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PODM. LIR.: Dużo dziś chciałbym jako pisarz&filozof powiedzieć, ale mu-
simy sie ̨ ograniczać, time is money but money is not time. Kłamie,̨ wcale
nie musze ̨ sie ̨ograniczać, choć ograniczenia sa ̨przecież bardzo zdrowe: nor-
malizuja ̨ norme,̨ prawda? To zawsze jest niezwykle słuszne, potwierdzi to
pierwszy lepszy państwa lekarz pierwszego lepszego seksualnego kontaktu.
Wiem, że dziś zbiore ̨mało lajków pod tekstem, robie ̨ to wszystko na przekór
sobie, bo przecież bardzo mi na lajkach zależy, co tekst ich liczbe ̨ zapisu-
je ̨ sobie skrzet̨nie w notesie – najwiek̨sza ̨ opublikuje ̨ na łamach mojego CV.
Prosze ̨ już zaczać̨ sie ̨ martwić, tekst bed̨zie długi, o kobietach (ileż o nich
można pisać!, przyznacie, panowie, że bardzo dużo, choć, jak potwierdzaja ̨
wielcy tego świata, nie zawsze warto), żeby było wiadomo, kim i czym sa ̨ w
patriarchacie. A patriarchat jest jak faszyzm u Sontag – fascynujac̨y! Is that
clear?

Zasada patriarchatu numer zero – “Kobieta jest kobieta,̨ jeśli jest kobieta”̨.
Tak, przyznaje,̨ strasznie to głupie, ale przepraszam, to nie moja logika, a
państwa, ja ja ̨ tylko usłużnie recytuje,̨ to państwo mi to wcześniej na taśmie
moich mózgowych zwojów zapisali, jestem dyktafonem, który mówi nagra-
nym państwa głosem. I pani jest dyktafonem. I pan. So let’s push the play
button and listen to your voice…
GAWIEDŹ NADWIŚLAŃSKA: Generalnie tak w ogóle to tzw. kobiety lubia,̨

żeby sie ̨ coś świeciło, było ładne, tzn. nieprzydatne, a chłopcy – nie żeby od
razu brzydkie, ale po prostu mniej ładne, tzn. praktyczne. Chłopcy w ogóle
sa ̨praktyczniejsi i łatwiejsi w obsłudze, tj. przyjemniejsi generalnie, podczas
gdy kobiety sa ̨ z reguły niepraktyczne i mniej przydatne, a zarazem trudne
do zrozumienia, wrzaskliwe, zmienne, pobudliwe, kłamliwe i zawistne. Tym
różnia ̨ sie ̨ kobiety od meż̨czyzn, jeśli ktoś by nie wiedział i trzeba byłoby mu
to napred̨ce wytłumaczyć. Ale to wszystko jest chyba jasne, każdy to prze-
cież widzi. Chłopcy sa ̨ susi, natomiast kobiety – wilgotne i przez to bardziej
brudne. To zupełnie naturalne i nie ma sie ̨ czego wstydzić, wszyscy wielcy
filozofowie to potwierdzili, tacy jak Arystoteles, Tomasz z Akwinu oraz Otto
Weininger, podczas gdy żadnewielkie filozofki nie zdołały obalić tej tezy, po-
nieważ kto z państwa widział wielka ̨ filozofke,̨ niech podniesie rek̨e.̨ Śmiało.
Sami państwo widza ̨ – nikt.

No a przede wszystkim po co kobiecie zmarszczki, to ja nie wiem! Kobiety
sa ̨ jak dzieci, ledwo narodzone, nic nie przeżyły i nie maja ̨ wspomnień (nie
wspominajac̨ o osiag̨niec̨iach, chyba że osiag̨niec̨iemmielibyśmy nazwać nie-
rozgotowany makaron!), które mogłyby sie ̨ im wyryć na ich twarzach: ca-
ły czas ceruja ̨ albo garuja,̨ wiec̨ do czego, po co i skad̨ miałyby niby mieć
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zmarszczki? Czy ktoświdział na idealnej kobiecie zmarszczki? Bo ja nie!Meż̨-
czyzna to co innego, zmarszczki sa ̨ jego biografia,̨ która ̨ wszed̨zie może i
zreszta ̨ powinien ze soba ̨ zabierać – on poluje i politykuje. Bo pytanie jest
jedno, prosze ̨ odpowiedzieć: czy kobieta w ogóle zasługuje na swoja ̨ twarz?
Niech ja ̨ lepiej tona ̨ makijażu zakryje, no umówmy sie,̨ że jej wizytówka ̨ sa ̨
biust, biodra and nogi, to by było na tyle, dziek̨i bogu, że one wszystkie je
maja,̨ a wiec̨ej przecież nie trzeba! Niby komu cowiec̨ej z kobiety przydatne?
Meż̨czyzna za to niema biustu, wiec̨musi go sobie rekompensować zajmowa-
niem sie ̨ważniejszymi od piersi sprawami, np. polityka.̨ (Choć nie zawsze sie ̨
to udaje,wtedymamydo czynienia ze zjawiskiemzwanymwśrodowisku aka-
demickim „afera ̨ rozporkowa”̨). Kobiety natomiast nie powinny zajmować
sie ̨polityka,̨ tylko trzeba im zajać̨ swe myśli czymś, co bardziej je interesuje,
np. odchudzaniem! I pani sie ̨ odchudza, i pani też, a tamta pani to już po-
winna, doprawdy! Istnieje bardzo dużo różnych kobiecych diet szczegółowo
opisanych w różnych kobiecych czasopismach i kobiecych poradnikach pod
kobiecym tytułem „Jak z niekobiecej kobiety zrobić kobieca ̨ kobiete!̨”. Moż-
na sobie też pooglad̨ać różne zdjec̨ia z Auschwitz, jeśli mnie pytacie o zdanie,
to właśnie w te ̨ strone ̨ powinnyście, panie, iść, a najlepiej weźcie pod rozwa-
ge ̨ niedowage ̨ na fotografiach idealnych sylwetek po piecu krematoryjnym.
Zasada nr 1: im mniej kobiecego ciała na świecie, tym każdemu meż̨czyźnie
lepiej. Wszystkie kobiety powinny sie ̨ odchudzać, odchudzać, odchudzać, aż
wreszcie tak sie ̨ odchudza,̨ że znikna ̨ z pola widzenia, to chyba oczywiste,
baba z wozu, koniom lżej, z góry dziek̨ujemy.

Kobiety z przyrodzenia nie sa ̨ ambitne, wszyscy bogowie to wiedza,̨ a jed-
nocześnie zawsze sa ̨ zbyt ambitne i pretenduja ̨do bycia kimś, kim nigdy nie
bed̨a ̨ (bo za mało im wszystkiego, poczaw̨szy od penisa, argumentuje santa
subito psychoanaliza) – tj. meż̨czyzna.̨ No nie na darmo sie ̨ mówi: „nie dla
psa kiełbasa” i zaraz potem: „pies na kobiety”. Tak czy nie? No chyba jednak
tak. Kobiety cechuje brak – udowodni to paniom każdy filozof, prosze ̨ sobie
szanowne dupy do krzesła przykleić i poczytać troche ̨ – sa ̨ jak studnia bez
dna, tzn. niby sa ̨ studnia,̨ ale co to za studnia ze studni bez dna? Ogólne dno.
No przepraszam, ale człowiekiemwitruwiańskim to panie nigdy nie zostana,̨
może ew. nimfa ̨albo wena,̨ bardzo prosze.̨ Żeby nie było, do wyborumaja ̨pa-
nie również dwie bardziej przyziemne życiowe profesje: matka albo kurwa.
Albo jeszcze dodatkowa, tzn. suma poprzednich: kurwa mać. (To podobnie
do meż̨czyzn, którzy dziela ̨ sie ̨na dwie grupy: mamin-synki i s-kurwy-syny).
Naprawde ̨ bosko jest być kobieta ̨ (choć nawet temu przysłówkowi nie do-
rastaja ̨ panie do piet̨). Można sobie czasem popłakać. A jak sie ̨ nudzi – to
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pozmywać naczynia albo sie ̨ odchudzić. Tyle szcześ̨cia naraz: tylko kobieta
może to wytrzymać!

A już totalnie przede absolutnie wszystkim kobiety sa ̨ z przyrodzenia bar-
dzo bogate. Moga ̨ sobie kupić wszystko: lepsza posade,̨ wyższe oceny, ład-
niejsza ̨ sukienke.̨ I wcale nie musza ̨ zabierać ze soba ̨ portfela, walute ̨ nosza ̨
nieustannie przy sobie – jest nia ̨ ich ciało. Zawsze znajdzie sie ̨ ktoś, kto aku-
rat chciałby kupić pani ciało, niech sobie pani nie myśli, ze jest biedna jak
mysz pod miotła!̨ Czasami zdarza sie,̨ ze ktoś kradnie kobiece bogactwo po-
przez znany w środowiskach naturalnych gwałt, no ale jeżeli ktoś obnosi sie ̨
swoimi klejnotami wszem i wobec poprzez noszenie zbyt obcisłych portmo-
netek, to ja sie ̨ wcale nie dziwie.̨ Okazja czyni złodzieja, a szewc bez butów
na obcasie chodzi, to oczywiste.

Niektóre kobiety wystep̨uja ̨ przeciwko kobietom, czyli jedne sa ̨ za bardzo
feministkami, a drugie nie za bardzo, o, sancto simplicitas! Co znaczy, że
kobiety – choć wiecznie i na wieczność te same, niezmienne jak piach i jed-
norodne jak woda, jak udowadniaja ̨ mes̨cy filozofowie – to jednocześnie sa ̨
podzielone i zmienne jak pogoda, i nigdy nie bed̨a ̨ sie ̨ w stanie na wzór me-̨
skiegomorale zBRATać, argumentuja ̨mes̨cy poeci. Jak powiada stare polskie
antyczne powiedzenie: Rosa stupid est.

Najwiek̨szym bowiem zagrożeniem dla kobiet nie sa ̨wcale meż̨czyźni ani
nawet dzikie zwierzet̨a – ale niekobiety! Głównym celem feministek jest ho-
locaust kobiet, tzn. zmiana ich w niekobiety. Feministki mówia ̨ o łechtacz-
kach, ale po co komu łechtaczka, no ja sie ̨ pytam? Panu potrzebna? Jeśli pa-
nu nie, to po co kobiecie, skoro ta może mieć meż̨a, który bed̨zie jej bronić
od dzikich bestii i jadł jej potrawy, w tym: pierogi, zupy kremy i schabowe.
Feministkom nic innego w głowie jak uprawiać stosunki seksualne contra
naturam, tzn. z użyciem np. łechtaczki. Feministki chca ̨ poza tym moralno-
ści postawić noge ̨ i wywrócić ja ̨do góry nogami na nomen omen lewa ̨strone:̨
odebrać dziewczynkom monopol na różowy kolor, każa ̨ im też sikać na sto-
jac̨o, narażaja ̨ je na bycie zgwałcona ̨ poprzez zezwolenie na uprawianie jog-
gingu w publicznym parku przed i po zapadniec̨iu zmroku, każa ̨ kobietom
pracować, czyt. wyrywaja ̨ je z korzeniami z ich środowiska naturalnego, tj.
kuchni, i rzucaja ̨na pastwe ̨mobbingu w różnych miejscach sfery publicznej,
w tym: miejscu pracy! Każa ̨ kobietom porzucać wdziec̨zna,̨ urocza ̨ i przyro-
dzona ̨ im łagodność, czynia ̨ z nich agresywnych, żad̨nych krwi mutantów.
Feminizm (pol. feminizm) jest bezpośrednim zagrożeniem dla kobiet, jedno-
cześnie bed̨ac̨ pośrednim (ale o wiele gorszym) zagrożeniem dla meż̨czyzn.
Feminizm to śmierć i to nienaturalna, bo jeszcze sie ̨ taka dziewczynka w na-
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turze nie urodziła, która z własnej woli wybrałaby do macania samochód, a
nie stosowna ̨ jej lalke.̨ Boże, widzisz i nie grzmisz.

W mied̨zyczasie należy tez dodać, ze Polki, tak jak Szkotki, Francuzki i
Chinki, sa ̨najpiek̨niejsze na świecie (nie bez kozery nazywa je kobiety „płcia ̨
piek̨na”̨, „puchemmarnym” vel „szmatami”) i z racji tego stanowia ̨najwiek̨-
sze dobro narodowe danej nacji, które trzeba chronić i nikomu nie pokazy-
wać, korzystać z niego i natychmiast odkładać je na półke ̨ za szybe,̨ do sej-
fu lub najkorzystniej na długie lata do piwnicy! Każdy meż̨czyzna chciałby
ukryć swoja ̨kobiete ̨przed innymmeż̨czyzna,̨ najlepiej w klatce, choć nieko-
niecznie złotej. Każdy facetmyśli o zgwałceniu kobiety, tak jak każda kobieta
myśli o byciu zgwałcona,̨ to zupełnie naturalne i nic w tym nienaturalnego,
udowodniono to także psychoanalitycznie w warunkach laboratoryjnych i
przetestowano na zwierzet̨ach. Kto sie ̨ z tym nie zgodzi, to chyba nie był ni-
gdy w swoim życiu przed życiem na imprezach alkoholowych i nie spotkał
sie ̨ z tym, że u kobiety „nie” w wielu przypadkach znaczy „tak”. Podobnie
jak kobieta mówi, że chce skrec̨ić w prawo, ale zamiarem jej był skret̨ w le-
wo. Jeżeli kobieta mówi trzy razy „nie” a propos seksu, to panowie musza ̨
powiedzieć trzy razy „tak”, a im bardziej odmawia – tym bardziej powinno
sie ̨z nia ̨kopulować, aż bed̨zie piszczało! Tak przypuszczamy, zgodnie z zasa-
da ̨„’nie’ znaczy ‘tak’, a ‘tak’ i tak znaczy ‘tak’”. W ten sposób kobiety zawsze
sa ̨ do dyspozycji meż̨czyzn, kiedy mówia ̨ „tak” i kiedy mówia ̨ „nie”, super,
co? Ale fajna zabawa! A wszystko tak urzad̨ziła mad̨ra natura. Bo i „tak”, i
„nie” zawsze znaczy „tak”, a „wystarczy” znaczy „wiec̨ej”. Im wiec̨ej, tym
lepiej, zgodza ̨ sie ̨ z tym państwo. Mniam, mniam.

Tak samo jak kobieta nie może wyjść z domu totalnie nieumalowana and
absolutnie nieopalona, bo jeszcze ktoś ja ̨zobaczy, i wtedy niema czego gratu-
lować, za to jest czego sie ̨wstydzić. Jeszcze ja ̨ktoś na ulicy z facetem pomyli,
co za wstyd! Gratulujemy! Najlepiej kobiete ̨ zaped̨zić do kuchni i przypomi-
nać, ze biel może być jeszcze bielsza, a czerń – na zawsze pozostać czernia!̨
Deal? Bo jeszcze sobie w głowie ubrda, ze chciałaby studiować albo zostać pi-
sarkom czy też badaczkom, oh poor baby! Cowolnowojewodzie, to na pewno
nie kobietom!

Zatem, reasumujac̨, czego nam wszystkim trzeba, to żeby Polska była Pol-
ska,̨ a kobieta – kobieta.̨ Czy naprawde ̨– ale naprawde ̨– o zbyt dużo prosimy?
Wysłuchaj nas, Panie!
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