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brouillard
mmggllaa
slowa pochodza z tekstu o tym samym tytule, napisanego
przez naszego przyj aciela Clive' a

nielatwo j est znalezc swoj e wlasne miej sce wewnatrz
aktywistycznych kregow
nielatwo j est oddalic sie o krok wstecz,
aby nabrac perspektywy i nie dac sie pochlonac
nielatwo odbudowywac na zrownanej uprzednio ziemi
trudno j est nie byc nieszczerym/nieszczera
trudno j est nie sprawiac wrazenia, ze j est sie
obwarowanym/obwarowana wlasnymi pewnikami
trudno j est nie watpic
trudno j est zachowac w pamieci, czemu robie to wszystko
podsatwowe pytanie, to
czym j est to znaczenie, ktorego staram sie nadac wlasnemu zyciu ?
nie j est latwo byc szczesliwym/szczesliwa
we wspolczesnym swiecie
czy naprawde staj emy sie szczesliwi, zyj ac z boku ?

dualité
dduuaalliizzmm

gdzies w moj ej glowie j est ten glos
znany mi tak dobrze
przez te wszystkie lata wspolnego zycia
wiedziala dokladnie, co bylo dla mnie dobre



w twoj ej glowie nie ma innego glosu poza twym wlasnym
przez te wszystkie lata wspolnego zycia
nigdy nie zrozumialem/zrozumialam, j ak ty funkcj onuj esz

zaprowadzila mnie ku swoj emu przyj acielowi/soj ej przyj aciolce
ale to ty wziales/wzielas noz
oboj e wiedzieli, j ak rozmawiac z moim cialem
ale to ty trzymales/trzymalas za ostrze

oni nieustannie poddaja mnie karze
tylko dlatego, ze ty podj ales/podj elas decyzj e
beda wiecznie mnie karac,
tylko dlatego, ze ty podej miesz o tym decyzj e

wyj aśnienia

obecnie naj wieksza trudnosc zwiazana z tym tekstem stanowi
samo przelewanie go na papier. spedzilem wiele lat na
ukrywaniu wlasnych blizn, niektore bywaly widoczne,
umozliwiajac szukanie wymowek, powodow, dla ktorych chowalem
szyj e czy rece … spedzilem lata na stawianiu czola ludzkim
spoj rzeniom – uzywajac twarzy lub innej j akiej kolwiek czesci
ciala pokrytej krwia, wreszcie ci, ktorych wybralem, by z nimi
o tym rozmawiac, powoli poj awiaja sie wokol mnie, szczerze,
poniewaz sadzilem, ze mam wyjasnienia, odpowiedzi… wyglada na
to, ze za pozno ( fred)

po spedzeniu tych wszystkich lat z kims, kto ogolnie okalecza
siebie ( w zasadzie skladajac w ofierze – poswiecaj ac samego
siebie) , mialam pelne plynacej krwi koszmary, z j ego rak i nog
wyplywala krew, a j a budzilam sie spocona. nie wspominajac
j uz sytuacj i rzeczywistych ( nie pochadzacych ze snow) , w
publicznych miej scach np. j ego twarz pokryta byla krwia, ktora

wyplywala z poranionego czola, wyj scie z toalety
na zewnatrz wypelnione ludzkimi spoj rzeniami,
oczami skierowanymi prosto na j ego krwawa glowe.

tego typu sytuacj e byly zwyczajnymi
zakonczeniami naszych wieczorow.

( mathilde)



demain sera la même j ournée
jj uuttrroo bbeeddzziiee ttaakkii ssaamm ddzziieenn

kolej ny dzien uplywa
wracasz do zony i dzieciaka
ten sam rytual kazdego dnia przed poj sciem do domu
wpadasz do baru na pare piw z kumplami

nic dziwnego, ze zona robi ci scene
zowu musisz j ej przypomniec,
ze j esli nie chce widziec cie rozj uszonego co noc,
powinna wiedziec j ak zamknac usta

naj ebales dzieciakowi, ktory z placzem idzie do lozka
mozesz sie j uz teraz skupic, przestala j uz cie blagac

zostawiasz j a na podlodze, ma niezle siniaki
teraz gdy sie uspokoiles, mozesz isc do lozka
j utro wszystko zmiecione pod dywan, lsniacy czystoscia dom jak na
pokaz
j utro bedzie taki sam dzien

wyj aśnienia

po przeczytaniu tego tekstu mathilde zapytala mnie, czy
wykorzystalem do pisania wlasna historie. opdowiedzialem, ze nie,
ale po kilku sekundach zrozumialem, czemu zadala mi to pytanie…
w tamtym czasie ogladalem i czytalem duzo o kobietach, ktore byly
ofiarami przemocy domowej lub j akiegokolwwiek innego rodzaj u
przemocy, i zdecydowalem, ze napisze o tym tekst. zupelnie
nieswiadomie pisalem o tym, co moj a mama i ja przecierpielismy
przez lata.
ten kawalek j est dla wszystkich kobiet, ktore sa ponizane, bite,
gwalcone, lecz nawet gdy cierpia, nigdy nie przestaj a walczyc.
( fred)
ten tekst moze sie wydawac cliche dotyczacym przemocy domowerj ,
ale chcialabym zaznaczyc, ze czesciowo moze sie ona wydawac
"niegrozna", nie j est wcale zj awiskiem znikomym_; naj duj ac sie w
sytuacj i, gdy nie w doslownym sensie "lezalam na podlodze z
niezlymi siniakami", przechodzilam przez bolesny psychologiczny
proces zadawania sobie pytan, podczas gdy bylam po prostu ofiara.
nie umialam odpowiedziec sobie nic innego niz, ze to moj a wina, ze
nie zrobilam tego czy tego, ze sama sobie na to zasluzylam i
wowczas zrozumialam wiele o ofiarach przemocy, zwlaszcza kiedy
ludzie mowili "czemu nie odej dziesz ?! ". trudno j est odej sc, gdy
sami/same czuj emy sie przyczyna tych zdarzen, zamiast probowac



naprawic ta sytuacj e, staramy sie
polepszyc ten stan rzeczy i
poddaj emy sie j eszcze bardziej .

( mathilde)

fuir la peur
uucciiee cczzkkaa pprrzzeedd ssttrraacchheemm

tekst pochodzi z utworu "porca madona"

religie mnie wkurwiaja, ale przerazaja i odrazaja nawet
bardziej
nie przychodz do mnie rozmawiac o tolerancj i i szacunku dla
wyborow, ktore sa podej mowane przez innych, gdy wybory te
wkraczaja w moj e prywatne zycie i doleguja swiatu
zaakceptuj to, ze boisz sie umrzec, nie probuj tego
bagatelizowac
zaakceptuj wlasna ignorancj e z wizj a gnijacego ciala
pozeranego przez robaki

protestanci – katolicy – muzulmanie – satanisci

dobry nawoz – oto czym sie wszyscy staniemy, to i tak
wystarczajaco dobrze
lepkie rece dobroczynnosci, fundamentalizmu, misj onarzy i
kolonialistow,
ciala kobiet zmiazdzone prze grad kamieni
"oficj alne" religie, kulty, wszystko to samo

to pewnie uproszczenie, ale nic mnie to nie obchodzi
nie chce byc tolerancyjny/tolerancyjna
nie mam najmniej szego zamiaru wspierac wssystkich tych dzialan



pod plaszczykiem wolnosci religijnej

uciekac, biec chce, by umknac przed strachem

obrzydliwe doktryny, zakurzone teksty
dobre slowo, zwyczajny cynizm
niegodziwe istoty, tylko tui j est mozliwe zobaczyc j ak zdycha homo

why priests love PIS( S) ?
ddllaacczzeeggoo kkssiieezzaa kkoocchhaajj aa PPII SS(( SS)) ??
napisano wspolnie z j asta

w obcislej pizamie
nowo narodzone seksowne swieze mieso
smakowite male paluszki i pieluszki
wyciagnij swoj ego kutasa
spod czarnej swietej sukienki
zabawmy sie j ezusowym dotykiem

o nie, tylko nie to
male buciki wiszace na sztachetach plotow
rozwscieczeni rodzice gotowi do ataku
wzywamy mlodziez weszpolska
jak nie - to ONR
moze j akichs wolnych nazi kiboli
i tak wiemy, kto j est naszym naj lepszym
sprzymierzencem
slepy system ( nie) sprawiedliwosci i rzad

teraz mamy problem, bo nie ma j uz gdzie
uciekac
ukryj my sie i wykorzystuj my i molestuj my
nikt nie zliczy dozywotnio zrujnowanych
bledne kolo bez konca

otwarcie sa na wolnosci, bez skrupulow
zaprzeczajacy

czaran mafia, nasz miej scowy przyj azny ksiadz
niestrudzone poszukiwanie dzieciaka do zgwalcenia

to nigdy sie nie konczy, placze ofiar
drapiezcy u naszych drzwi

ukryci za swietym krzyzem



wyj aśnienia

na poczatku roku polskie media nie przestawaly naglasniac
przypadkow pedofilii, radykalnych i zdecydowanych pozycj i
wzgledem tematu wyrazanych przez pewnych ksiezy i pomocnych im
neonazistow, chroniacych koscioly podczas demonstracj i . .

zdecydowalismy zatem napisac tekst, mowiacy o ukaldach miedzy
kosciolem ( z nieuj arzmiona namietnoscia) a panstwem pod
naziolskim sztandarem ( PISem, radykalna prawica u szczytu
wladzy) .

"homoseksualizm – dewiacj a aborcj a – morderstwo in vitro –
morderstwo pedofilia – namietnosc" …wedlug biskupa tadeusza
pieronka…

ce qu' illes disent
rroobb ttoo ,, ccoo mmoowwiiaa
slowa zaczerpniete z tekstu pt. "wyborczy folklor"
autorstwa Clive' a

powrot moralizatorow
zmartwieni, przygnebieni
oni ci powiedza, ze musisz glosowac
a jak nie, to sie zamknij
przedstawienie zaraz sie skonczy
popatrz na swoj a przegrana
zawsze znaj dzie sie wygrany/wygrana i przegrany/przegrana

rob to, co mowia

wpasc w 300 pulapek
naj pierw nas podzielic
na glosuj acych/glosuj ace i nieglosuj acych/nieglosuj ace
umiej scowienie obaw nie wiem,

czy chce plakac, puscic to wszystko z dymem,
czy ukryc sie zaczac przed spaleniem

wszystkiego
w placzu, w ukryciu, bez watpliwosci



nausée
mmddlloossccii
slowa zaczerpniete z utworu Clive' a pt. "dans mon
ventre" – "czuj e to w kosciach"

mdlosci
chce sie od nich uwolnic
ale zawsze mnie zlapia
musze znalezc ich zrodlo
gdy tylko o tym mysle
zamartwiam sie
paniczny strach, ktory obej muj e mnie kompletnie

potrzeba wyrzucenia tego z siebie
wyrzygalbym/wyrzygalabym wlasne wnetrznosci, gdybym tylko
mogl/mogla
mdlosci powracaja
zawsze zdradliwe

j ak to mozliwe, ze inni ludzie wiedza jak zyc, a j a nie wiem
j estem kaleka
wkurwia mnie to
aby nie moc robic tego, co robia inni
skazany/skazana na niewiedze
skad bierze sie ten bol

w chronicznej depresj i
rozkapryszony nierob
patologia
mdlosci powracaja
zawsze zdradliwe



seul-e au milieu de nous autres
ssaamm// ssaammaa ppoossrroodd nnaass
slowa pochodza z niezatytulowanego tekstu Clive' a

ten pieprzony swiat bierze nas w obj ecia i skazuj e na
osamotnienie
spolecznie uposledzeni
nagla apatia, nieumiej etnosc wyrazenia wlasnych uczuc, nawet
gdy tego potrzebuj emy
nigdy nie mowie o swoich uczuciach ( swoim bolu)
z nadziej a, ze inni sie ich domysla,
wiec czuj e sie wykluczony/wykluczona,
niezrozumiany/niezrozumiana
sam/sama posrod nas

czuc przestroge przed wszystkim, co sie spieprzy
w naszym zyciu, w naszych relacj ach z innymi
to zalosne, to naprawde sie dziej e

co robic, by szanowac
moich przyj aciol bardziej niz wlasna osobe
najgorsze ze wszystkiego – moj e – watpliwosci
sam/sama posrod nas

style genre, quoi!
jj aakkii ssttyyll,, ccoo!!
j est to adaptacj a "égalité" - "rownosci" zespolu ed
wood, ktory wraz z mathilde napisalismy 17 lat temu

estem kobieta, przedmiotem
ktorego mezczyzni uzywaja zgodnie ze swymi zyczeniami
pod plaszczykiem normalnosci
czy powinnam spedzic swoj e zycie w roli niewolnicy ?

j estem mezczyzna
pod plaszczykiem normalnosci
czy powinienem spedzac swoj e zycie w roli pana ?
czy nie wolno mi posiadac emocj i ?
czy powinienem zachowywac sie j ak ktos lepszy ?

musimy niszczyc wszystkie stereotypy, ktore nas wychowuja
musimy niszczyc wszystkie role, ktore oni nam daja

niszcz !
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