Zofia Cofałka
Bożenna Sucharska
Niedzielny poranek (symulacja)
Usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy wyobraźcie sobie następującą sytuację:
Jest 28 czerwca 2016 r., niedziela rano, rozkoszujesz się porankiem w domu, leżąc jeszcze
w łóżku. Rok szkolny już się skończył, przed tobą dwa miesiące letniego odpoczynku,
połączonego ze spokojnym, niespiesznym przygotowywaniem się do następnego sezonu
szkolnego. Myślisz o dzisiejszym dniu… masz plany na wieczór: spotkanie z przyjaciółmi,
wyjście do kina, a może prostu zostaniesz w domu, leniuchując i regenerując siły po
całorocznym wysiłku?
Nagle słyszysz łomotanie w drzwi i nerwowy dzwonek. Otwiera członek twojej rodziny, już
ubrany. To sąsiadka, starsza, samotna pani! Przestraszona zaczyna coś opowiadać o rewolucji,
o kontroli wojskowej i katastrofie, po czym zalewa się łzami.
W tym samym czasie zaczyna dzwonić telefon domowy, potem komórka, ktoś z
domowników dostaje SMS.
Cała rodzina jest zdezorientowana i zdenerwowana. Jednym słowem: nie wiecie o co chodzi.
Ktoś włącza telewizor – na ekranie, na wszystkich kanałach, widać tych samych
zamaskowanych ludzi. Obraz się zmienia, teraz pokazują jakichś mężczyzn w mundurach –
dotychczas nigdy ich nie widziałaś/eś! Coś mówią, ale ich głosy zagłuszane są przez dźwięki
helikopterów przelatujących nad twoim domem. Włączasz komputer. Na twoim ulubionym
portalu internetowym znajdujesz taki, pospiesznie napisany news:
W nocy, w państwie polskim dokonał się przewrót i wskutek walk wszystkie znane w Polsce
partie i ugrupowania polityczne zostały odsunięte od władzy, a zupełnie nowe, radykalne
ugrupowanie przejęło władzę w Polsce.
„Zgodnie z rozporządzeniem nowych władz, wszyscy obywatele będą poddani
szeregowi przesłuchań. Aby usprawnić ten proces, zostaną porozdzielani i zgrupowani
w obozach według płci i wieku. Podobno – według wiadomości zdobytych od
członków ugrupowania – mężczyźni będą później wcieleni do wojska, a kobiety będą
świadczyć różnego rodzaju usługi na rzecz żołnierzy. Dzieci mają zostać zamknięte w
specjalnych ośrodkach edukacji i pracy, dla osób zbyt starych do pracy i walki zostaną
zorganizowane obozy nazwane „obozami spokojnego umierania”. Każdy jest
zobowiązany do oddania całego majątku na rzecz partii.
Kto nie podporządkuje się nowym zasadom, zostanie zamknięty w obozie pracy o
zaostrzonym rygorze”.
Połączenie z Internetem się zrywa. Zszokowany/-a siedzisz przy biurku, nic z tego nie
rozumiejąc. Z letargu wyrywa cię kolejny przelatujący helikopter.
Co robić? Czasu na decyzję jest mało, bo oprócz dźwięku helikopterów dolatują teraz do
ciebie również wyraźne odgłosy strzałów z broni maszynowej…

Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest chyba chwilowy wyjazd. Gdy w domu naprzeciwko
szyba rozpryskuje się na milion drobnych kawałków od serii z automatu, wiesz już na pewno:
trzeba uciekać.

