekała trzymana ̨przez po-
kolenia zemsta ̨ oraz gniewem.

1 amerykański supermarket
2 „12” to slangowe określenie na gliniarzy
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W tym samym czasie, niektórzy włamali sie ̨ do niepodpalonej tylnej cze-̨
ści posterunku – jest to budynek bardzo długi – a nastep̨nie zaczel̨i plad̨ro-
wać komisariat z broni, kamizelek kuloodpornych, nabojów i innychprzydat-
nych rzeczy. Chodziły pogłoski że starano sie ̨ podpalić tylna ̨ cześ̨ć obiektu,
jednak prawdopodobnie ze wzgled̨u na wiele znajdujac̨ych sie ̨ tam material-
nych dóbr, tej cześ̨ci ostatecznie nie podpalono. Niektórzy nawet zdecydowa-
li sie ̨ zrobić wielkie ognisko z kosza na śmieci znajdujac̨ego sie ̨ na parkingu,
a drudzy sie ̨ temu z zainteresowaniem przyglad̨ali. Równolegle do tych wy-
darzeń, kolejny budynek na końcu ulicy stanał̨ w płomieniach – nie jestem
pewny jaka ̨ pełnił funkcje,̨ jednak widziałem z dystansu jak płonie.

Pierwsze wystrzały z broni palnej odbijały sie ̨ echem w powietrzu, gdy
jakiś patriota zaczał̨ strzelać w niebo ze swojej półautomatycznej broni, pie-
przac̨ przy tym jakieś gówna pokroju „bla bla bla 1776… bla bla bla nie da-
my sie ̨NWO…”. Co prawda na samym poczat̨ku wstrzas̨nał̨ tymi wystrzałami
cześ̨ć ludzi, jednak po jakimś czasie – wszyscy zdali sobie sprawe ̨ z tego, że
on i podobni do niego idioci, starali sie ̨ po prostu wypaść na jakichś fajnych
ziomków z fajnymi okrzykami aby chyba zaznaczyć swoja ̨ obecność na me-
diach społecznościowych, czy coś w tym stylu – zwłaszcza że jeden z tych
zjebów wszystko livestreamował. Na szcześ̨cie po kilku minutach tego całe-
go idiotycznego darcia mordy, po prostu odeszli.

W tym czasie ludzie zaczel̨i donosić, że gwardia narodowa zbierała sie ̨ do
przejec̨ia Posterunku Trzeciego Okreg̨u. Miało to wpływ na nastroje około
10% ludzi (zwłaszcza z odgłosami strzałów dochodzac̨ych z otaczajac̨ych nas
sas̨iedztw), ale wszyscy inni wciaż̨ wydawali sie ̨ być niewzruszeni. Niektó-
rzy nadal budowali płonac̨e barykady, gdzie inni plad̨rowali sklep Arby’s (w
końcu go podpalajac̨), a jeszcze inni tańczyli na dachach samochodów, pusz-
czajac̨ przy tym utwory Meek Mill’a. W tym samym czasie, napojeni energe-
tykami dzicy osobnicy na motorach, robili gdzie tylko mogli zajebiste triki.
Jeśli miałbym nadać klimat temu momentowi, powiedziałbym że wpasowy-
wał sie ̨ on gdzieś pomied̨zy „Szybkimi i Wściekłymi” (nie liczac̨ chujowego
„Tokio Drift”), a wydarzeniami z Ferguson.

Chociaż mógłbym opisać jeszcze dokładniej co sie ̨ działo z Posterunkiem
Trzeciego Okreg̨u, to chciałbym zaznaczyć, że cały obszar Twin Cities
uległ plad̨rowaniu: H&M mieszczac̨e sie ̨ na północnych przedmieściach
zostało opróżnione, w południowej cześ̨ci Minneapolis ludzie protestowali
i wywłaszczali wszystko w najlepsze, a po całym dniu niszczenia centrum
handlowego wMidway, protestujac̨y skierowali swoja ̨uwage ̨w inne miejsca
w St. Paul. Nie wspominam nawet już o drobnych kradzieżach i ogólnym
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wzroście ilości przestep̨stw na terenie obu miast – a to wszystko dziek̨i
normikom, zdajac̨ych sobie sprawe ̨ z tego, że jeśli psy nie sa ̨ w stanie
upilnować nawet małego komisariatu bez wzywania Gwardii Narodowej,
to sa ̨ najwyraźniej przeciaż̨eni wezwaniami i nie moga ̨ być tym samym
wszed̨zie.

Podczas gdy zaczał̨em sie ̨ zwijać sie ̨ do domu, destrukcja zdawała sie ̨ po-
suwać naprzód w bardzo szybkim tempie. Chodziły plotki o podpaleniach
na całym obszarze Twin Cities, z doniesieniami o ludziach skupiajac̨ych cała ̨
swoja ̨ uwage ̨ na Pierwszym i Czwartym Okreg̨u, gdzie podobno Piat̨y uległ
całkowitemu opustoszeniu. Energie ̨ która towarzyszyła bitwie o Posterunek
Trzeciego Okreg̨u, trudno oddać w pikselach. Musielibyście tam być we wła-
snej osobie. Obecny krajobraz dookoła Lake St. przypominał/przypomina
sceny z „Escape from L.A.”, zwłaszcza przez to że 5-10 przecznic w Minne-
apolis albo stała w ogniu, albo była zniszczona – i to bez praktycznie żadnej
obecności policji, lub nadziei na wyzwolenie miasta z tego nienasyconego
tańca wojennego. Jeśli duch wydarzeń tamtej nocy, indykuje to co miałoby
niedługo nadejść, poważnie wat̨pie ̨ aby aresztowania morderców George’a
Floyda’a, czy nawet Gwardia Narodowa miała pomóc w stłumieniu gniewu
ludzi. Chodzi przede wszystkim o to, aby być kwita – a aby tak sie ̨ stało, po-
trzebujemy o wiele wiec̨ej akcji takich ja ta.
Duchowe i strategiczne zwycies̨two, które przyszło wraz z opanowa-

niem oraz ograbieniem 3-ego okreg̨u jest nieocenione, a wyzwolona
symboliczna moc tego, co możliwe w przyszłych rewoltach, jest równie
niesamowita.
Komisariaty MOGĄ być przejet̨e.

Państwo MOŻE podległe naszej woli.
Niech żyje anarchia i wolni ludzie północy!
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