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To historia młodej zapatystki, której nikt nie kochał, ponieważ była, i jest, inna, nawet
pośród tych innych.
Dziewczynka, o której wam opowiadam, urodziła sie ̨ w rdzennej społeczności zapatystów i zapatystek. Nazwa jej wioski i regionu nie jest póki co znacza ̨ca.
Zawsze z dala od luster, dorastała obserwuja ̨c i nasłuchuja ̨c świata przy pomocy wzroku
i słuchu innych dziewcza ̨t i chłopców. Urodziła sie ̨ duża i jest duża ̨ dziewczynka ̨. Mam tu na
myśli jej wzrost i posture ̨. Skoro jednak spogla ̨dała na świat oczyma swoich rówieśniczek
i rówieśników, nie była świadoma swojej odmienności.
W jej poje ̨ciu samej siebie była ona tak mała jak reszta dzieci w tym samym wieku, czyli
mie ̨dzy trzecim a szóstym rokiem życia.
Kilka dni po narodzinach dziewczynka upadła. Jak dobrze wiecie, rdzenne kobiety maja ̨
w zwyczaju wracać do pracy zaraz po porodzie. Nosza ̨ one nowonarodzone dzieci w swoich rebosos (tradycyjnych szalach) jak małe kangurza ̨tka. Tam właśnie małe zawinia ̨tko je,
śpi i spełnia swoje potrzeby nazywane podstawowymi (dla nowicjuszy: chodzi o jedynke ̨ i
dwójke ̨, czyli oddawanie moczu i robienie kupki). Nosza ̨c dziecie ̨ przytroczone do swego
ciała, kobieta manewruje szalem wykonuja ̨c swoja ̨ prace ̨ i, wcale nierzadko, przewiesza
sobie reboso przez plecy. Ergo, ludzkie matki góruja ̨ nad kangurzymi.
To daje dziecku pewna ̨ przewage ̨ nad ta ̨, która je pocze ̨ła, gdyż może ogla ̨dać to, czego
jego matka nie widzi. W ten sposób dziecie ̨ patrzy na to samo co matka gdy ta nosi je z
przodu, lecz patrzy na to czego matka nie widzi gdy znajduje sie ̨ za jej plecami. Obie te
perspektywy osia ̨ga bez utraty bliskości ze swoja ̨ rodzicielka ̨.
To podwójne spojrzenie, które może sie ̨ wydawać normalne tym, którzy sie ̨ rodza ̨, wychowuja ̨, żyja ̨ i umieraja ̨ w rdzennej społeczności, pozwala dziecku na wymknie ̨cie sie ̨ kontroli. Innymi słowy, może ono ogla ̨dać rzeczy, których matka nie chciałaby żeby ogla ̨dało,
w tak młodym wieku lub w ogóle.
Wiem, wiem. Dywaguje ̨ sobie z perspektywy dorosłego świata na temat spojrzenia wczesnego dzieciństwa. Ale jest to opowieść, co do której nigdy nie be ̨dziecie mieć pewności czy
zdarzyła sie ̨, ba ̨dź dzieje sie ̨, w rzeczywistości, czy też została wymyślona podczas jednego
z poranków pełnych samotności, kawy i papierosowego dymu w górach na południowym
wschodzie Meksyku.
Tak wie ̨c, wracaja ̨c do dziewczynki, jej pierwsze dni nie różniły sie ̨ dużo od dni reszty
dzieci. Czasami widziała to, na co patrzyła matka: piec, stos drewna na opał, garnek, talerze,
łyżke ̨, strumyk i wiaderko, zwierze ̨ta, swojego współtwórce ̨ (później powie do niego „tata”)
i, być może, inne dzieci różnych rozmiarów, które biegały i pracowały, a które później
nazwie „braćmi” lub „siostrami”, czyli pierwszymi źródłami nadchodza ̨cych konfliktów.
Jak dobrze wiecie, rodzeństwo, które sie ̨ nie spiera, to nie rodzeństwo.
Gdy nadchodził czas bycia za plecami matki, dziewczynka patrzyła na inny świat. Tam
mogły pojawiać sie ̨ różne straszne rzeczy, które sprawiały, że chowała sie ̨ głe ̨biej w reboso, być może myśla ̨c: „Nie, za dużo bodźców, teraz musze ̨ skoncentrować sie ̨ na tym, co
naprawde ̨ istotne – na płakaniu, jedzeniu, sraniu, spaniu i powtarzaniu tych czynności”.
Ba ̨dź też wcale sie ̨ nie ukrywała. Czasami jej oczy otwierały sie ̨ szerzej, a jej ra ̨czki próbowały złapać przelatuja ̨cego ptaszka, czy też kaczuszke ̨, która (bez obrazy, ale) chodziła
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bardzo dziwnym krokiem. Koniec końców jednak, jakie miała prawo by krytykować innych,
skoro sama nawet nie wiedziała do czego innego miałyby służyć te dwa dolne zakończenia
jej ciała, jeśli nie po to, by włożyć je do ust?
To, co jej sie ̨ przydarzyło, mogło zdarzyć sie ̨ każdemu dziecku. Matka, zaje ̨ta zbieraniem
drewna na opał, zarzuciła sobie reboso na plecy i nie zorientowała sie ̨ gdy w pewnym momencie dziewczynka zacze ̨ła sie ̨ wyślizgiwać z zawinia ̨tka. Skoro była całkiem duża i cie ̨żka,
w końcu wyślizgne ̨ła sie ̨ zupełnie i upadła na ziemie ̨. Dźwie ̨k jej upadku, stłumiony przez
kałuże ̨ błota, do której wpadła, był prawie niesłyszalny.
Nie wszystkie wypadki sa ̨ nieszcze ̨śliwe. Dziewczynka nie miała nawet czasu żeby sie ̨
rozpłakać, bo dokładnie w tym samym momencie przechodziła tamte ̨dy mama-świnia z
rza ̨dkiem prosiaczków krocza ̨cych za nia ̨. Dziewczynka, czołgaja ̨c sie ̨, doła ̨czyła do pochodu i poda ̨żała w nim jakby była kolejnym prosie ̨ciem w tej małej rodzinie.
A mama? W ogóle sie ̨ nie zorientowała. Dopiero gdy jej ma ̨ż wrócił z pola kukurydzy i
zapytał o córke ̨, mama zdała sobie sprawe ̨, że reboso na jej plecach cia ̨ży mniej niż zazwyczaj.
Zacze ̨ły sie ̨ poszukiwania dziewczynki, które nie zaje ̨ły jednak dużo czasu. Siedziała bowiem wraz z innymi prosie ̨tami, bawiła sie ̨ w najlepsze w błocie i obejmowała właśnie prosiaczka, który wcale nie wydawał sie ̨ być uszcze ̨śliwiony tym pokazem czułości, ponieważ,
chyba już to mówiłem, dziewczynka była duża i silna.
Ojciec miał ubaw po pachy. Poszedł aż po telefon żeby zrobić córce zdje ̨cie. Matka za to
powiedziała słowa, które wszystkie matki tego świata powiedziałyby w podobnej sytuacji:
„Córeczko, co z ciebie za nieszcze ̨ście (calamidad)!”
Skoro dziewczynka umiała sie ̨ już czołgać, towarzyszka przestała owijać sie ̨ reboso, co,
nawiasem mówia ̨c, zostało bardzo docenione przez jej plecy. Dziewczynka była nie tylko
duża, ale też ciekawa świata. Pewnego razu przyszło jej do głowy sprawdzić co sie ̨ stanie
jeśli owinie materiałem płona ̨ce drewno, które wypadło z pieca. Tylko że tym materiałem
była halka towarzyszki. Matka zorientowała sie ̨ po zapachu spalonego nylonu i krzykne ̨ła:
„Córeczko, co z ciebie za nieszcze ̨ście!”
Pewnego dnia mama zabrała ja ̨ na targ do głównego miasteczka w okolicy. Gdy szukała
nowej halki, dziewczynka podeszła do piramidy z puszek. Uznała, że puszkom z samego
dołu nie jest wygodnie, wie ̨c zabrała jedna ̨ z nich. Huk można było usłyszeć po drugiej
stronie targu. Właściciel stanowiska wzia ̨ł dziewczynke ̨ pod ramiona i wre ̨czył ja ̨ matce
mówia ̨c: „Ale z pani córki jest nieszcze ̨ście!”.
Gdy ma ̨ż i żona spotykali sie ̨ po całym dniu pracy, wymieniali sie ̨ informacjami na temat córki. Matka zaczynała: „ta dziewczynka to istne nieszcze ̨ście”, po czym naste ̨powała
długa lista kolejnych psot.
***
Nie wszyscy powinni o tym wiedzieć, ale dzieci nie szanuja ̨ zbytnio chaty SupGaleano.
Nie ma znaczenia ile przeszkód i zasadzek postawi Sup, one zawsze znajda ̨ sposób żeby
zjawić sie ̨ w jej progu prosza ̨c o słodycze, piłke ̨, lub jaka ̨ś opowieść.
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Pewnego popołudnia w drzwiach pojawiła sie ̨ duża dziewczynka. SupGaleano, człowiek
o dyplomatycznym wre ̨cz takcie, spytał ja ̨: „A ty kim jesteś? Nie znam cie ̨.” Dziewczynka,
logicznie zreszta ̨, odpowiedziała: „Ja jestem Calamidad (Nieszcze ̨ście)”.
SupGaleano przypadła do gustu szczerość dziewczynki. Pozwolił jej wie ̨c zostać w chatce
do czasu aż matka przyjdzie ja ̨ zabrać. Kobieta przepraszała i przepraszała i mówiła, że z
jej córki jest istne nieszcze ̨ście. SupGaleano, pełen empatii wobec wieku dziecie ̨cego, być
może dlatego, że sam nadal jest w wieku młodzieńczym, wymamrotał: „Niedaleko pada
jabłko od jabłoni”.
Od tego czasu, Calamidad pojawiała sie ̨ od czasu do czasu w chatce i, jak można wywnioskować, przynosiła katastrofe ̨. Dla przykładu: dziewczynka zaobserwowała, że SupGaleano
karcił koto-psa za sikanie na podłoge ̨ i ściane ̨ domku. Pewnego dnia wie ̨c, gdy naszła ja ̨
ochota na siusiu, wspie ̨ła sie ̨ na podziurawiony i nadpalony materac Supa, który tak wygla ̨da, bo Sup nie jest odpowiedzialny i pali fajke ̨ w łóżku (to nie jest pewne, to znaczy,
jestem nieodpowiedzialny, ale nie o tym mowa, materac już wcześniej był podziurawiony
sam z siebie, a ja czasami kicham, no i możecie sobie wyobrazić…), i zrobiła siusiu. Sup
sie ̨ wkurzył i spytał Calamidad czemu to zrobiła. Calamidad, ze swoja ̨ rzucaja ̨ca ̨ na kolana
dziecie ̨ca ̨ logika ̨, odparła na to: „No przecież mówiłeś żeby nie sikać na podłoge ̨”.
Sup nie wiedział co powiedzieć. Robił co mógł żeby wyczyścić ledwo żywy materac przy
pomocy mopa. Biora ̨c pod uwage ̨ rodzinke ̨ myszy, która już sie ̨ tam zadomowiła, oraz dziury po żarza ̨cym sie ̨ tytoniu z fajki, sytuacja wcale nie pogorszyła sie ̨ tak drastycznie żeby
nagle obudzić w nim wybredność.
Jakby w celu potwierdzenia, koto-pies spojrzał na Supa z twarza ̨ w stylu „no właśnie,
ja jestem świe ̨ty w porównaniu z Calamidad”. I właśnie dlatego też koto-pies solidaryzował sie ̨ z dziewczynka ̨. Jego psoty wydawały sie ̨ nieznacza ̨ce w porównaniu z przerażaja ̨ca ̨
Calamidad.
Tak wie ̨c dziewczynka, Sup i koto-pies dobrze sie ̨ dogadywali, być może dlatego, że cała
ich trójka jest dysfunkcyjna. Powiedzmy, że żadne z nich nie stanie sie ̨ nigdy modelowym
obywatelem, nie zdobe ̨dzie nagród, pozycji rza ̨dowych, ani innych podobnie strasznych
rzeczy. Mimo to, gdy Defensa Zapatista zjawiała sie ̨ w pobliżu, dziewczynka wymykała sie ̨,
wiedza ̨c doskonale, że nie była dobrze postrzegana przez reszte ̨ rodzaju ludzkiego.
Jednakże, jak mówił zmarły SupMarcos (niech Bóg ma go w opiece, a najświe ̨tsza Dziewica obsypie go łaskami): „Kiedy myślisz, że już nic gorszego nie może sie ̨ przydarzyć, zawsze
może pojawić sie ̨ banda Defensa Zapatista”.
Ja za to mówie ̨ że nieszcze ̨ścia chodza ̨ parami. Tak wie ̨c nie mine ̨ło dużo czasu aż seria
wydarzeń zacze ̨ła zlewać sie ̨ w coś, co stało sie ̨ zwiastunem idealnej burzy.
Tak, nadszedł dzień, a właściwie wieczór, podczas którego Calamidad doła ̨czyła do specjalnej grupy Defensa Zapatista. Imie ̨ zaste ̨pczyni kapitanki, Nadzieja (Esperanza Zapatista), wkrótce okazało sie ̨ być dość paradoksalne…
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Calmidad i Banda Defensa Zapatista
Wieczór w górach na południowym wschodzie Meksyku. Na miejscowym pastwisku grupa
dzieci bawi sie ̨ piłka ̨. A przynajmniej tak mogłoby sie ̨ wydawać tym, którzy nie znaja ̨ tej
bandy.
W rzeczywistości miałyśmy do czynienia z intensywnym treningiem dziecie ̨cej grupy
piłki nożnej pod kierownictwem Defensa Zapatista. W tej chwili zawodniczki ćwicza ̨ kontratak, manewr opisywany w ten sposób: „Wyobraźcie sobie, że nadchodzi grupa okropnych,
złych przeciwników. Maja ̨ piłke ̨. Sa ̨ wie ̨ksi od nas, graja ̨ lepiej od nas. Wszyscy kibicuja ̨ im.
Sa ̨ lepiej odżywieni niż my, lepiej wytrenowani niż my, maja ̨ super stroje, a my gramy u
nich. Co robimy?”.
Pedrito (Piotruś) wzrusza ramionami. Hipotezy Defensa Zapatista zawsze wydaja ̨ mu sie ̨
nieprzemyślane i błe ̨dne z zasady. Jednooki koń przerywa na chwile ̨ żucie plastikowej butelki, wygla ̨da jakby zastanawiał sie ̨ przez chwile ̨, a potem wraca do żucia jakby nigdy nic.
Koto-pies staje za Defensa, wydaje sie ̨ jakby on też czekał na odpowiedź. Esperanza Zapatista orientuje sie ̨, że została sama, wie ̨c zbroi sie ̨ w odwage ̨ jak mujeres que somos (kobiety
którymi jesteśmy), bez żadnych wymówek, opór i rebelia, i podnosi ra ̨czke ̨. Defensa Zapatista wzdycha z ulga ̨ i mówi: „No wie ̨c, Esperanza, co robimy?”. Esperanza Zapatista odchrza ̨kuje kilka razy i, w myśl zapatystowskiej metody działania opracowanej przez zmarłego
SupMarcosa, odpowiada: „Uciekamy?”
Koto-pies macha ogonem z aprobata ̨. Pedrito gotów jest zaraz powiedzieć, że odpowiedźpytanie Esperanza otwiera nowe pole epistemiczne. Jednooki koń nadal żuje butelke ̨, teraz
z nieco wie ̨kszym entuzjazmem.
Defensa Zapatista rwie sobie włosy z głowy i krzyczy: „Nie! Żadnego uciekania! Bez żadnych wymówek, opór i rebelia. Ruszamy do kontrataku. Na pocza ̨tek mocny kopniak, który
wyrzuci piłke ̨ bardzo daleko. Dobrze, Pedrito, kopnij piłke ̨”.
Pedrito być może dobrze ogarnia teorie ̨ wiedzy i paradygmaty poznawcze, ale zawsze
kopie krzywo. Tak wie ̨c piłka, zamiast polecieć na druga ̨ strone ̨ boiska, wpada do stawu
obok pastwiska… znaczy boiska, profesjonalnego miejsca treningowego posiadaja ̨cego licencje ̨ Rady Dobrych Rza ̨dów o numerze takim-a-takim, z siedziba ̨ w Caracol w Tulan Kaw,
adres nieznany.
Banda zbiera sie ̨ przy brzegu i spogla ̨da zrozpaczonym wzrokiem na piłke ̨, która unosi
sie ̨ na wodzie, daleko na nieprzyjaznym morzu… znaczy w środku kałuży, bo ten „staw”
nie ma wie ̨cej niż 10 metrów średnicy i 50 centymetrów głe ̨bokości.
Esperanza Zapatista, z optymizmem odpowiadaja ̨cym jej imieniu, mówi: „Z pewnościa ̨
grasuja ̨ tam żarłoczne rekiny, takie, co nawet nie przeżywaja ̨, tylko od razu połykaja ̨ człowieka w całości, a on umiera okrutna ̨ śmiercia ̨ w brzuchu rekina, pomie ̨dzy rybkami i plastikowymi butelkami, które ten wcześniej pożarł”.
Jednooki koń strzyże uszami gdy słyszy „plastikowe butelki”, ale nie rusza sie ̨ z miejsca.
Gdy Esperanza opisywała ten pie ̨kny impresjonistyczny obraz „Sharknado”, Pedrito zagla ̨dna ̨ł w telefon i zacza ̨ł wyjaśniać:
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„To niemożliwe, rekiny nie żyja ̨ w słodkich wodach. Dlatego właśnie nie ma sie ̨ co bać
zwierza ̨t spodoustych”.
Wszyscy odetchne ̨li z ulga ̨. Pedrito mówi dalej: „Z drugiej strony jednak, jest bardzo
możliwe, że sa ̨ tam krokodyle” i wskazuje na coś, co przypomina pień pływaja ̨cy w jeziorku.
Wszyscy wzdrygaja ̨ sie ̨ z przerażenia.
Koto-pies jest psem, ale jest też kotem, wie ̨c dla niego nie ma mowy o wejściu do wody.
Defensa Zapatista rozumuje: „No dobrze, tak czy siak ta piłka już była stara, a być może
Sup ma u siebie jaka ̨ś inna ̨ piłke ̨ albo popyta wśród mieszkańców.”
Podczas gdy cała banda próbuje ukryć swój strach pod płaszczykiem roztropności, Calamidad, która do tej pory obserwowała całe zajście ze swojej kryjówki, pojawia sie ̨, wchodzi
do wody, zabiera piłke ̨, wraca z nia ̨ i kładzie ja ̨ przed Defensa Zapatista.
Banda, jak tylko otrza ̨śnie sie ̨ ze zdumienia, zaczyna klaskać i wiwatować. Zawodniczki próbuja ̨ podsadzić Calamidad, ale ze wzgle ̨du na to, że ta całkiem dużo waży, koniec
końców klepia ̨ ja ̨ tylko po plecach.
Skoro piłka jest z powrotem w grze, Defensa Zapatista wraca do dawania wskazówek,
lecz gdy wszyscy sie ̨ obracaja ̨, widza ̨, że Calamidad z powrotem wrzuciła ja ̨ do wody.
Defensa pyta ja ̨: „Co ty zrobiłaś?”, a Calamidad rzuca sie ̨ znów do wody i wyjmuje z niej
piłke ̨ po raz kolejny. Jeszcze raz oklaski i wiwaty. Za trzecim razem jednak banda wita
wycia ̨gnie ̨ta ̨ z wody piłke ̨ grobowa ̨ cisza ̨.
Po dwóch kolejnych seriach musza ̨ już przytrzymać Calamidad żeby powstrzymać ja ̨ od
wrzucenia piłki do wody po raz kolejny. Calamidad jest zmieszana: „To nie o to chodzi w
tej grze?”
Drużyna wycofuje sie ̨ powoli, pilnuja ̨c uważnie piłki przed zakusami Calamidad. Tylko
Defensa Zapatista, pogra ̨żona w myślach, spogla ̨da z zaciekawieniem na dziewczynke ̨. W
jej zawiłym umyśle, pełnym piłkarskich strategii i taktyk, klaruje sie ̨ właśnie sens słów
zmarłego SupMarcosa: „Wyja ̨tkowość niespodzianki nie polega tylko na zrobieniu czegoś
nieoczekiwanego, lecz również na tym gdzie tego dokonać, kiedy, jak… i z kim”. Twarz
młodej Defensa rozjaśnia sie ̨. Pyta dziewczynke ̨: „Jak sie ̨ nazywasz?” Ta odpowiada: „Ja
jestem Calamidad”.
Defensa obejmuje Calamidad i mówi do niej: „Be ̨dziesz w naszej drużynie. Od teraz nazywasz sie ̨ Calamidad Zapatista.” Zwracaja ̨c sie ̨ do reszty drużyny obwieszcza im: „Teraz
mamy nowa ̨ tajemna ̨ broń”. Wszyscy spogla ̨daja ̨ z przerażeniem, ponieważ gdy Defensa
objaśnia nowa ̨ i skomplikowana ̨ strategie ̨ gry, która ̨ nazywa „opór i rebelia”, Calamidad
znowu wrzuca piłke ̨ do wody, uśmiecha sie ̨ i wskakuje do wzburzonego morza… no dobra,
do stawu, żeby wyja ̨ć z niego futbolówke ̨.
Esperanza mogłaby przysia ̨c, że olbrzymi wieloryb podał piłke ̨ Calamidad. Pedrito wyjaśnił, że to nie był żaden wieloryb, tylko sam Kraken, który przybył tu by szukać bezpiecznego schronienia na ziemiach zapatystów… ba ̨dź na ich wodach.
Calamidad była szcze ̨śliwa, bo znalazła nowych przyjaciół i to nie jaka ̨ś pierwsza ̨ lepsza ̨
grupe ̨ znajomych, lecz sama ̨ bande ̨ Defensa Zapatista, jedyna ̨ grupe ̨, która miała absolutny
zakaz zbliżania sie ̨ do prawie całej zapatystowskiej struktury organizacyjnej.
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Calamidad Zapatista miała wtedy może 3-4 lata, a skoro była najmłodsza, chociaż nie
sposób było tego wywnioskować po jej posturze, mówiła do starszych od siebie per „doña”,
tak jak ja ̨ nauczono. Do Defensa zwracała sie ̨ „Doña Defensa”, co nieszczególnie pasowało
jej samej ani Esperanza, która w wieku ośmiu lat zyskała tytuł „Doña Esperanza”.
Już be ̨da ̨c cze ̨ścia ̨ nowej grupy, Calamidad poczuła potrzebe ̨ poinformowania o tym swojej starej dziecie ̨cej bandy. Wygłosiła wie ̨c wylewna ̨ mowe ̨ pożegnalna ̨ do prosia ̨t, które w
odpowiedzi obwa ̨chały ja ̨ i pogryzły jej spodnie. Obecne przy tym osoby mogłyby przysia ̨c,
że oczy mamy-świnki zaszły łzami.
Wszystkie zapatystowskie grupy organizacyjne, komisje autonomiczne i wszyscy Subowie moga ̨ skarżyć sie ̨ na co tylko chca ̨, ale jeśli istnieje ta jedna rzecz, która ̨ trzeba nazwać
niewa ̨tpliwa ̨ zaleta ̨ bandy Defensa Zapatista, to jest nia ̨ dbanie o siebie nawzajem.
Tak wie ̨c Calamidad mogła już brać udział w różnych publicznych wydarzeniach EZLN,
w których do tej pory nie mogła uczestniczyć ze wzgle ̨du na zakaz wynikaja ̨cy z obaw, że
doprowadzi to do jakiegoś nieszcze ̨ścia.
Nie było wie ̨c rzecza ̨ dziwna ̨ to, że podczas wydarzeń zacze ̨to widywać dziewczynke ̨
przechadzaja ̨ca ̨ sie ̨ w eskorcie walecznych milicianas. Ale wszystkie wiedziałyśmy, że broniono nie jej, lecz wszystkich innych ze wzgle ̨du na nia ̨, ponieważ, cóż, była istnym nieszcze ̨ściem.
Pedrito wyjaśniał to tak:
„Towarzyszka Calamidad, mówie ̨ ci, jest istnym nieszcze ̨ściem. Nikt jej nie kocha, tylko
SupGaleano i Defensa Zapatista. Wystarczy że pogadaja ̨ chwile ̨ z Supem i zaraz zaczynaja ̨
razem śpiewać, ona i Sup. Pieja ̨ tak dziko jakby ich bolały brzuchy. Ale oni myśla ̨, że śpiewaja ̨ bardzo ładnie. I robia ̨ te swoje sztuki teatralne, których nikt nie ogla ̨da, co najwyżej
świerszcze. I Sup mówi, że świerszcze wiwatuja ̨, ale cóż innego miałyby robić? Świerszcze po prostu cały czas wydaja ̨ te swoje dźwie ̨ki, żadne to wiwaty. Ale Calamidad wierzy
Supowi i kłania sie ̨ w pas dzie ̨kuja ̨c świerszczej widowni, tak jak ja ̨ nauczył Sup, a potem
siedza ̨ razem i wcinaja ̨ prażona ̨ kukurydze ̨, a Sup opowiada jej różne straszne i wspaniałe
historie”.
I właśnie wtedy w chatce zostaje tylko Sup, koto-pies i Calamidad. Sup wpycha sobie do
buzi pełna ̨ garść prażonej kukurydzy polanej ostrym sosem, bierze łyka znanego orzeźwiaja ̨cego napoju i zaczyna opowieść…
Historia Prażonej Kukurydzy
Dawno, dawno temu, gdy czas ledwo co zaczynał chodzić, i to nierównym krokiem, jak
stary pijak, najwie ̨ksi bogowie i boginie, ci i te, którzy zrodzili świat, zwołali jedno ze swoich zgromadzeń i zdecydowali żeby powierzyć najma ̨drzejszej z nich wszystkich, Ixmucané, zadanie stworzenia me ̨żczyzn i kobiet z kukurydzy.
Ale bogowie-faceci byli głupawi, jak to zreszta ̨ z nimi bywa, i nie zorientowali sie ̨, że to
niemożliwe, ponieważ jeszcze nie stworzono kukurydzy. Tak wie ̨c Ixmucané powiedziała
do nich: „Ach, braciszkowie, nie jest możliwym zrobić coś z niczego. Jak niby mam stworzyć ludzkość z kukurydzy jeśli jeszcze nie istnieje coś takiego jak kukurydza?” „No, dobra, dobra”, odpowiedzieli bogowie-faceci, „to już musisz sama wykombinować, bo takie
sa ̨ ustalenia zgromadzenia i trzeba je wprowadzić w życie”.
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Ixmucané pozrze ̨dziła dobra ̨ chwile ̨, tak jak to robia ̨ kobiety kiedy maja ̨ zrobić coś niemożliwego, kiedy okazuje sie ̨, że te durne chłopy po prostu nie myśla ̨, a teraz jak ja mam
to zrobić, zobaczymy co przyjdzie mi do głowy żeby rozwia ̨zać ten problem.
Gdy Ixmucané rozmyślała, bogowie-faceci zacze ̨li złorzeczyć mówia ̨c, że ta Ixmucané to
próżna kobieta, nie wykonuje postanowień, czy też udaje Greka, na co kolejny bóg przypomniał, że Greków w sumie też jeszcze nie stworzyliśmy. I tak dalej. W końcu powiedzieli
sobie, że na co w sumie maja ̨ czekać skoro sami sa ̨ tacy ma ̨drzy.
Tak wie ̨c stworzyli pierwszych me ̨żczyzn i pierwsze kobiety z tego, co napotkali, czyli z
drewna. Jednak ludzie z drewna nie ruszaja ̨ sie ̨ dobrze, chodza ̨ jakby cia ̨gle mieli skurcze.
Tak wie ̨c stworzyli naste ̨pnych ludzi ze złota, ale ci okazali sie ̨ być bardzo cie ̨żcy i w
ogóle nie byli w stanie chodzić.
I tak, podczas gdy bogowie-faceci myśleli co tu zrobić, ludzie ze złota zmusili ludzi z
drewna, żeby ci wzie ̨li ich na plecy i nosili z jednego miejsca na drugie, żywili ich i oddawali
im cześć.
A bogowie dalej nie wiedza ̨ co robić. Tak wie ̨c przybywa Ixmucané, rozgla ̨da sie ̨ i wpada
w szał. Ruga bogów-facetów mówia ̨c, że to z ich winy ludzie ze złota zniewolili ludzi z
drewna.
Bogowie-faceci odpowiadaja ̨ na to: „To wcale nie nasza wina. Kto wie dlaczego tak sie ̨
stało… my nie zajmujemy sie ̨ takimi błahostkami”.
Na to Ixmucané mówi: „Dość wymówek! Nie dość, że jesteście durniami, to jeszcze tchórzami, którzy nie potrafia ̨ wzia ̨ć odpowiedzialności za swoje głupie poczynania. To zło,
które stworzyliście nazwiemy patriarchatem, bo to wy, me ̨żczyźni, powołaliście do życia
te ̨ niesprawiedliwość”.
Po tym jak bogowie zostali porza ̨dnie zrugani, Ixmucané pokazała im, że właśnie stworzyła kukurydze ̨. Na to bogowie-faceci zacze ̨li wiwatować, radować sie ̨ i twierdzić, że to
oni sami wpadli na ten świetny pomysł, a Ixmucané tylko zastosowała w praktyce to, co
oni wymyślili w teorii.
Ixmucané nic wie ̨cej nie powiedziała, wzie ̨ła w swoje dłonie kukurydze ̨ we wszystkich
kolorach świata i zacze ̨ła stwarzać z niej me ̨żczyzn i kobiety, którzy i które zaludnili i
zaludniły świat. Stworzyła również osoby innych rodzajów, po to by świat wiedział, że tak
naprawde ̨ jest wielościa ̨ światów, a nie tylko pozorem widocznym na pierwszy rzut oka.
Tak powstali me ̨żczyźni, powstały kobiety i wszystkie inne osoby, a bogowie rzucili sie ̨ w
wir tańca.
Ixmucané pozostała w miejscu patrza ̨c na swoje dłonie. Zauważyła bowiem, że zostało
jeszcze troche ̨ kukurydzy, której używała do stwarzania ludzi. Tak wie ̨c Ixmucané uznała,
że ten dopiero co raczkuja ̨cy świat potrzebuje jeszcze jednej lekcji – stworzyła wie ̨c malutkie kukurydze i wrzuciła je do ziemi żeby obrodziły.
Po jakimś czasie kukurydze zacze ̨ły chodzić tu i tam pracuja ̨c po to by me ̨żczyźni, kobiety i inne osoby miały siłe ̨ na budowanie świata. Ale nikt nie zwracał uwagi na malutkie kukurydze, które wyśmiewano i niedoceniano. Wszystkie malutkie kukurydze były smutne,
że nikt nie bierze ich pod uwage ̨. W pewnym momencie w główkach malutkich kukurydz
pojawiła sie ̨ myśl, że to nie jest okej, że dlaczego niby patrzy sie ̨ na nie z góry i nie trak9

tuje ich na poważnie? Zbuntowały sie ̨ wie ̨c i utworzyły grupe ̨ zbuntowanych malutkich
kukurydz. Inne kukurydze przechodziły obok i mówiły tak: „No, i to jest właśnie ta grupa
zbuntowanych kukurydz, ale one sa ̨ malutkie i nikt nie be ̨dzie sie ̨ nimi przejmował”.
Tak wie ̨c grupa malutkich kukurydz została z myśla ̨, że tak prowadzony opór nie działa, a wszystko pozostanie bez zmian mimo ich buntu. Wtedy też Ixmucané robiła właśnie
obchód po całym świecie żeby sprawdzić czy wszystko jest w należytym porza ̨dku. Wpadła wie ̨c na grupe ̨ zbuntowanych kukurydz i spytała co robia ̨. Kukurydze opowiedziały jej
o swoim oporze. Ixmucané zaśmiała sie ̨, ale nie z pogarda ̨, lecz z troska ̨ i powiedziała do
nich: „Słuchajcie braciszkowie i siostrzyczki, nie wystarczy po prostu wyrazić swoja ̨ niezgode ̨, trzeba zabrać sie ̨ do czynnego oporu i rebelii. Trzeba sie ̨ zbuntować, a to znaczy
zezłościć sie ̨, wyrazić swój gniew i zorganizować sie ̨”.
Po tych słowach Ixmucané odeszła wracaja ̨c do naprawiania dalszych błe ̨dów bogówfacetów, którzy non-stop robili różne durne rzeczy.
Kukurydze rozmyślały nad słowami Ixmucané i doszły do wniosku, że skoro tak, to trzeba sie ̨ wkurzyć. Zacze ̨ły wie ̨c wspominać wszystkie poniżenia i wzgardy których doświadczyły, do tego stopnia, że ogarne ̨ła je złość i wzburzenie. Tak zagotowały sie ̨ od gniewu,
że aż poczerwieniały i nagle „pyk!” – jedna z nich eksplodowała, podskoczyła do góry i
stała sie ̨ ga ̨bczasta, a za nia ̨ poda ̨żyła naste ̨pna i naste ̨pna… Nadszedł wiatr i zacza ̨ł je unosić, a wszyscy nie posiadali sie ̨ ze zdziwienia, że malutkie kukurydze umieja ̨ latać. Kolejne
malutkie kukurydze wybuchały, wzlatywały w powietrze i doła ̨czały do poprzednich, aż w
powietrzu zaroiło sie ̨ od wystrzelonych w nie kukurydz.
Jakaś dziewczynka popatrzyła na nie jak unosiły sie ̨ w powietrzu i powiedziała: „Wygla ̨daja ̨ jak gołe ̨bie”. Na to chłopiec zauważył: „Tak, ale takie malutkie”. Dziewczynka na
to: „Dokładnie, takie goła ̨bki” (w je ̨zyku hiszpańskim na popcorn mówi sie ̨ „palomitas”,
co dosłownie znaczy „małe gołe ̨bie”, a na prażona ̨ kukurydze ̨ „maíz palomero” – „gołe ̨bia
kukurydza”). Chłopiec, jak to maja ̨ w zwyczaju dzieci, sie ̨gna ̨ł po jednego z „goła ̨bków” i
zjadł go. „Jaki pyszny!” – wykrzykna ̨ł. Na to dziewczynka powiedziała: „To prawda, ale czegoś mu chyba brakuje”, po czym znalazła pozostawiony i zapomniany przez Ixmucané słój,
którego zawartość wylała na „goła ̨bki”. Stały sie ̨ bardzo pikantne, ale za to jakie smaczne!
Tak wie ̨c dziewczynka zwołała wszystkie dzieci świata, które zacze ̨ły łapać lataja ̨ce kukurydze, zbierać je do miski i polewać ostrym sosem, a naste ̨pnie zajadać sie ̨ nimi aż wszystkie
podostawały biegunki. Mimo to, imprezka trwała dalej.
Inne kukurydze patrzyły z podziwem na to wszystko, ponieważ małe kukurydze zyskały
w końcu ich szacunek staja ̨c sie ̨ jedynymi lataja ̨cymi przedstawicielkami swojego gatunku.
I tak przylgne ̨ła do nich nazwa „maíz palomero” (gołe ̨bia kukurydza), co oznacza „kukurydza, która lata i imprezuje”. To ostatnie w je ̨zyku, który właśnie wymyśliłem.
To na tyle.
Calamidad klaszcze zachwycona. Koto-pies nie klaszcze, bo jego łapy utkne ̨ły w prażonej
kukurydzy polanej ostrym sosem. Powoli czyści je je ̨zykiem, bo nic nie może sie ̨ zmarnować… kiedy chodzi o prażona ̨ kukurydze ̨.
Calamidad oświadcza, że chce sie ̨ pobawić w prażona ̨ kukurydze ̨. Staje wie ̨c na środku
chatki, wstrzymuje oddech i nadyma sie ̨ tak, że robi sie ̨ cała czerwona, a potem fioletowa
10

(jak małe dzieci kiedy wpadaja ̨ w furie ̨). Sup już miał pacna ̨ć ja ̨ lekko żeby zacze ̨ła z powrotem oddychać, gdy Calamidad podskoczyła i krzykne ̨ła „pyk!” wydychaja ̨c gwałtownie
powietrze. Zerkne ̨ła na Supa oczekuja ̨c, że zrobi to samo, a skoro Sup nadal zajadał sie ̨ prażona ̨ kukurydza ̨ jakby nigdy nic, Calamidad rzekła do niego: „Ej, jesteś zapatysta ̨ czy nie?”.
To dotkne ̨ło SupGaleano do żywego, tak wie ̨c wstrzymał oddech, ale ze wzgle ̨du na tytoniowy dym w powietrzu i mase ̨ prażonej kukurydzy w ustach, rozkaszlał sie ̨ niemiłosiernie,
pluja ̨c na wpół przeżutymi „goła ̨bkami”. Calamidad, z twarza ̨ oblepiona ̨ prażona ̨ kukurydza ̨, zarówno ta ̨ Supa jak i własna ̨, zacze ̨ła klaskać z entuzjazmem, bo, jak stwierdziła, Sup
wydał odgłos wielu eksploduja ̨cych „goła ̨bków”.
Sup prawie sie ̨ udławił, ale szybko mu przeszło jak tylko do chatki wpadła powstańczyni
z oddziału Opieki Zdrowotnej i powiedziała: „Trzeba be ̨dzie zrobić zastrzyk”. Wszyscy sie ̨
rozbiegli, a w pierwszej kolejności koto-pies (nie pomylcie go z Subcomandante!). Została
tylko Calamidad, która poszła, zabieraja ̨c ze soba ̨ plecak-apteczke ̨, w strone ̨ małego stawu,
w którym figlowało i podskakiwało kilka wielorybów, nie czuja ̨c już niebezpieczeństwa od
strony statków cholernych wielkich chińsko-japońsko-koreańskich kapitalistów, którzy
zamiast kultywować swoje zwyczaje (to jest tworzyć anime, K-Pop [�� �� ��] i wielkie
mury), zacze ̨li polować na wieloryby chca ̨c przerobić je na dolary, wony, jeny, euro i inne
waluty…

Jak drużyna Defensa Zapatista wygrała swój pierwszy
międzynarodowy mecz
Pewnego dnia miał miejsce pierwszy mie ̨dzynarodowy mecz. W szranki stane ̨ła mie ̨dzygalaktyczna drużyna walcza ̨cych kobiet oraz bardzo inny zespół pod wodza ̨ kapitanki Defensa Zapatista.
Dziwaczna strategia technicznej trenerki zapatystowskiej drużyny wydawała sie ̨ działać bez zarzutu. Gdy drużyna przeciwna miała piłke ̨ i przechodziła do ataku, Calamidad
wchodziła na boisko, zabierała piłke ̨ i wrzucała ja ̨ do stawu.
Wtedy właśnie drużyna Defensa Zapatista zaczynała rozpuszczać plotki o żarłocznych
rekinach zamieszkuja ̨cych ów staw. Pedrito wyjaśniał, że o żadnych rekinach nie może być
mowy, ale za to o olbrzymich krokodylach – już owszem. Esperanza opowiadała o ogromnym wielorybie, który od czasu do czasu pojawiał sie ̨ tu i tam w białej kominiarce.
Koniec końców, panike ̨ rozsiewano tak umieje ̨tnie, że fale paniki znane z mediów społecznościowych mogły sie ̨ schować.
Oczywiście Calamidad rzucała sie ̨ wtedy do wody i wracała z piłka ̨. Osoby z drużyny
przeciwnej, ze wzgle ̨du na zasady fair play, gratulowały jej i próbowały ja ̨ podsadzić, co,
nawiasem mówia ̨c, zupełnie im nie wychodziło.
Za czwartym razem mie ̨dzynarodowa drużyna walcza ̨cych kobiet poprosiła o wyrzucenie z boiska winowajczyni, która co jakiś czas wrzucała piłke ̨ do morza pełnego żarłaczy tygrysich, jaszczurek, kajmanów, hydr, Krakenów, a nawet wielorybów-zabójców (tak
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twierdzono). Koniec końców jednak zdania były podzielone. Zacze ̨to bowiem dyskutować
o siostrzeństwie stwierdzaja ̨c, że wyrzucenie Calamidad byłoby dowodem na żywotność
heteropatriarchalnych schematów zanieczyszczaja ̨cych myślenie kobiet.
Piłkarki kontynuowały swoja ̨ dyskusje ̨ aż zorientowały sie ̨, że koto-pies w mistrzowski
sposób zagrał z klepki z jednookim koniem, który zasna ̨ł sobie na linii pola karnego. Kotopies wykorzystał jego głowe ̨ jako ściane ̨ i, bardziej spektakularnie niż sam Messi czy Ronaldo, strzelił gola drużynie przeciwnej. Kibice (czyli SupGaleano, Elías Contreras i dwie
zasypiaja ̨ce z nudy powstańczynie przy stoisku z prażona ̨ kukurydza ̨) zacze ̨li wiwatować
i wskoczyli na ła ̨ke ̨, to znaczy boisko, świe ̨tuja ̨c wraz z Defensa Zapatista te ̨ historyczna ̨
bramke ̨ koto-psa, który do tej pory strzelał tylko samobóje.
Se ̨dzia zakończyła mecz dźwie ̨kiem gwizdka. Drużyna Defensa Zapatista osia ̨gne ̨ła swój
pierwszy światowy sukces.
Po raz kolejny próbowano podsadzić Calamidad, co znów nie wyszło. Świe ̨towanie zwycie ̨stwa bez tego wydawało sie ̨ niepełne.
Ale SupGaleano znalazł rozwia ̨zanie. Powiedział, że słyszał taka ̨ plotke ̨ (zupełnie niepotwierdzona ̨, być może nawet fake newsa), że Vlady przyniósł SubMoyowi pudełko pa ̨czków
w różnych smakach. SupGaleano wolałby żeby to były mufinki, ale, jak to sie ̨ mówi (albo
jak on to powiedział w tamtym momencie), gdy brakuje mufinek dobry i pa ̨czek. Mówił
wie ̨c dalej, że SupMoy pojechał na festiwal filmowy i zamkna ̨ł na klucz komende ̨ główna ̨
ezetelenu, ale to nie problem, bo klucz zostawił właśnie jemu. A on teraz upuści ten klucz
na oczach bandy i be ̨dzie mu bardzo przykro przyznać sie ̨ SupMoyowi, że zgubił go na boisku, to znaczy na pastwisku, ale powie mu też, że banda Defensa Zapatista zgłosiła sie ̨ do
pomocy i znalazła zgubiony klucz i „tu masz swój klucz, SupMoy, opowiedz mi teraz jak
tam było na festiwalu”.
A kiedy SupMoy zorientuje sie ̨, że z pudełka pa ̨czków zostało tylko pudełko, SupGaleano przekaże mu wieść o tym, że w małym jeziorku w Puy zauważono wielkiego wieloryba,
który mie ̨dzy ze ̨bami ukrywał kawałek te ̨czowego pa ̨czka, co może wskazywać, zdaniem
SupGaleano, na to, że to nie był wieloryb, ani wielorybica, lecz wielorybie. A naszym zapatystowskim obowia ̨zkiem było dać mu schronienie i wsparcie, bo różnorodność nie powinna być karana, ani prześladowana, lecz celebrowana, na przykład tańcem. A zupełnym
przypadkiem SupGaleano ostatnio złożył samokrytyke ̨ przed komisja ̨ muzyczna ̨, bo towarzysze muzycy grali tylko Yaquecita, a on ma jej już po dziurki w nosie (poprzednim razem zagrano ja ̨ 53 razy w cia ̨gu jednej nocy), tak jak tej drugiej melodii co idzie „así, así,
así” (zagranej 32 razy chwile ̨ wcześniej). Komisja muzyczna powiedziała, że przyjrzy sie ̨
tej sprawie, a towarzysze muzycy zacze ̨li grać Cumbia del Sapito (Cumbia Małej Ropuchy),
a, jak wszyscy wiedza ̨, ropuszka jest kuzynka ̨ wieloryba. Z głośnika poszło wezwanie do
tańca, a za nim poda ̨żył tłum ludzi, tak że nawet Tercios i Tercias zostawiły swój sprze ̨t w
nieładzie i zabieraja ̨ SupMoya do tańca…
I tak na pastwisku pozostał tylko SupGaleano i koto-pies, który szczekał i miauczał do
Supa. Ten stwierdził wie ̨c: „Wiedziałem, że sie ̨ zorientujesz”, ścia ̨gna ̨ł czapke ̨ i, wypowiedziawszy magiczne słowo „alakazam”, wycia ̨gna ̨ł z niej jeszcze jednego czekoladowego
pa ̨czka, ostatniego pa ̨czka w całych górach na południowym wschodzie Meksyku. Czeko12

lada stopiła sie ̨ już troche ̨ i przykleiła do jego głowy, wie ̨c Sup zacza ̨ł sie ̨ zastanawiać co tu
zrobić żeby wyczyścić sobie kominiarke ̨.
Podzieliwszy sie ̨ pa ̨czkiem z koto-psem, SupGaleano zaczyna opowiadać straszna ̨ i wspaniała ̨ historie ̨ dziewczynki o imieniu Calamidad Zapatista, która, na nieszcze ̨ście ich obu,
pojawia sie ̨ nagle ze stołem mikserskim należa ̨cym do Tercios i pyta ich: „Bawimy sie ̨?”,
kieruja ̨c sie ̨ jednocześnie w strone ̨ stawu żeby rzucić sprze ̨t muzyczny wielorybiom, które
skacza ̨ uszcze ̨śliwione tym, że zostały wzie ̨te pod uwage ̨.
Nie mogło być inaczej, koto-pies i SupGaleano musieli podzielić sie ̨ pa ̨czkiem z Calamidad. W ten sposób zatrzymali ja ̨ na chwile ̨, ale tylko na chwile ̨, bo Calamidad znalazła już
prażona ̨ kukurydze ̨ SupGaleano i z policzkami oblepionymi cukrem z pa ̨czka, mówi do nich
wesolutka: „Zagrajmy w prażona ̨ kukurydze ̨!”
To na tyle.
Z gór na południowym wschodzie Meksyku.
SupGaleano
(Zdaje sobie sprawe ̨ z tego, że nie da sie ̨ wyczyścić kominiarki ślina ̨, ale rozwia ̨zuje problem zakładaja ̨c na nia ̨ kowbojski kapelusz.)
Przystojny z niego gość, w końcu każdy niech robi po swojemu. Ajúa!
2019-2021
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Dobry pieróg to wywrotowy pieróg

SupGaleano
Calamidad Zapatista
16 czerwca 2021, polskie tłumaczenie - 11 lipca 2021
wolnabiblioteka.pl
Tłumaczyło Alex z krakowskiego SPW. Tekst oryginalny znajdziecie tutaj.
Nota od osoby tłumacza ̨cej:
1) Nie odmieniam przez przypadki zapisywanych kursywa ̨ nazw własnych ani imion
znacza ̨cych (Calamidad – Nieszcze ̨ście, Esperanza – Nadzieja, Defensa – Obrona).
2) Prażona kukurydza, o której mowa jest w tekście, to nie popcorn, lecz to, co po polsku
podobno nazywa sie ̨ „kukurydza prażona po hiszpańsku”, a po hiszpańsku „maíz
palomero”.
3) „Wielorybie” to neutratyw (forma rodzaju nijakiego/neutralnego) od słowa „wieloryb”
(w oryginale hiszpańskim obecna była zarówno końcówka rodzaju żeńskiego, jak i
me ̨skiego – ballenoa)</em>
Historia spotkania SupGaleano i Calamidad (Nieszcze ̨ścia), zawieraja ̨ca też historie ̨
Prażonej Kukurydzy oraz, w ramach sekcji sportowej, pierwszego meczu światowej piłki
nożnej, jak również innych nieszcze ̨śliwych, dla Supa, wydarzeń.
Przypisy górne (tylko po to by wkurzyć przypisy dolne):
(1) Pierwsza wersja tej historii została opowiedziana na żywo na drugim festiwalu Puy ta
Lecuxlejaltic, który odbył sie ̨ w Caracol w Tulan Kaw w grudniu 2019-ego roku. W formie
pisanej nie opublikowano jej po dziś dzień. W tej wersji zachowuje sie ̨ oryginalny tekst
wraz z dodanymi szczegółami, które moga ̨ doprowadzić (lub nie) niejedna ̨ osobe ̨ do
rozpaczy, jeśli jest ona przyzwyczajona do lektur ubogich w idee i mało rozcia ̨gnie ̨tych
narracyjnie. Możliwe, że osoba wykryje pewne spojlery na temat tego, co obecnie znane
jest pod nazwa ̨ „Podróż dla życia”. Nie ma co sie ̨ martwić, tak już bywa, że zapatyzm
obwieszcza rzeczy, które jeszcze nie miały miejsca. Ta zapatystowska nieobliczalność
stała sie ̨ już legendarna, a wie ̨c prosze ̨ sie ̨ na nia ̨ nie skarżyć i nie mówić o niej źle.
(2) Niestety tekst ten nie dysponuje efektami specjalnymi użytymi we wspomnianym
Caracol, które przyniosły SupGaleano 7 nominacji do „Kartonowego Ziarenka Prażonej
Kukurydzy”, prestiżowej nagrody wre ̨czanej osobie, która spożyje najwie ̨cej mis
wypełnionych prażona ̨ kukurydza ̨ polana ̨ ostrym sosem… bez ratowania sie ̨ lekami.
Odpowiednia kategoria: „z lub bez filmu”.
(3) Warning: Opowieści zawieraja ̨ obrazy, które moga ̨ wywołać skandal wśród osób z
uboga ̨ wyobraźnia ̨, inteligencja ̨ i innymi rzeczami o równie małej wartości w
nowoczesnych czasach. Lektura tego tekstu nie jest polecana osobom powyżej 21-ego
roku życia, chyba że pod nadzorem dzieci poniżej 12-ego roku życia. Jakże to?! Be ̨dziesz
czytać dalej mimo tego poważnego ostrzeżenia? Prosze ̨ bardzo, skoro nikt już nie ma
żadnych zasad…
(4) Opowieść jest oparta na realnych wydarzeniach. Imiona oryginalne zostały
zachowane w celu wytyczenia granic osobistej odpowiedzialności przed Komisja ̨
Sprawiedliwości Rady Dobrych Rza ̨dów. Co? No, pewnie, możesz wa ̨tpić w prawdziwość
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tego, co sie ̨ tu opowiada, ale… czyż nie wa ̨tpiłxś również w to, że zapatones podejma ̨ sie ̨
inwazji na Europe ̨? Nie tak właśnie było? Wszystkie byty przedstawione poniżej istnieja ̨
w rzeczywistości. Jeśli nie wyobrażasz sobie, że to jest możliwe, to nie jest wina
rzeczywistości. Raczej to tobie brakuje wyobraźni.
(5) Hej, ty! Wcale cie ̨ nie karce ̨. Przedstawiam ci tylko, jak to mówia ̨, kontekst tego, co
naste ̨puje i tego, co jest…
pl.anarchistlibraries.net
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