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(Ten tekst pochodzi z Bash Back! Bash Back! było queerowa ̨ tendencja ̨ anarchi-
styczna,̨ która rozpoczeł̨a się na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych. Jej
celem było stworzenie sieci dla queerowych osób anarchistycznych, które chciałyby
się połac̨zyć i skonfrontować z żałosna ̨ normalnościa ̨ kapitału, państwa i heterosek-
sualności.)
Dla dziwki niezwykle ważne jest, aby być zawsze oszałamiajac̨a,̨ zarów-

no pod wzgled̨emwyglad̨u, jak i intelektu. Jako wierne dewiantki kobiecości,
mamy pewien obowiaz̨ek okazywać dobrze opanowana ̨nienawiść do wszyst-
kiego, co nieskazitelne i nijakie. Mali chłopcy i dziewczynki potrzebuja ̨wie-̨
cej przykładów brudu w swoim życiu; szalonych, piek̨nych dup do podziwia-
nia. Musza ̨ sie ̨ nauczyć, co to znaczy chcieć, być kurwami niezdolnymi do
powstrzymywania i tłumienia swoich emocji.

Stawanie-sie-̨dziwka ̨ nie znaczy nic, wiec̨ odłóż ten jebany zeszyt. Jeste-
śmy strutymi sprzecznościami i wcale nas to nie obchodzi. Jeśli nas skrzyw-
dzisz, unicestwimy ciebie i wszystko, co kochasz. Jeśli nas przelecisz, zła-
miemy ci serce, a może zakochamy sie ̨ i znienawidzimy cie ̨ na zawsze. Je-
steśmy uzależnione od obrzydliwości społeczeństwa, skorumpowane Jeune-
Filles, które nie znaja ̨ ograniczeń.

Chcemy zniszczyć wszystko, w inkrustowanych diamentami wysokich ob-
casach. Gwałtowność naszego pożad̨ania smakuje jak żaden inny płyn ustro-
jowy; to trujac̨y jad, z którym tylko najbardziej masochistyczne ciała moga ̨
sie ̨ zetknać̨ i poczołgać po druga ̨ porcje.̨ Zapraszamy meż̨czyzn do środka,
czekajac̨ na degradacje,̨ która zasłuży na zemste,̨ a do tego czasu po prostu
wpychamy ich kutasy do naszych ust i połykamy. Co by to nie było.

Wpatrujemy sie ̨w obraz naszego ciaław każdymodbiciu, jakie znajdziemy
i nie możemy temu zaradzić temu że ruchamy sie ̨ całymi dniami, bo jeste-
śmy tak niesamowicie piek̨ne. Nasze niepewności sa ̨wyświetlane jak lśniac̨e
złote korony na czubkach naszych piek̨nych głów; nie mogłybyśmy być bar-
dziej dumne (lub zawstydzone) z naszych licznychniedoskonałości. Jesteśmy
okropnie próżne, a każda dziwka wie, że tylko inna dziwka może zaspokoić
jej potrzeby.

Dziwka nie jest seksualnościa,̨ coś takiego nie istnieje. Nasze orgazmy sa ̨
nierozerwalnie zwiaz̨ane z nasza ̨ nienawiścia,̨ z naszymi modami i lek̨ami;
nic nie doprowadza nas do orgazmu, co nie buntuje nas w taki czy inny spo-
sób. Doświadczamy tego świata jako paskudnego, małego placu zabaw dla
naszych fantazji, a te brudne myśli nie moga ̨ sie ̨ zmieścić na żadnej wyzna-
czonej arenie ”seksu”. Seks to dla nas zawracanie głowy, drapanie po kola-
nach i sikanie gdziekolwiek, byle nie do toalety.
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Jeśli widzisz dziwke,̨ która kołysze biodrami na ruchliwej ulicy, możesz
zauważyć, że ma zmarszczone brwi, a ona mruczy gniewnie pod nosem. To
dlatego, że denerwujesz ja ̨ swoja ̨ obecnościa.̨ Każde nic nieznaczac̨e ciało,
które ja ̨mija, jest narażone na jej nienawiść. Nienawiść sprawia, że jest wy-
prostowana. Nie traci czasu na tworzenie założeń o tobie na podstawie tego,
co masz na sobie - twoje buty nie sa ̨wystarczajac̨o zadziorne, twój chód nie
jest wystarczajac̨o seksowny, twoje oczy nie sa ̨wystarczajac̨o obciaż̨one. Je-
steś niczym w porównaniu z piek̨nymi ludźmi, którzy kryja ̨ sie ̨ w alejkach i
czekaja,̨ by cie ̨ napadać.

Polityka nie interesuje dziwki, ona jest dziwka.̨ Uwiedziona nieustannym
bólem życia, umierania i bólu, boi sie ̨ każdej drobnostki i jednocześnie pod-
syca radość z tego, że nie ma nic do stracenia. Uważa, że logiczne mówienie
o tym świecie jest czysta ̨ ułuda:̨ racjonalność to niepotrzebna fanaberia ty-
powa dla bełkoczac̨ych kutasów. Próba zdefiniowania jej kontekstu lub wy-
rażenia jej istnienia jest całkowicie daremna; absolutnie nic w niej nie ma
sensu. Dziwka krytycznie zajmuje sie ̨ jedynie astrologia,̨ przedkładajac̨ opi-
nie ̨konstelacji naszego nieba nad wypowiedź jakiegoś umierajac̨ego starego
białego człowieka.

Błyskotliwie zgorzkniała, dziwka trzyma żal i gniew jak drogocenne klej-
noty oplatajac̨e jej serce; jej traumy z miłościa ̨pływaja ̨ i pulsuja ̨w jej żyłach
jak maleńkie odłamki szkła. Cześ̨ć jej duszy tes̨kni za smutkiem i rozczaro-
waniem, które zna jako prawde;̨ pod ich nieobecność jest pełna pustki i nudy.
Dla niej widzenie świata poprzez smutek jest widzeniem w pełnym kolorze,
odczuwaniem mrowienia życia przez każdy nerw w jej ciele. Bez niego ra-
dość również jej umyka.

Dziwka jest całkowicie odsłoniet̨a - surowa rana ociekajac̨a słodkimi,
śmiertelnymi ekskrementami na każda ̨ rzecz, każda ̨osobe,̨ z która ̨ sie ̨ styka.
Jest naga, wiecznie chowajac̨ to, co świet̨e, w szczeline ̨ mied̨zy nogami,
aby nikt inny nie mógł tego zobaczyć. Jeśli spojrzysz zbyt blisko, bad̨ź
przygotowany na utrate ̨ kończyny, wargi, kawałka swojego pieprzonego
serca, ponieważ to, co dla niej jest cenne, dla ciebie jest nietykalne. Ty
bezwartościowy gnoju z ludzkiej rasy.

Prawdziwa dziwka wie w głeb̨i duszy, dlaczego ten świat udaje, że jej nie
znosi. Przez całe życie miała nieodparty urok, który w połac̨zeniu z niebywa-
ła ̨ zmiennościa,̨ ma moc ujawniania tym, którzy ja ̨ otaczaja,̨ ich najbardziej
niechcianych pragnień. Jej tyłek sprawia, że żonaci panowie (i ich znudzone
żony) nieustannie sie ̨wierca,̨ a wulgarny dowcip sprawia, że oschli akademi-
cy z podniecenia zwilżaja ̨ usta. Po jej wyjściu całe pokoje oddychaja ̨ z ulga,̨
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że nie musza ̨ już stawiać czoła swoim drżac̨ym perwersjom. Samotnie w swo-
ich nowoczesnych sypialniach bezwstydniewala ̨konia na jej widok, po cichu
nienawidzac̨ siebie i swojej prostackiej rutyny życia.

Jest równie szybka do śmiechu, jak i do płaczu. KiedyMerkury jest w retro-
gradacji, wie, że wstanie z łóżka oznacza katastrofe.̨ Ale nawet to popieprzo-
ne ułożenie planet, współpracujac̨e z tym przyziemnym i podłym społeczeń-
stwem, nie może powstrzymać jej obłed̨u przed rzuceniem go na otoczenie
i tych, którzy ja ̨ otaczaja.̨ Okoliczności, które sprawiaja,̨ że ona i inne dziw-
ki płacza,̨ wywołuja ̨ również silna ̨ histerie,̨ a wyspy niegdyś odizolowane w
szaleństwie spotykaja ̨ sie,̨ by sie ̨ pośmiać, a może i troche ̨ zemścić.

Dziwka jest zdzira,̨ tak, ale jest też menelem i młodym przestep̨ca;̨ jest
pedałem, królowa,̨ wściekła ̨ lesba,̨ insurekcyjnymmanarchista1̨ w szpilkach,
tyrańskim transem. Jest wszystkim i niczym, wszystkimi i nikim. Wspaniała
w swoich licznych przebraniach i przejrzysta w swoich plugawych pragnie-
niach. Przepełniona miłościa ̨ do tych, którzy przepełnieni sa ̨ nienawiścia,̨
wiecznie zauroczona piek̨nem ukrytym pod ta ̨ sterylna ̨ gospodarka ̨ ciał. Nic
nie sprawia jej wiek̨szej przyjemności niż plucie na twarz ludzkości, śmie-
jac̨ sie,̨ gdy jej cuchnac̨a plwocina spływa po spiczastych podbródkach, by z
satysfakcja ̨ rozprysnać̨ sie ̨ na brudnym chodniku pod jej stopami.

1 manarchizm czyli pejoratywnie anarchizmmaczystowski/toksyczniemes̨ki, w którym to
mes̨cy przedstawiciele anarchizmu, neguja ̨ czyjeś doświadczenia, zachowuja ̨ sie ̨ przemocowo
wobec innych, wciskaja ̨ innym usilnie swój uprzywilejowany punkt widzenia itp.
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