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Nikt nie nadchodzi by ciebie ocalić, Towarzyszu.
Nikt.
Na horyzoncie nie majaczy żadna rewolucja, nie ma żadnej partii, żadnej
wielkiej idei, dzie ̨ki której ludzkość odkryje swój pełny potencjał i oswobodzi
nas z naszych łańcuchów.
Nie ma żadnej awangardy, żadnego celu, żadnej sekretnej metody, której
wszyscy moglibyśmy użyć, by zmusić pote ̨żnych do pogodzenia sie ̨ z losem
przecie ̨tnej egzystencji.
Byli już pretendenci. Sa ̨ kapłani i alfonsi i fałszywi bogowie nakazuja ̨cy ci,
by ich wielbić. Dadza ̨ ci nieśmiertelne „nauki” i tożsamości, zapewnia ̨ cie ̨,
że jeśliby tylko wystarczaja ̨co ludzi przywdziało mundur, czy wypowiadało
właściwe słowa, wszystko byłoby okej.
Sa ̨ oczywiście ci, którzy zaprzeczyliby nawet temu, ci którzy nie zgadzaja ̨
sie ̨ na jakiekolwiek działanie bez rozplanowania każdego detalu. Kto be ̨dzie
prowadził szkoły, kto zbuduje drogi, jak płona ̨ce opony i blokady podniosa ̨
nasz ślad we ̨glowy?
Nazwa ̨ twoje plany naiwnymi, niepraktycznymi, Insurekcyjna ̨ fantazja ̨.
Powiedza ̨ to na wpół śpia ̨c.
Oni, tak przenikliwi, chrapia ̨ i mówia ̨, że „czekaja ̨, aż lud powstanie.”
Lud powstawał i był zgniatany. Occupy zawiodło, Standing Rock zawiodło.1
Wszystko co pozostało, to ty i ja.
Oni, tak silni, chrapia ̨ i mówia ̨, że czekaja ̨, aż zabiora ̨ im ich prawa, prawo
do zgromadzeń albo prawo do głosowania na niewidzialny program, którego
politycy i tak nie be ̨da ̨ przestrzegać. Gdzie byli, gdy uchwalono Patriot Act,
NDAA?2 Składali petycje, narzekali, przegrali.
Powiedza ̨, że czekaja ̨ na jakieś wielkie wydarzenie we wszechświecie, który codziennie ma ich milion. Każdego dnia kryteria sie ̨ zmieniaja ̨, każdego
dnia staja ̨ sie ̨ coraz bardziej bierni i starzy.

1 ”Occupy Wall Street” był ruchem skierowanym przeciwko kapitalizmowi, nierównościom ekonomicznym i społecznym, obecnym tak w Stanach, jak i innych krajach. ”Standing
Rock” z kolei było seria ̨ protestów przeciwko konstrukcji rurocia ̨gu do transportu ropy na terenach zamieszkiwanych przez rdzennych mieszkańców Ameryki. Oba z jednej strony stanowia ̨
bardzo dobre przykłady na to, jak zmobilizować wielke masy ludzi, z drugiej jednak odniosły
sromotna ̨ porażke ̨ jeśli chodzi o postawione sobie cele. (przyp. tłum.)
2 Zarówno National Defense Authorization Act jak i Patriot Act to obowia ̨zuja ̨ce obecnie
prawa federalne dotycza ̨ce m.in. bezpieczeństwa wewne ̨trznego Stanów, ułatwiaja ̨ce represjonowanie tych, którzy sa ̨ postrzegani jako zagrożenie dla tego bezpieczeństwa. (przyp. tłum.)
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Każdy czeka, a nikt nie chce zacza ̨ć, każdy chce doła ̨czyć, lecz nikt nie chce
budować. Wszyscy czekaja ̨ na wielki i generalny bunt, ale ukradnij jabłko
albo spal radiowóz, a nazwa ̨ ciebie awanturnikiem.
Każdy jest pewien, że zmiana czeka za rogiem, że boskie siły skieruja ̨ nas
na odpowiednia ̨ droge ̨. Każdy jest pewien, że czas jest po jego stronie, że ci
dobrzy zawsze wygraja ̨ i że wszystko nie może sie ̨ przecia ̨gać w nieskończoność. Wszyscy mówia ̨, że rewolucja jest jak najbardziej możliwa bez rozlewu
krwi i urazy, że wszyscy zostana ̨ wysłuchani i otrzymaja ̨ opieke ̨.
Wszyscy sa ̨ pewni, że rewolucja przybe ̨dzie jak paczka z amazona: szybko,
czysto i gotowa by sie ̨ nia ̨ cieszyć zaraz pod ich drzwiami. Maja ̨ dzieci, rozumiesz, musza ̨ stawić je na pierwszym miejscu, ale z wielka ̨ che ̨cia ̨ przejda ̨ po
twoim trupie, gdy już wybudujesz im droge ̨, po której moga ̨ sie ̨ przespacerować.
Wszyscy czekaja ̨. Czekaja ̨ na coś. Czekaja ̨ na kogoś, kogoś, kto mógłby ich
ocalić.
Nie przyjda ̨ by ocalić ciebie, Towarzyszu.
Nikt nie przyjdzie.
Ci ludzie umra ̨ tak samo, jak żyli. Pozostana ̨ dokładnie tam, gdzie sa ̨, na
kanapie, bawia ̨c sie ̨ w internecie, bo nic ich to nie kosztuje. Jak knebel z kulka ̨
zakładany na „specjalne noce”, polityka jest perwersja ̨ sprawiaja ̨ca ̨, że czuja ̨
sie ̨ inni.
Zawsze wiele mówia ̨ o uczuciach, o tym, jak wiele „solidarności” potrzebuja ̨, i jak wiele daja ̨ jej innym. Za każdym razem gdy czarne dziecko leży w
kałuży swojej własnej krwi, naprawde ̨ źle sie ̨ czuja ̨. Naprawde ̨. Ale widzisz,
maja ̨ prace ̨ i rodziny, i seriale do ogla ̨dania, i samochody do utrzymania.
Be ̨da ̨ cierpieć razem z toba ̨, towarzyszu, gdy stracisz swoja ̨ prace ̨. Ba, be ̨da ̨ nawoływać do Strajku Generalnego i robić plakaty, odznaki i przypinki!
Pod warunkiem, że jest to weekend i nie świe ̨to oczywiście, jak również z
wystarczaja ̨cym wyprzedzeniem, by móc poprosić o wolne.
Coraz bardziej pragna ̨ sie ̨ zestarzeć, ci ludzie, szcze ̨śliwi, wiedza ̨c, że jeśli mieliby szansę, dokonaliby czegoś spektakularnego. Be ̨da ̨ mieli fajne małe
pogrzeby, nie smutne, na których przecie ̨tne życia be ̨da ̨ celebrowane przez
mówienie o tym, jak „dzielni” byli i jak „zaciekle” walczyli o wolność.
Czyja ̨, o tym nigdy sie ̨ nie wspomina, o tym jak i gdzie, z grzeczności sie ̨
nie dyskutuje.
Sa ̨ ich miliony, Towarzyszu. Zawsze były. Urodza ̨ sie ̨, powierca ̨ sie ̨ przez
chwile ̨ i wróca ̨ do dziury, z której wyleźli.
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Czekaja ̨ na bycie prowadzonymi, obserwuja ̨, gdzie moga ̨ doła ̨czyć i cierpliwie czekaja ̨ na kogoś, kto wepchnie im jedzenie do ust i pomoże żuć.
Zaczekasz na nich, Towarzyszu?
Zaczekasz na tych samych ludzi, którzy wola ̨, byś TY cierpiał, i byś TY zgina ̨ł, aby oni mogli sie ̨ bawić bez ryzyka?
Zaczekasz na ludzi, którzy nie rusza ̨ palcem by tobie pomóc, dopóki nie
be ̨da ̨ musieli martwić sie ̨ o to, że wpadna ̨ w kłopoty i zanim wszystkie trudności zostały rozwia ̨zane?
Be ̨dziesz czekał i kreślił plany by przekonać tych, którzy potrzebuja ̨ przekonywania, którzy nie rusza ̨ sie ̨ o centymetr, dopóki nie be ̨da ̨ wiedzieli, ile
drzew zostanie zasadzonych w każdej nagle darmowej szkole dla głuchych i
ślepych?
Zaczekasz na ludzi, którzy twoje działania nazywaja ̨ grzechem i modla ̨ sie ̨
przed policyjnymi pałkami?
Be ̨dziesz czekał aż cała planeta zgodzi sie ̨ na idee ̨, monumentalne wydarzenie, które byłoby pierwsze w naszej historii?
Czy jesteś przygotowany, drogi towarzyszu, by umrzeć tak samo jak oni,
otoczony przez tanie partyjne przysługi i jeszcze tańsza ̨ muzyke ̨, podczas
gdy twoi przyjaciele śpiewaja ̨ hymny banalnej egzystencji?
Czy weźmiesz sprawy we własne re ̨ce?
Nie bierz mnie za idiote ̨ towarzyszu, i mam nadzieje ̨, że nim nie jesteś. Nie
chce ̨ umrzeć i nie chce ̨ trafić do wie ̨zienia. Nie mam pożytku z me ̨czeństwa,
bo chce ̨ żyć wolny, tak samo jak ty.
Jeśli jesteś jednak przygotowany do działania, do odłożenia na bok sprzeczek i do tego, by prawdziwie budować, być może masz szanse ̨. Ty i Ja. Mam
dość gadania o nich.
Co jeśli skupilibyśmy sie ̨ na zdobyciu wolności? Co jeśli zbudowalibyśmy
struktury potrzebne, by tego dokonać? Co jeśli zamiast sprzeczania sie ̨ o fryzury czy kolory flag, kłócilibyśmy sie ̨ o rośliny do zasadzenia, czy sklepy do
obrabowania? Co jeśli stworzylibyśmy unie ̨, gang, przeznaczony do zdobycia tej wolności? Co jeśli przestalibyśmy kłócić sie ̨ w internecie, zebrali sie ̨
i zostali prawdziwymi towarzyszami, takimi, którzy moga ̨ ukrywać sie ̨ wzajemnie przed policja ̨ i zapewniać bezpiecznie miejsce do przenocowania?
Co jeśli moglibyśmy polegać na sobie nawzajem tak bardzo, że czułbym sie ̨
bezpiecznie wsze ̨dzie gdzie pójde ̨, bo wiedziałbym, że cios w jednego naprawde ̨ jest ciosem we wszystkich? Co jeśli nie czekalibyśmy na apokaliptyczna ̨
wojne ̨, i zamiast tego zacze ̨libyśmy prowadzić NASZĄ wojne ̨ każdego dnia,
wojne ̨ przeciwko wszystkiemu, co nas zniewala?

Co jeślibyśmy to zrobili? Co jeśli odłożylibyśmy teorie na bok i skupili sie ̨
na tym? Dlaczego nie?
Dlaczego czekać?
Nikt nie nadchodzi by ciebie ocalić, Towarzyszu.
Nikt.
Wszystko wie ̨c zależy od ciebie i mnie.

4

5

