
Tekst powstał w ramach spotkań Szkoły Dramaturgów Społecznych w ramach projektu „Dramaturgie społeczne”, realizowanego przez  
Teatr Powszechny w Warszawie i Fundację Strefa WolnoSłowa, dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.

Mam tylko  

dwa policzki  

i nie mam zamiaru  

bez końca  

ich nadstawiać

Lidia Karbowska



Buntownicza mowa staje się niezbędną odpowiedzią na krzywdzący język
Judith Butler, Walczące słowa 

jeśli tekst działa raz, to może zadziałać ponownie i może działać na przekór swemu poprzedniemu 
działaniu

Judith Butler, Walczące słowa 

Hate Radio!
Hate Radio is Fun Radio!
„It’s more fun to exhibit!”
Wystawiona radość to podwójna radość!
Na antenie radość to wielokrotna radość! 

Klaus Theweleit, Śmiech morderców

gdybyśmy nawet wyglądali jak wy, i tak byście nas rozpoznali, spośród tysięcy byście rozpoznali 
jednego obcego, wszędzie rozpozna się kogoś takiego, dla kogo nie ma tutaj miejsca

Elfirede Jelinek, Podopieczni

chrześcijanie zawsze bez wstydu legitymizowali agresję i regularną przemoc wpatrując się 
jednocześnie w krzyż jako nienaruszalny, miłosny fetysz

Marek Woszczek, Ogród pośród płomieni. 
Erotyka imperium, eklezjalne ciała i queerowanie małżeństwa

Chrześcijaństwo oferuje sporo również nam. Sama odnalazłam się w nim nie dzięki Kościołowi, ale 
właśnie dzięki temu, że usiadłam do Nowego Testamentu i nagle okazało się, że ścieżka, którą w życiu 
podążam jako anarchistka, jest mu całkiem bliska.

Margot, Nie będę grzeczna, nie chcę być symbolem [wywiad]

Próbuję dogadać się sama ze sobą, próbuję też dogadać się z Nowym Testamentem. Gdybym jednak 
mogła dopisać tam jakiś fragment, to po tym nadstawieniu drugiego policzka dodałabym, że masz 
prawo komuś oddać.

Margot, To także mój Chrystus [wywiad]

Jeśli historia czegoś nas uczy, to tego, że dyskryminowana grupa musi swoje prawa wydrzeć, 
nie zważając na dobre rady osób, których bardziej absorbuje estetyka gestów niż lata poniżania 
i wykluczania ze wspólnoty setek tysięcy ludzi.

Tomasz S. Markiewka, Margot nie jest pierwsza. 
Martin Luther King i sufrażystki też nie byli „grzeczni”. Bo nic by nie osiągnęli
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Sztuka powstała w ramach Szkoły Dramaturgów Społecznych 2020.

Choć sceny ułożone są w nieprzypadkowej kolejności, jest ona jako tekst sceniczny 
produktem w stylu „skomponuj to sam/a/o”.

Alternatywny tytuł spektaklu mógłby brzmieć “obraza”.



PROLOG
OBOJĘTNY
ktoś mi mówi krzywdę i co mam odpowiedzieć
co mam ci powiedzieć na twoją krzywdę?
opowiadasz mi o swojej krzywdzie 
i zupełnie nie wiem co powiedzieć
krzywda prosi o odpowiedź
ale przecież to nie jest moja krzywda
to nie jest moja krzywda
twoja krzywda to nie moja wina
twoja krzywda to nie mój problem
skrzywdzony człowiek to człowiek z problemem
skrzywdzony człowiek jest problemem
zawsze o coś prosi czegoś się domaga
to nie jest moja krzywda
to nie jest moja krzywda

wciąż i wciąż te same opowieści
słyszałem te opowieści miliony razy
po co mi to mówisz
po co mi mówisz swoją krzywdę?
krzywdę która być może się nie wydarzyła
czy prosiłem żebyś mówiła mi o swojej krzywdzie
jakbym sam nie miał rzeczy do noszenia do przepracowania
nie wiem co powiedzieć
nie wiem czy twoja krzywda w ogóle mnie obchodzi
powinienem coś poczuć
współczucie gniew
ale co jeśli nic zupełnie nic nie czuję?

okej przydarzyło ci się coś strasznego
ale czy musisz od razu tak wszystkim o tym mówić
narzucać się z tą krzywdą każdemu
pluć na innych swoją krzywdą
innym też przydarzają się takie rzeczy
a często gorsze 

mówisz mi to wszystko bo chcesz odpowiedzi
krzywda zawsze wymaga
krzywda jest jak skomlący całymi dniami pies
któremu ma się ochotę przyjebać

a co jeśli to ja jestem tym psem?
jestem tym psem i im bardziej będziesz mnie kopał 
tym głośniej będę skomlał wył
aż w końcu ugryzę
krzywda to ten pies który może skoczyć ci do gardła

jestem skopanym psem i mam ochotę cię zajebać



boli mnie to co moje
mam swoje bolesne miejsca których ci nie pokazuję
moja krzywda to moja krzywda
twoja krzywda to twoja krzywda
nawet nie wiem czy się tobie naprawdę wydarzyła
ty nie możesz pomóc mi ja nie mogę pomóc tobie
jesteśmy tak samo bezsilni
nie ma po co sobie współczuć

1.
REPORTER
tu reporter kociej telewizji
telewizji śniadaniowej
telewizji która wie wszystko jednocześnie nie wiedząc niczego
wiem że nic nie wiem
kto to powiedział?
chyba Jan Paweł II na pytanie: 
czy w kościele katolickim istnieje problem pedofilii? 

tu reporter kociej telewizji
telewizji bez wizji
telewizji która mówi jak jest bo to ona decyduje o tym jak jest
wszystko jest konstruktem
prawda jest konstruktem
kłamstwo jest konstruktem
jeśli jeszcze nie wiecie to sobie poczytajcie Judith Butler

2.
PREZYDENT
przepraszam że uraziłem
nie było moim zamiarem urazić kogokolwiek
ale pewne rzeczy są jakie są
a nie są jakie nie są
Polska to kraj wszystkich Polaków
ale też we wszystkim trzeba mieć jakiś umiar
mi tam czyjekolwiek prywatne życie nie przeszkadza
ja toleruję
toleruję jak mogę
niech moje życie będzie moje a ich będzie ich
ja nawet miałem kiedyś sąsiadów
i ja nic do nich nie miałem
robili co robili ale w swoim własnym mieszkaniu
i mi to ani trochę nie przeszkadzało
ale gdy tacy jak oni 
robią co robią poza mieszkaniem
to wtedy ich życie staje się moim życiem



i nie ma na to we mnie zgody
dzieci na to patrzą staruszki patrzą
osoby z chorobami serca z nadciśnieniem
to nie może tak być żeby tak było
żeby każdy ze swoimi zboczeniami wyszedł i się obnosił
wiadomo każdy ma jakieś zboczenia
mniejsze albo większe
ale to nie są rzeczy którymi się należy chwalić
jeśli to są te całe standardy europejskie
to lepiej żeby Polska pozostała niestandardowa

3.
WIERZĄCY
idzie taka po ulicy
jak gdyby nigdy nic z torbą tęczową
pytam: czy to panią nie hańbi?

pytam: dlaczego tacy jak wy mają nie zabijać nie gwałcić 
skoro nie macie żadnych zasad żadnego Boga?

co dzień mijam ich
już wcale się z tym nie kryją
każda tęcza jest znakiem że oni nadchodzą

oni chcą żeby nastał świat
bez porządku bez świętości 
bez poszanowania
świat pozbawiony hierarchii
gdzie wszyscy są sobie równi
i wszystko jest ze sobą pomieszane
ciała
kolory
światłość i ciemność
wszystko nie do rozróżnienia

oni chcą takiego świata
o którym już pisał Różewicz:
człowiek współczesny
spada we wszystkich kierunkach
równocześnie
w dół w górę na boki

ale Różewicz to akurat kiepski autorytet
on napisał też takie słowa:
życie bez boga jest możliwe
życie bez boga jest niemożliwe
gdy takie sprzeczne zdania formułuje człowiek
i to w jednym i tym samym wierszu
to widać że nie ma o życiu żadnego pojęcia



i nawet o zgrozo się z tym nie kryje

teraz to jest modne: 
obnosić się z tym że nic się nie wie
że się wątpi we wszystko

ale są jeszcze ludzie
którzy nie zwątpili

4.
REPORTER
tu reporter kociej telewizji
telewizji która mówi jak jest chociaż tak naprawdę nikt nie wie jak jest
mamy dostęp jedynie do fenomenów a sedno rzeczy zawsze pozostaje ukryte
jeśli nie przeczytałeś tego u Kanta to przeczytaj to sobie na fanpejdżu 
Oglądam „Wiadomości”, bo nie stać mnie na dopalacze

5.
POLITYK I
struktura społeczna jest jaka jest
i trzeba się z tym pogodzić
są ludzie bogaci i ludzie biedni
są ludzie zwycięstw i ludzie porażek
chodzi o to by tak nad wszystkim czuwać
by nie wprowadzać niepotrzebnego zamętu
niepotrzebnych poruszeń wybryków starć
buntów wzniecanych przez tych wszystkich
którzy myślą że da się zmienić niezmienne

są ludzie zwycięstw i ludzie porażek
są ludzie siły ludzie władzy
i ludzie którzy nie potrafią pojąć co to znaczy władza
którzy nie widzą tego w czym uczestniczą
nie rozumieją mechanizmów pewnych niezmiennych praw
są częścią porządku którego sobie nawet nie uświadamiają
i nie mają pojęcia kto im ten porządek zapewnia

lecz wielu jest też takich 
co potrafi odróżnić porządek od nieporządku
stan stały od stanu ciekłego
i docenić siły które nad tym wszystkim panują

ale ci co nic z tego nie pojmują
są jak dzieci niszczące wszystko w amoku
które nie wiedzą co czynią
ale to ich nie usprawiedliwia



6.
TYP 
[podśpiewuje]
tylko jedno w głowie mam
z pedałem sam na sam
przyjebać mu tak
by na zawsze zapamiętał

TYPIARA
nie dam sobie pewnych rzeczy wmówić
nie dam sobie wmówić że jestem gorsza jakaś
że mam być uległa wobec tych co każą mi wyznawać swoje wartości
i plują w wartości moje
moimi wartościami sobie dupę podcierają 
całe życie każdy traktuje mnie jak śmiecia
traktuje mnie jakby był lepszy jakiś
bo ma inne perspektywy inną sytuację życiową
bo mu się wydaje że własną pracą i wysiłkiem sobie na swój sukces zapracował
gówno prawda
ja też pracuję zajebiście ciężko
i na nic sobie nie zapracowałam
tylko na to życie którego by nikt ode mnie z własnej woli nie odkupił
wszyscy mają na mnie wyjebane
chcieliby żebym stąd wypierdalała
nieatrakcyjna robolka z nieatrakcyjnymi wartościami
teraz jest moda na to żeby mieć wszystko w pompie
luz super lajfstal i tolerancja dla wszystkich
a dla mnie to jakoś nikt nigdy nie był tolerancyjny
chcą mnie usunąć z mojego własnego kraju
chcą mój kraj przerobić na jakąś tęczową krainę
gdzie wszyscy będą się jebać ze wszystkimi
i wszyscy będą zbiorowo jebać mnie
jak to z resztą już teraz ma miejsce
Mam tylko dwa policzki 
i nie mam zamiaru bez końca ich nadstawiać

7.
CHÓREK Z PRAWEJ
 [podśpiewują]
tylko jedno w głowie mam
ciągle ten sam
wkurwienia stan
na ten pojebany kraj



8.
REPORTER
tu reporter psiej telewizji
telewizji która nie ma dna
rzucony kamień będzie upadał wiecznie
odgłos upadku nigdy się nie wydobędzie
jak szczekanie zamkniętego w szopie psa

9.
POLITYK II
tu nie chodzi o nasze rozwiązania gospodarcze
chodzi o przywracanie ludziom godności
nie ma nic cenniejszego niż godność 
jak historia pokazała ludzie zawsze wybiorą godność
podwyżki zasiłki – są ważne o tyle o ile przywracają godność
ale godność przywracać można różnymi sposobami
są bardziej efektywne sposoby przywracania godności i te mniej efektywne
te czysto doraźne i te długofalowe
nadmiar godności też bywa szkodliwy
ludzie nigdy się nie zatrzymają 
zawsze będą żądać więcej i więcej
potrzebna jest taka godność którą da się zarządzać
godność którą daje się ludziom 
ale nigdy nie daje jej się na własność

10.
REKLAMA I
Punkty nie łączą ci się w żadną całość? Czujesz, że rzeczywistość rozpada ci się w dłoniach? 
Uspójniacz sensów jest właśnie dla ciebie! LGBT, feministki, Putin, Merkel, uchodźcy, epidemia, weganie 
– uspójniacz sensów pozwoli ci połączyć wszystko w jedno! Świat w mig może stać się zrozumiały 
i logiczny. Uspójniacz sensów – kompleksowe uspójnienie w perfekcyjnej cenie!

11.
SPIKERKA
transmisja lęków transmisja napięć
transmitujemy je wprost do twojej głowy
hate radio to radio wolności
hate radio to radio wolności
wolności do powiedzenia: tak zabawianie widzieć was 
uciekających wykrwawiających się tonących
śmiejemy się z tego strasznie
śmiejemy się najgłośniej
hate radio to radio którego nic nie zagłuszy



12.
TYP
Jezus był bezkompromisowym gościem na pełnej kurwie wjeżdżał i wołał co tu się odpierdala 
w domu mojego ojca wyjebka mi stąd już zero cackania się negocjacji to był dom jego ojca więc niech 
spierdalają
i zero konfidenctwa jak go Judasz podpierdolił to już kolo sam wiedział że nie ma czego na tym świecie 
szukać bo ziomy Jezusa prędzej czy później go dopadną i zajebią
to całe pierdolenie że Jezus to taki pedałkowaty zwolennik miłości wszystkich ze wszystkim to gówno 
prawda oczywiście chyba nie przeczytałeś gościu Biblii że takie rzeczy wygadujesz a jako papież to by 
wypadało mieć jednak kurwa jakąś znajomość
po prostu mnie ten typ tak wkurwia że nie wiem pisze se na twitterze Bóg nie potrzebuje być przez 
nikogo broniony i nie chce, aby Jego imię było używane do terroryzowania ludzi a ten twój Jezus to 
niby nie terroryzował ludzi kurwa Jezus chodził na ustawki ze wszystkimi nawet z szatanem a wy się 
jakichś tęczowych ciot boicie 
ty się poddałeś ale my się nie poddamy będziemy kurwa bronić Jezusa jego kurwa najświętszej 
godności na wieki wieków amen kurwa i wyjebane na konfidentów i na takich co niby mają miłość 
Jezusa w sobie a tak naprawdę jakby mogli to by już dawno wszystkich świętych w dupę wyruchali

13.
LIBERAŁKA II 
[praktykując liberalny zen]
każda jednostka ma prawo do życia, wolności 
i własnego poszukiwania szczęścia, 
do którego rzecz jasna należy także 
swobodny wybór erotycznej satysfakcji
każdy liberał i każda liberałka powiedzą wam to samo
ale nie próbujmy robić z liberała wojownika
on nie chce niczego burzyć demontować 
chce zmienić ten świat
ale małymi krokami na spokojnie
nie jest tak źle by trzeba się było nie wiadomo jak spieszyć
progres postęp zrównoważony rozwój
a jak się człowiek spieszy to wiadomo co 
oczywiście te bardziej histeryzujące osoby
mogą widzieć to inaczej

pamiętajmy jednak że podstawa to spokój zdrowy osąd
równowaga ducha 
mój duch jak widać jest w pełni zrównoważony
czego i wam kochani życzę



14.
LIBERAŁKA I
trzeba krzyczeć ale nie za głośno
trzeba mieć poglądy ale nie nazbyt skrajne
a przede wszystkim
trzeba dać nam żyć

my szczęśliwe osoby w tym szczęśliwym kraju
my którzy nie chcemy niczego więcej niż po prostu żyć
życiem na które sobie przecież zapracowaliśmy
to jest nasze dobre życie i mamy do niego prawo
gdybyście mieli takie życie też byście nie ryzykowali
szanujmy się nie marnujmy swojego czasu
wszystko da się załatwić rozmową na poziomie
nie trzeba zniżać się do tych co są najniżej
warto przystopować wziąć głęboki oddech
pójść na jogę lub wkręcić się w jogging
żeby te złe emocje trochę wyparowały
my szczęśliwe osoby w tym szczęśliwym kraju
szanujemy prawa wszystkich 
ale 
na Boga – albo na Spinozę
uszanujcie też innych w tym zwłaszcza nas – 
za szacunek płaci się szacunkiem
nie jest przecież tak źle by trzeba było krzyczeć
poza tym jest też wiele innych problemów
ale ale 
jesteśmy z wami
nie modlimy się za was 
ale za to piszemy bardzo przychylne artykuły
Polska to nie może być kraj zaściankowy
nie pretendujący nawet do europejskich standardów
ale ale 
dajcie nam żyć 
jak i my wam dajemy żyć

15.
REPORTER
tu reporter psiej telewizji
sytuacja między psami i kotami jest spolaryzowana
koty kurczowo trzymają się gałęzi
psy warczą bo od tak dawna nie miały nic w pyskach
są jeszcze myszy i ludzie
myszy są zadowolone z przebiegu wydarzeń
ludzie są zadowoleni z przebiegu wydarzeń
w tej debacie przydałoby się więcej wyluzowania
przestrzeni na spokojne pytania i wyważone odpowiedzi



sytuacja jest jak miła prezenterka telewizji śniadaniowej
która mówi: zło jest tylko brakiem dobra
a rany na waszych ciałach są brakiem
bariery ochronnej w postaci tkanki skórnej
która powinna być odpowiednio pielęgnowana
w celu umacniania warstwy hydrolipidowej

16.
GEJ W GARNITURZE
czy jestem gejem?
tak jestem gejem
ale czy muszę być gejem na pełen etat?
nikt z normatywnych nie pisze sobie orientacji w CV
choć są i tacy którzy w rubryce walory i osiągnięcia 
chętnie wpisaliby sobie heteroseksualizm
albo jak jesteście na imprezie
nikt nikogo nie przedstawia 
to jest mój przyjaciel Maciek 
Maciek jest hetero 
mam nadzieję że nie macie z tym żadnego problemu

jestem osobą wpływową 
wiem że od takich osób oczekuje się więcej
nasze słowa będą słyszalne
nasze deklaracje wywrą jakiś wpływ
dobrze wiem jak to działa
ale nie zapominajcie że ja po prostu jestem jakimś konkretnym kolesiem
skupiam się na swoich rzeczach na swoich działaniach
których mam od zajebania
nigdy nie byłem i nie będę typem aktywisty
nie jestem gościem który cierpi za miliony
który ryzykuje swoją pozycję w imię jakichś wyższych celów
moje wyższe cele to moje prywatne cele
jeśli się to komuś nie podoba okej ma do tego prawo
a ja mam prawo do swoich decyzji i swojego życia
możecie się na mnie wkurwiać
powiem wam że mnie też wkurwia tu niejedno
jestem gejem w tym popieprzonym kraju
w którym pewne tożsamości są przeźroczyste a inne nie
z tego z kim sypiam robią clou mojej osoby
mam być częścią wspólnoty której częścią średnio się czuję
powiedzcie mi co ja mam wspólnego z tymi dzieciakami
wieszającymi flagi na pomnikach robiącymi zadymy?
nie byłem nigdy typem od zadym
nie będę wchodził w rolę która nie jest moją rolą
tylko dlatego że ktoś wymaga ode mnie jakiegoś heroizmu
trudnych wyborów w tych trudnych czasach
drogi geju droga lesbijko
jeśli chcecie mieć poparcie osób wpływowych
sami się takimi stańcie albo takie wypromujcie
nie próbujcie robić ze mnie bohatera
którym nigdy nie byłem i nie będę



17.
PROFESOR
młodzi zawsze wierzą w za dużo
wierzą w nagłe przewroty które przewrócą wszystko
wierzą w wielkie gesty sprzeciwu
zapominając że są to tylko gesty
młodym wydaje się że zmiana jest łatwa
nie doświadczyli tego co my
trwającej dekadami walki z systemem
systemowej przemocy pod którą niejeden z nich by się złamał
ale my się nie złamaliśmy
i wywalczyliśmy to co najważniejsze: wolność
to nie stało się w tydzień w miesiąc w rok
przewrót wymaga cierpliwości
to nie może być jednorazowy wulgarny wybryk
to musi być teatr
piękny teatr buntu
z odpowiednio obsadzonymi rolami
z postaciami pierwszego planu
charyzmatycznymi zrzeszającymi ludzi
dającymi im realną nadzieję na zmianę
w tym wszystkim chodziło o zjednoczenie
zjednoczenie robotników z inteligencją
właśnie dlatego wygraliśmy
wygraliśmy wszyscy
choć nie da się zaprzeczyć
że nie wszyscy wygrali po równo
wielki wspólny wróg wymaga tymczasowego sojuszu
potem ten sojusz siłą rzeczy rozpada się
wszyscy nie mogą wygrać po równo
wygrali ci którzy o to najmocniej zawalczyli

ale przede wszystkim trzeba pamiętać: to był piękny teatr buntu
teatr którym się wygrywa

tu nie ma miejsca na dziecinadę
na tanie jednorazowe gesty
tu potrzebny jest silny przywódca – albo przywódczyni
potrzeba wyważenia dyscypliny zjednywania ludzi
zwłaszcza tych którzy obecnie nie są szczególnie zainteresowani sprawą
tylko teatr jest w stanie zmienić coś naprawdę



młodzi myślą że wszystko wiedzą najlepiej
nie chcą słuchać nas starych
którzy przecież nie tak dawno też byliśmy młodzi
niejedno pamiętamy i niejedno przeszliśmy
my wywalczyliśmy Polsce wolność
nie głupim naiwnym buntem
niepotrzebnymi wybrykami chamskimi odzywkami 
które tylko zrażają niezdecydowanych
wywalczyliśmy wolność
pięknym teatrem buntu
teatrem trwalszym
niż jakakolwiek prawda

18.
POKOJOWE PIESKI
prosimy grzecznie o wolność i dostajemy wolność
robimy wielkie oczka jak urocze pieski
jesteśmy uroczymi pieskami
spójrzcie jak idziemy wam przy nodze
a nasze protesty są tak pokojowe
że ich nawet nie organizujemy
jesteśmy pięknymi pieskami z rodowodami
które Odpowiedni Ludzie musieli podpisać
i oto mamy papier na istnienie
o ile spełniamy kryteria i oczekiwania
prosimy grzecznie o wolność i dostajemy wolność
wolność to pyszny smaczek który nam rzucacie
gdy nasze mordki staną się jeszcze bardziej urocze
być może nawet otworzycie drzwi

19.
NIEZALEŻNY
tu reporter niezależnie zależnej internetowej telewizji 
prowadzonej prosto z ulokowanego w centrum wydarzeń pokoju
telewizji która nie mówi: w tym sezonie modne są barwy stonowane 
gdy trzeba powiedzieć: podpalajmy flagi jak podpalano krzyże

TYPIARA
Margot ty hóju
przestań mi Polskę dewastować

tacy jak oni rozjebią tu wszystko
więc może warto wpierw rozjebać ich



TYP
cioto ja bym dał ci rozkosz 
lokówka w dupę grzałka na małego kutasa i do prądu 
a ty baw się dobrze pedalixie 

zawsze powtarzam chłopak i dziewczyna to normalna rodzina 
a LGBT to banda psychicznie chorych ludzi
wujek Adolf wiedziałby co z nimi zrobić

20.
SPIKERKA
hate radio to radio miłości
hate radio to radio miłości
kochaj bliźniego swego jak siebie samego

KSIĄDZ
uczyń bliźniego swego na swoje podobieństwo
byś mógł go kochać jak siebie samego

21.
KSIĄDZ
trzeba się wzajemnie kochać
ale też nie można kochać się nadmiernie
każdy powinien zapytać siebie:
jeśli kocham wszystkich i po równo
czy moja miłość nie staje się 
zwykłą nieodpowiedzialnością głupotą
a może nawet miłości przeciwieństwem?

trzeba kochać najbliższych
swoją wspólnotę
tych którzy wkładają trud 
by do niej przynależeć
i harmonijnie w niej współegzystować
kochać tych którzy wyrzekają się wspólnoty
lub też działają na jej szkodę
to zachowywać się nie po chrześcijańsku
Chrystus bowiem pozwalał towarzyszyć sobie tylko tym
którzy prawdziwie uznawali i praktykowali jego nauki

każdy bez wyjątku zasługuje na miłość i na drugą szansę
wystarczy że okaże skruchę i wolę duchowej odnowy
nikogo nie pozostawimy samemu sobie
istnieje wiele ośrodków wielu specjalistów
którzy są w stanie pomóc tym którzy nie potrafią poradzić sobie
ze swoimi rządzami zboczeniami



walka z Szatanem bywa skrajnie trudna
ale Bóg lituje się nawet nad największymi grzesznikami
i my także jako wspólnota powinniśmy się nad nimi litować
są jednak takie przypadki gdy miłosierdzie jest daremne
a wtedy – mając na uwadze dobro wspólnoty – 
należy zło nazwać złem
i pozbyć się go za wszelką cenę

22.
REPORTER
 [udając księdza]
jak ci co nauczają o syndromie postaborcyjnym
bez uwzględnienia społecznej stygmatyzacji kobiet
tak i ja nauczać będę:

wola Pana jest podyktowana
zasadami BHP wedle których
nic co ludzkie nie może być obce
nic co nieludzkie nie może być bliskie

23.
UCZNIAKI
w naszym wspaniałym kraju
tyle miejsca jest do podziału

odmieniec niech mieszka z odmieńcami
i zgoda zagości między sąsiadami

niechaj gej zamieszka w Gejowie Podlaskim
i niech tam urządza swe gejowe schadzki

lesba niech wybierze Lesbijstwo Noteckie
i niech się tam swoim opiekuje dzieckiem

lub niechaj w Lesbach Pomorskich zamieszka
zamiast prowokować w warszawskich zamieszkach

niech transseksualista jedzie do Transów Małych
i niech się wreszcie same z sobą jebią te pedały

Bóg powiedział: trzeba kochać bliźniego
bliźniego nawet najbardziej gównianego

więc każdy w Polsce ma miejsce dla siebie
nawet jeśli jest pederastą i pojebem



24.
JEZUS CELEBRYTA 
[vlog]
co mnie obraża? co obraża moje uczucia?
mnie samego to oczywiście nikt o to nie zapyta 
każdy myśli że wie o mnie wszystko
każdy ma mnie swojego „personalnego”
nakleja mój wizerunek na czym mu się tylko podoba
sława – takie są jej uroki
nie ma już ciebie prawdziwego
jesteś tak zwielokrotniony jakby nie było cię nigdy w ogóle
każdy z kimś walczy
i każdy robi to w moje imię
Jezu
gdzie w tym wszystkim jest miejsce na prawdziwego mnie?
na tych wszystkich obrazach 
na tych kartkach świątecznych 
w superprodukcjach o mnie
wszędzie mam inną twarz niż mam 
patrzę i myślę: Jezu ludzie
to serio mam być ja?
już nawet w lustrze siebie nie widzę
zawsze jakiś ja
zawsze w imię czegoś
[pośpiewuje]
Ja – moja krew i moja twarz
Tak, zbyt codzienna, by ją znać
Zupełnie tak, jak Ty
Pogodnie śpi, gorsze są sny
Pech, bo nie tak to miało być
Z miejsca na miejsce gnać
Tak, nie wytrzyma nikt
wiem, to akurat nie jest moja dziedzina
[krząta się i podśpiewuje dalej]
Dla wszystkich nas głodnych od słów 
Pewnie tak chce najwyższy Bóg 
Gonić, choć raz miejsce mógł dać 
Pewnie tak chce, mm... 

jak się ma taką pozycję to tak jest
jak żyłem w ogóle nie przypuszczałem że odniosę kiedyś taki sukces
z wielkimi ludźmi tak często jest
niby miałem za życia jakichś swoich wyznawców 
różne rzeczy o mnie na mieście mówiono 
historyjki ploteczki te sprawy
ale że zyskam taką światową sławę to nikt łącznie ze mną nie przypuszczał
to miał być w ogóle raczej lokalny projekt
dopiero święty Paweł tak mnie bardziej szerzej wypromował
zmienił mi imidż na bardziej przystępny i w ogóle
grunt to dobry menadżer jak to mówią



sukces sukcesem ale zawsze płaci się jakąś cenę
w moim przypadku jak możecie przypuszczać cenę dosyć wysoką
śmierć w młodym wieku – ale to akurat standard
i to całe używanie mnie do wszystkiego
kochajmy się w imię Jezusa
nienawidźmy się w imię Jezusa
ludzie zdecydujcie się chociaż
w moim imieniu pomagacie
w moim imieniu zabijacie
dzielicie życia na święte i nieświęte
na boskie i mniej boskie
jakby cały świat nie był boski po równo
po prostu bosko
dobrze że tego wszystkiego nie widzę bo jakbym widział to bym chyba umarł
a nie wiem czy tatuś dałby mi na zmartwychwstanie drugi kupon

25.
CHÓREK Z LEWEJ
 [podśpiewują]
tylko jedno w głowie mam
ciągle ten sam
wkurwienia stan
na ten pojebany kraj

26.
WALCZĄCA
gdy byłam dzieckiem czułam jak dziecko
kochałam Boga który był nieobecny 
i rodziców którzy także byli nieobecni
gdy dorosłam zrozumiałam
że w miłości chodzi o wzajemność
i opuściłam rodziców których tak naprawdę nie miałam
i Boga którego tak naprawdę nie miałam

ale wkurw święty wkurw mnie nie opuścił
i głoszę rozpierdol temu światu
światu w którym są równi i równiejsi 
światu w którym godność jest dystrybuowana
zgodnie z wolą równiejszych

nie walczę przeciw Panu 
walczę w imię Pana
Jezus głosił rozpierdol i ja głoszę rozpierdol
ale nie dam się tak łatwo ukrzyżować

Mam tylko dwa policzki i nie mam zamiaru
bez końca ich nadstawiać



27.
LIBERAŁKA II
dziś będziemy rozmawiać z mniejszością
nasza mniejszość ma imię i nazwisko
które i tak nic państwu nie powie
ja mam imię i nazwisko
którego nie muszę mówić bo doskonale je państwo znają

jak to jest być mniejszością?

TRANSCHŁOPAK
chujowo

LIBERAŁKA II
ale ale
prosimy bez przekleństw 

TRANSCHŁOPAK
więc – nieciekawie
przemoc jest dla nas czymś powszednim
na nikim z nas nie robi wrażenia gdy ktoś od nas ląduje na SORze
czasem już nawet z tego żartujemy
do niewiarygodnych rzeczy da się przywyknąć

LIBERAŁKA II
przemoc
przemoc to ważny temat
ale może nie warto robić z siebie od razu takich męczenników

TRANSCHŁOPAK
nigdy nie miałem aspiracji do męczeństwa

LIBERAŁKA II
znakomicie
mnie powiem panu też nigdy to nie pociągało
ale przyznaj że ta cała sytuacja trochę wam odpowiada

TRANSCHŁOPAK
nie rozumiem

LIBERAŁKA II
budzicie zainteresowanie
wreszcie jesteście na pierwszych stronach gazet
a przynajmniej nie na ostatnich
takie osoby jak ja robią z wami wywiady
to jednak jest pewna – nazwijmy to po imieniu – nobilitacja



TRANSCHŁOPAK
czy to dzieje się naprawdę
czy zaraz ktoś wyleci zza kulis z okrzykiem „mamy cię”?
skoro nie mogę używać przekleństw 
to nie mogę tego adekwatnie skomentować

LIBERAŁKA II
zwracam się do ciebie jak do mężczyzny
więc proszę zachowuj się choć trochę po męsku
a nie jak jakaś siksa
która umie tylko obrażać się i wołać
należy mi się to i to i to
i tupię nóżką żeby tak się stało

nic samo się magicznie nie dzieje mój drogi
do tego żeby się coś zadziało potrzebna jest współpraca
współpraca z osobami które mogą sprawić aby coś rzeczywiście się zadziało
warto to mój drogi przemyśleć 

TRANSCHŁOPAK
nie będę siedział i grzecznie czekał aż lepsze czasy przyjdą same
lepsze czasy nigdy nie przychodzą same
równego traktowania – jak pokazuje historia – nie dostaje się w prezencie
równe traktowanie trzeba sobie wywalczyć

LIBERAŁKA II
oj oj
czy warto się tak oburzać?
tak podnosić ton?
to jest telewizja śniadaniowa a nie obrady sejmu
okej?

zaniemówił pan?

TRANSCHŁOPAK
nie mam nic więcej do powiedzenia

LIBERAŁKA II
to jest ten cały dialog o którym ty i tobie podobni tyle mówicie

TRANSCHŁOPAK
dziękuję za zaproszenie

LIBERAŁKA II
panu też bardzo dziękuję



28.
CHÓREK Z LEWEJ I JEZUS ODMIENIEC
[śpiewają „I want it all” Queen]

29.
BABKA
cały mam pokój w obrazkach świętych i figurkach
Jezusów najwięcej
bo wiadomo Jezus Zbawiciel to najważniejszy
na drugim miejscu Maryjka
z Maryjką to się lubimy najbardziej
jak to kobiety wiadomo sobie pogadać od serca lubimy
na trzecim miejscu papieże
papież nasz polski ukochany
i obecny nasz papież Franciszek
wnuczka nieczęsto mnie odwiedza a jak odwiedza
to się śmieje z tych moich obrazków
że więcej ich mam niż ona plakatów 
tych no celebrytów takich młodzieżowych

wnuczka raz kiedyś przychodzi do mnie i mówi
jestem biseksualną poliamorystką
ja pomyślałam że to jakiś studiów kierunek
ale ona zaczyna tłumaczyć na czym to wszystko polega
że i z dziewczyną i z chłopakiem można być i to w czasie jednym i tym samym 
Chryste Najjaśniejszy wołam
za te msze opuszczone mnie pokarało
i przez czterdzieści dni biblijnych spać nie mogłam
o tym wszystkim wciąż rozmyślając
i się modląc za wnuczkę do wszystkich naraz obrazków
żeby z tych objęć szatana uwolnić się zdołała
aż mi się którejś nocy przysnęło jednak 
i w śnie mi się Jezus Najjaśniejszy ukazał
dokładnie taki jak ten co nad moim łóżkiem wisi
sobie w tym moim śnie na taborecie w kącie przycupnął
i mi mówi „nie lękaj się babko
ja tylko pogadać chwilę przyszedłem bo ważna sprawa jest”
to ja już wiem że o wnuczkę moją chodzi
to zaczynam tłumaczyć się że starałam się jak umiałam
wnuczce Biblię dla dzieci czytałam do kościoła ją prowadziłam
ale Jezus mi przerywa i mówi
„nie o wnuczkę twoją mi chodzi ale o ciebie babko
na wnuczkę swoją się obraziłaś
od czterdziestu dni nie odzywasz się do niej
a przecież ja babko jestem miłością
i w każdym człowieku jestem i kochać mnie można na różne sposoby”



i tyle mi Jezus powiedział i poszedł
a jak się obudziłam to święty obraz Jezusa spadnięty był ze ściany
i się w pierwszej chwili zlękłam niemożliwie
ale potem mnie taka wielka ufność ogarnęła
i radość że sam Jezus do mnie starej pogadać przyszedł 
i słowa Jezusa mimo demencji zapamiętałam
i się na wnuczkę odobraziłam
choć cała rodzina nadal obrażona jest bardzo
i wnuczce na święta tęczowy sweter z wizerunkiem Jezusa dziergam
koleżanki mi mówią że to świętokradztwo wielkie takie rzeczy dziergać 
ale ja w nosie takie świętokradztwo mam
skoro to Jezus mnie a nie im objawił się
i sobie jak chcę dalej dziergam 

30.
REPORTER
da się oddzielić dobro od zła 
ale nie da się oddzielić zła od dobra
napisano w liście do Koryntian
albo na fanpejdżu
Bóg kocha wszystkich ale miłość to przewrotna suka

31.
WALCZĄCA
Jezus to był koleś nad kolesiami
w wieku dwunastu lat – podobnie jak ja – 
zaliczył pierwszą eskapadę z domu
a jak go starzy znaleźli to na luziku zero skruchy 

niby koleś tak cenił wartości rodzinne i w ogóle
ale jego rodziną szybko stali się ci których sam sobie wybrał
ci którzy nie walili mu ściemy
którzy naprawdę go rozumieli i wspierali
to była super komuna gdzie wszyscy żyli ze sobą
i wszyscy byli sobie równi
taka rodzina tylko bez toksyczności

koleś żył po coś
dla jakiegoś wyższego celu
żeby go osiągnąć był gotów na wszystko

jestem chrześcijanką i jestem z tego dumna
moja wiara to nie jest jakaś pseudo-chrześcijańska nienawiść
nie słucham żadnych magów na ciepłych posadkach
którym tak dobrze idzie ocenianie wszystkich innych
ale jakoś trudno im ocenić siebie



w życiu kieruję się tym co głosił Jezus
żyjący w komunie miłości koleś
anarchista buntujący się przeciw ludziom władzy
dla wielu żałosny odmieniec
który za swoją żałosną sprawę zdecydował się oddać życie

walczę o tę samą sprawę: o miłość
dla wielu też jestem żałosnym odmieńcem
i to mnie z Jezusem łączy najbardziej

32.
REPORTER
 [w roli prowadzącego]
Jezus
Jezus Imperator
rzeczywistości nieugięty kontestator
zwany Jezusem Najwyższym 
Wiecznym Kapłanem 
Królem Wszechświata
oto on!

oddaję Panu głos

JEZUS IMPERATOR
mam marzenie
chciałbym świata w którym nie trzeba walczyć w moje imię
bo każdy wyznaje właśnie moje imię
chciałbym świata w którym każdy żyje po bożemu
czyli po mojemu
po naszemu
chciałbym świata w którym nie trzeba bronić wiary i Boga
bo istnieje tylko jeden Bóg
jedyny prawdziwy Bóg

REPORTER
a oto nasz kolejny gość
Jezus
Jezus Odmieniec
pozytywny odchyleniec czy niezły szaleniec?

czy płynie w wodzie czy po niej idzie
zawsze robi to pod prąd!

JEZUS ODMIENIEC
mam marzenie
chciałbym świata w którym nikt za mnie nie walczy
nikt w moim imieniu nie obraża nie okalecza nie zabija
chciałbym świata w którym nie jestem nienawiścią
albo miłosierdziem które tylko maskuje pogardę
chciałbym świata w którym jestem miłością
nie taką która ma nadejść ale taką która jest



REPORTER
nasza pierwsza i jedyna konkurencja brzmi: kto bardziej nadstawi policzek

[Jezusy nadstawiają policzek – mogą nadstawiać widz(k)om]

REPORTER
nie ma nic złego w odrobienie sadomasochistycznej przyjemności!

wyniki tej konkurencji są bez znaczenia
znaczenie mają tylko głosy 
oddane w wewnętrznym systemie państwa sumień
które Wszechmogący Admin nieustannie monitoruje

33.
REKLAMA II
Czujesz się źle ze swoją normatywnością? Masz poczucie, że zbyt mocno wpisujesz się w schemat? 
Zazdrościsz modnym kolesiom w rurkach i wyzwolonym lesbijkom, jednak nie potrafisz znaleźć dla 
siebie satysfakcjonującej alternatywy?

Jest na to sposób! Nasza terapia konwersyjna otworzy cię na nienormatywność! Homoseksualizm, 
biseksualizm, aseksaulizm, poliamoryczność – każda z tych opcji może stać się twoją!

Nie ma nic bardziej nienaturalnego niż heteroseksualna matryca. Naukowczynie udowodniły, że 
radyklana normatywność seksualna działa degenerująco na organizm ludzki i drastycznie redukuje 
poziom zadowolenia z życia. Skorzystaj z naszej oferty już dziś i ciesz się pełnią możliwości!

Nie ograniczaj swoich snów – niech to sny ograniczają ciebie!

34.
LUKA
ziomo mój Szawix a jego ksywa niosła się po całej dzielni i nie tylko cięty był zajebiście na pedalstwo 
spuścił już wpierdol niejednemu a gejoradar miał taki że po ciemku z drugiej strony ulicy ciotę 
rozpoznać potrafił

z ziomem swoim jednym z policji taki miał układ że ten na wezwania przyjeżdżał i zbite pedałki do 
radiowozu wsadzał i w chuj daleko w las wywoził żeby se na zawsze popamiętały

no i ziomo ten mój ze swoimi ziomami se pewnej nocy normalnie po dzielni patrol robią żeby pedały nie 
myślały że można się bezkarnie pedalić w tej okolicy a lesby że się lesbić mogą tak same z sobą i dla 
siebie tylko a był już ten Szawix napruty mocno że się kolebnął i w latarnię głową jebnął i światłość 
z latarni tak mu w oczy zajebała że na ziemię upadł i jakiś taki głos usłyszał „Szawix ziomo czemu 
mnie tak kurwa dręczysz ty chujku” i on na to „co kurwa?” a głos że „ja jestem Zbawiciel któremu co 
noc wpierdol dajesz” i wtedy Szawix trochę jakby spietrał i się pyta tak łagodniej „po chuj się tu do 
mnie tutaj przystawiasz?” a ten głos „idź do Dajmaxu tam ci się wyjaśni o co biega”



no i się Szawix podniósł i otrzepał się ale przez to przyjebnięcie w latarnię jakby mu się wzrok utracił 
i ziomy prawie nieść go musiały do chaty bo jak kret chuja widział

a potem to masakra zupełna bo trzy dni z rzędu to w ogóle nie pił i nie jadł bo co zjadł to zaraz 
wyrzygiwał no i planu dziennego na siłce nawet w ułamku procenta nie wyrobił

no i se Szawix postanowił w końcu że do tego Dajmaxu pójdzie i se ziomów zebrał co się ucieszyli 
bo wiadomo że Dajmax to przybytek gejozy i zawsze jakiegoś typasa się tam wyhaczy żeby go pięścią 
na normalność nawrócić

no i był tam na zmianie taki kolo Ananis co dostał cynka że łysole jebańcy mu pod klubem stoją no 
to się kolo wkurwił i wychodzi pod klub i rozpoznaje że jeden z nich to ten skurwisyn popierdoleniec 
Szawix i już chce im krzyczeć żeby wypierdalali bo całą psiarnię w mieście obdzwoni ale coś go wtedy 
tknęło i jakby mu się instynkt samozachowawczy wyłączył bo podchodzi do tego Szawixa blisko i rękę 
w jego stronę wyciąga a ziomy co tam stoją ze śmiechu to się zaraz obsrają a Ananis i Szawix stoją 
tak przy sobie jak dwie cioty ze sobą przytuleni prawie i Szawixowi ten wzrok co mu tak szwankował 
to nagle mu się jakoś magicznie odzyskał i spojrzał na Ananisa i jakby zobaczył coś czego nigdy 
wcześniej w życiu nie zobaczył

ale co zobaczył to nikomu nie powiedział ale ziomy jego wyczuwały że jakaś słabość i gejoza po tym 
całym zajściu w niego weszła i żeby mu ją wybić z czachy to mu w czachę jednej nocy przypierdolić 
chcieli ale Szawix to koksu był jednak i się łatwo swoim własnym ziomom nie dał a pewnego dnia to 
w ogóle z miasta zniknął i nikt nie wie teraz gdzie jest i kim jest ale z pewnych dojść wiem że teraz go 
Pavlo nazywają i podobno miłość światu głosi ale jak coś to wam tego nie mówiłem

35.
TRANSCHŁOPAK
opuściłem rodzinę i opuściłem Boga
choć może to on opuścił mnie
żyłem bez nikogo bez niczego
na granicy
bliżej śmierci niż życia
w końcu zrobiłem to – wskoczyłem w śmierć
ale mnie wyciągnięto

i nastąpiły dni
dni jak obrazy
szczelnie otoczone wyodrębnione 
na początku Bacon potem bardziej Hopper
takie dni z pustki z dziwnego światła

i pewnego dnia dotarł do mnie głos
głos z bożego kanału
metafizyczny przekaz z fizycznego odbiornika
taka metafizyka na którą mogłem sobie pozwolić

nauczyłem się oddzielać prawdę od schiz
wiem że jesteś schizą



JEZUS ODMIENIEC
jestem schizą ale to nie znaczy że nie mam ci nic do powiedzenia

[czyta np. z telefonu]
Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani 
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

TRANSCHŁOPAK
to cytat z ciebie?

JEZUS ODMIENIEC
ze świętego Pawła
na religię nie chodziłeś?

TRANSCHŁOPAK
rodzice nie pozwolili mi się wypisać
mówiliśmy dużo o złych skutkach aborcji i dobrych skutkach leczeniu homoseksualizmu
na książkę o tobie średnio starczało czasu

JEZUS ODMIENIEC
program religii w szkołach pozostawia wiele do życzenia

TRANSCHŁOPAK
przyszedłeś żeby mi to przeczytać?

JEZUS ODMIENIEC
przyszedłem żeby podać ci rękę
spójrz jak nasze ręce są podobne
spójrz jak podobne są nasze twarze

 [milczenie]

TRANSCHŁOPAK
jak to jest być Dżizusem?

JEZUS ODMIENIEC
praca jak praca
przychodzisz do ludzi i siadasz 
i po prostu przy nich jesteś 
tyle

TRANSCHŁOPAK
nic więcej?
żadnych specjalnych eventów?

JEZUS ODMIENIEC
tylko to

TRANSCHŁOPAK
spoko praca



JEZUS ODMIENIEC
wiem
jak to mówią
rób to co kochasz a nie przepracujesz żadnego dnia

TRANSCHŁOPAK
dorabiasz jako kołcz?

JEZUS ODMIENIEC
dobrą nowinę można nieść na różne sposoby

TRANSCHŁOPAK
mogę zadać ci niedyskretne pytanie?

JEZUS
śmiało

TRANSCHŁOPAK
jak to jest być
no wiesz
przemienionym?

JEZUS ODMIENIEC
czujesz że tak miało być
że droga którą przebyłeś była właściwą drogą

tak bardzo potrzebowałeś by ktoś przy tobie był
a teraz ty możesz być przy kimś 
siedzieć 
trzymać za rękę

TRANSCHŁOPAK
więc to znaczy – naśladować ciebie?

JEZUS ODMIENIEC
tak
plus chodzenie po wodzie i zmienianie wody w wino 

TRANSCHŁOPAK
no jasne

JEZUS ODMIENIEC
trzymaj się

TRANSCHŁOPAK
będę



36.
JEZUS CELEBRYTA
teraz czas na specjalny unboxing
z mojego własnego sklepu internetowego
proszę bardzo
Jezus Wielokrotnego Użytku
wiele różnych opcji możliwość przeprogramowania
super czad naprawdę
tylko do końca miesiąca zniżka aż 33%

taki Jezusek to idealny pomysł na prezent
nie warto zwlekać bo do moich urodzin szybko zleci
zamiast kupować na ostatnią chwilę jakiś badziew
możesz dać bliskiej osobie coś naprawdę wyjątkowego
czy to matka dewotka czy brat gej czy pies ateista
każdy będzie na pewno super zadowolony

37.
JUDITH
prawda jest teatrem
kłamstwo jest teatrem
robimy teatr
a teatr robi nas

wdychamy teatr wydychamy teatr
teatr jemy teatr pijemy teatr wydalamy 

teatr jest naszą materią
cokolwiek robię robię to wobec ciebie
żyję wobec ciebie
umieram wobec ciebie
moje ciało jest zawsze wobec ciebie
moje ciało jest zawsze wobec ciebie

ciało w normie
ciało poza normą
każesz mi przestać być 
i przestaję być
ale moje ciało stawia opór
ja ciało
jestem przeciw tobie
jestem mimo wszystko
mimo że unieważniasz mnie odbierasz mi godność
a godność nie jest jak to co nosisz na sobie
bo godność to moje ciało
godność to moje prawo do życia



godność jest utracalna
możesz odebrać mi godność przywłaszczyć ją sobie
ale fragment godności zawsze we mnie pozostanie
ten opór przeciw unicestwieniu
prawo do życia którego się nie zrzeknę

moje ciało nigdy nie będzie osobne
są ciała które mnie kochają
ciała które mnie wspierają
ciała które dają mi siłę i którym ja daję siłę

twoje ciało zawsze będzie wobec mnie

38.
SPIKERKA
dystrybuujemy godność wśród tych
którzy mają jej najmniej
wśród samotnych
wśród chorujących 
wśród umierających

nie dajemy zdrowia ale dajemy godność
nie dajemy życia ale dajemy Boga

39.
LEWACZKA
jestem lewaczką wpienia mnie tu wszystko
jestem lewaczką i kurwa już trochę nie daję rady
ta lewicowa wrażliwość trochę mnie kurwa przeciąża
myślisz że jesteś ze mną a tak naprawdę przeciwko mnie jesteś
myślisz że jesteś ze mną a tak naprawdę przeciwko mnie jesteś

ja i moja lewicowa wrażliwość
ja i moja lewicowa wrażliwość
spędzamy ze sobą dwadzieścia cztery godziny na dobę
i już trochę mamy siebie dosyć
i tęsknię żeby powiedzieć
wypierdalaj z mojej klatki schodowej żulu jebiący
wypierdalaj z autobusu żulu jebiący
i ty facetko na wózku na której wejście i wyjście tracimy jakieś siedem minut
i kurwa te madki karyny
tylko by się o wszystko ciągle srały
i te ich zasrane bombelki
drące japę o każdej porze dnia i nocy



też chcę drzeć japę
o każdej porze dnia i nocy

jestem lewaczką i wpieniają mnie tu wszyscy
wy którzy mnie nie szanujecie
wy którzy szanujecie mnie za bardzo

moja lewicowa wrażliwość kończy się tam gdzie zaczyna się moje ciało

pierdolić wszystkich przegrywów impotentów na nieskutecznych terapiach

pierdolić tych którzy mogą mówić o swoich traumach gdy ja nie mogę mówić o własnych

pierdolić ciebie siostro która mówisz mi o wartości życia samego w sobie
pierdolić ciebie bracie który mówisz mi nie ma się co przejmować
bo jak jest kasa to jest luzik

moja lewicowa wrażliwość ma na was dzisiaj wyjebane
moja lewicowa wrażliwość to moja krzywda
którą czynicie mi wciąż i wciąż
moja lewicowa wrażliwość za moment
rzuci się wam do gardła

LEWAK
wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami,
zawsze gotowymi do pomocy bohaterami
dnia codziennego. jebać libki, kolego.
zróbmy coś dobrego, ale to dopiero
jak ostatnia inba dogaśnie. to właśnie
jest nasza lewacka nadwrażliwość. gaśnie
ostatniej inby błysk, a zza błysku my:
lewackie komando miłości, love and peace,

jebać pis, a krew nasza żadne bohatery,
a imię nasze czterdzieści i cztery
nieukończone inby. czterdziestu i czterech
wyruchanych ideologicznie kolesi
i lasek wyruchanych nie tylko ideologicznie.

LEWACZKA
pierdol się matko polska z zasiłków się karmiąca
z logiem polski walczącej na piersi

LEWACZKA I LEWAK 
pierdol się niższa warstwo ociemniałych
pierdol się wyższa warstwo ociemniałych

LEWACZKA
i zostaniemy my, to będzie nasza gra,



LEWAK
lewak na sto dwa, to będzie taki świat,
o którym każdy marzyłby,
gdyby miał wystarczającą wyobraźnię.

LEWACZKA
wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami,
zawsze gotowymi do pomocy bohaterkami
dnia codziennego. jebać libki, kolego.
zróbmy coś dobrego, ale to dopiero
jak ostatnia inba dogaśnie. ten tego
kocha, a ten temu
przystawia do serca nóż.

LEWAK
ja jestem z breaking bad
ty jesteś z plebanii
ułani ułani polscy chuligani 
narodowi

ja jestem najkiem 
ty jesteś podróbą
ja jestem wyższą formą świadomości
ty jesteś jakimś turkuciem podjadkiem czy czymś
jesteś totalnie na najniższym lewelu
jebany kurwa cwelu

nie mówmy sobie o miłości
miłość jest jak laska o której wszyscy fantazjujemy
a której nikt nigdy nie będzie miał

miłość jest jak laska której
gdy była dzieckiem ksiądz włożył rękę w majtki
i bardzo długo nie chciał wyjąć

LEWACZKA
miłość jest jak laska którą ktoś 
wyruchał po pijaku na domówce
i która urządziła sobie abortion trip
z biura podróży Wszyscy Mają Wyjebane
Jesteś w Tym Zupełnie Zupełnie Sama

i zamiast wstawić na insta
uśmiechnięte selfie z hasztagiem
aborcja jest okej
wstawiła zdjęcie bosych stóp
na tle zimowej rzeki

LEWAK
i to jest właśnie miłość
o której tu mówimy



[do LEWACZKI]
masz na mnie wyjebane tak jak wszyscy
chcę tylko trochę czułości a ty mówisz mi spierdalaj
nakładasz na mnie te wszystkie klisze uprzedzenia
ja po prostu chcę trochę miłości
a ty od razu odrzucasz mnie mówisz mi 
że nie masz do mnie zaufania że masz dużo złych doświadczeń
no spoko ale czy to nie jest właśnie posługiwanie się stereotypami
które tak lubisz krytykować dekonstruować
niby jesteś taka otwarta na ludzi i w ogóle
i otwarty umysł i brak uprzedzeń bla bla bla
a jak przychodzi co do czego to jesteś po prostu totalnie zamknięta
i wiesz dla mnie to co robisz to jest zwyczajny seksizm
w ogóle nie patrzysz na mnie jaką jestem osobą
tylko szufladkujesz mnie czujesz wobec mnie lęk
chociaż ci przecież nigdy nic nie zrobiłem
powiem ci tyle powinnaś być bardziej otwarta na ludzi
mniej stereotypowo pojmująca świat
tyle w temacie ode mnie

40.
KSIĄDZ
Nienawiść jest potężniejsza niż miłość.

POLITYK I
Na nienawiść trzeba się zdobyć.

SPIKERKA
Nienawidzimy się wzajem i to nie jest nasze najgorsze złe.
Niemal to jest nasze najlepsze. 

41.
JEZUS CELEBRYTA, INNI i INNE 
[robią małe szoł]

JEZUS CELEBRYTA
na koniec zostawiłem najbardziej interesującą was kwestię
pod ostatnim materiałem bardzo dużo osób pytało mnie
„no to właściwie jest ten Bóg czy go nie ma?”
odpowiedź brzmi
Boga nie ma ale i tak jest bosko



Cytowania:
Komentarz pod tweetem papieża Franciszka z dn. 22.08.2020; źródło: K. Kleczka, Nie „nasz” papież. 
Polaków zabolały słowa Franciszka [deon.pl].
T. Różewicz, Spadanie; Bez.
A. Bielik-Robson, Liberałów stawia się przed wyborem: albo jesteście z nami do końca, albo jesteście 
przeciw nam. To niemądre [wyborcza.pl].
Mafia / A. “Piasek” Piaseczny, Ja (moja twarz).
Tweet papieża Franciszka z dn. 22.08.2020 o treści: “Bóg nie potrzebuje być przez nikogo broniony i nie 
chce, aby Jego imię było używane do terroryzowania ludzi. Proszę wszystkich o zaprzestanie używania 
religii w celu budzenia nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu. #LudzkieBraterstwo”.
Komentarz znaleziony na: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych 
[facebook.com].
Nowy Testament, Ga 3, 28.
S. Wyspiański, Wyzwolenie.


