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Nienawidze ̨ was wszystkich. Nienawidze ̨ waszych zerwanych przyjaźni.
Nienawidze ̨ waszej udawanej rewolucyjności. Waszego samozadowolenia.
Nienawidze ̨ tego, że zostaliście pokonani. Nienawidze ̨ tego, że straciliście
z oczu tamten szlak możliwości, którym zwykliśmy podaż̨ać przez ulice i
w naszym żałosnym życiu, że zapomnieliście, że dokonaliście łatwiejszego
wyboru, i tego że cała ta sytuacja zaczyna przypominać powtórke ̨ liceum.

Nienawidze ̨tego, żemówicie o wspólnocie, kiedy nie mogłaby być ona dal-
sza od rzeczywistości. Nienawidze ̨tego, że z kolei słowemnie wspominacie o
wspólnocie, kiedy jest ona nieuchronna, kiedy jedyne, co musicie zrobić, to
wyciag̨nać̨ rek̨e ̨ i ja ̨pochwycić. A jeśli ja ̨złapiecie, ja nadal bed̨e ̨na zewnat̨rz,
podglad̨ajac̨ i hejtujac̨, ale o ile piek̨niejsze było by to od mojego obecnego
tableau.

Nienawidze ̨ tego, że teorie staja ̨ sie ̨ zamkami z piasku w waszych spryt-
nych rek̨ach, czy barwami klubowymi, które dumnie przywdziewacie. Nie-
nawidze ̨ tego, że zapominacie o wieź̨niach, chyba że nosza ̨ te same barwy,
chyba że sa ̨chorag̨iewkami na waszych zamkach z piasku; zapominacie - na-
wet jeśli ich pamiet̨acie - że podzielacie ich uwiez̨ienie.

Nienawidze ̨ tego, że zapominacie o tych szalonych, że odrzucacie nas, bo
niema z nami zabawy, że naglewysławiacie nas kiedywracamy domody, kie-
dy nasze szaleństwo staje sie ̨ rewolucyjne przez wielkie R. Nienawidze ̨ tego,
że zapominacie o przyjaciołach, którzy opiekowali sie ̨wami kiedy życie dało
wam po mordzie, którzy zawsze sa ̨w pobliżu, którzy pytaja,̨ jak sie ̨ czujecie
i chca ̨ znać gorzka ̨ prawde,̨ którzy pamiet̨aja,̨ że w wirze tego wszytskiego
nawet wojownicy musza ̨ jeść. Oni sa ̨ tymi, dziek̨i którym walka nadal trwa.

Nienawidze ̨ tego, że stajesz sie ̨ sztywny i pozwalasz swojemu możliwemu
”ja” umrzeć. To w tym potencjale sie ̨ zakochałem. W tym, jak ta przyjaźń
znaczyła dla ciebie wiec̨ej niż odpowiadajac̨e jej cierpienie. W sposobie, w
jaki trzymałeśmnie po tym, jak sie ̨pociał̨em, bywypuścić cała ̨te ̨palac̨a ̨krew.
W tym, jak zamaszyście szedłeś naprzód, malutki ty, i rab̨nał̨eś drewniana ̨
pałka ̨we łby tych dwóch prewencyjnych, bo szli na nasze flanki i chciałeś nas
wszystkich obronić. W tym, jak mówisz mi o roślinach i ich zastosowaniach,
i jak wysyłasz mi nalewki na to, co mi dolega.

Kocham to, że kiedy coś pisze ̨ ty upiek̨szasz to jak gdyby słowa były two-
je. Że zawsze pozostajesz w kontakcie z ludźmi, którzy myśla ̨ inaczej - nie
jak polityk - ale dlatego, że zgiał̨byś swoje długie ciało aż do ziemi i stał sie ̨
mostem, byśmy mogli zaatakowć i sie ̨wycofać.
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To, jak pytasz mnie, co myśle ̨ i stawiasz mi wyzwania, to, jak ksiaż̨ki, któ-
re przeczytałeś, staja ̨ sie ̨ ksiaż̨kami, które i ja przeczytałem, a myśli, które
zszywam razem, wracaja ̨ do mnie z twojego własnego umysłu.

To, jak zawszemożemy zdecydować, ktoweźmie farbe ̨w puszce, a ktoweź-
mie młotek. To, jak mnie całujesz. To, jak dotykasz mojego ciała, jak gdyby
nie było tym połamanym czymś. Że uczysz mnie jak wyssać trucizne ̨ bym
mógł kochać tych, których kocham i nienawidzieć tych, których nienawidze ̨
i nie pomieszać jednych z drugimi.

Zakochałem sie ̨ w tym, że zawsze bed̨ziesz moja ̨ czujka,̨ kiedy puszczaja ̨
mi nerwy. W tym, jak igrasz z ogniem. W tym, że jesteś ode mnie dzielniej-
szy. Że nosisz w swym sercu nowy świat, nawet jeśli zaprzeczasz wierze w
coś tak wymyślnego jak nowy świat. Kocham to, że przyjaźń jest dla ciebie
rewolucyjna.

Ale nie możemy pozwolić żeby stało sie ̨ to dictum. Jesteśmy radośni pod-
czas zamieszek i wszystkich innych dni, kiedy sie ̨od siebie oddalamy. To nie
wystarczy. Każdy pierdolony dzień musi być nasza ̨ komuna,̨ nieważne czy
niosac̨y zamieszki czy jedynie oferujac̨y nam wspólna ̨ cicha ̨ chwile.̨

Tak wiec̨ walczmy dla przyjaźni. Walczmy dla nieznajomych.Walczmy dla
straconej komuny. Walczmy dla wspomnień, walczmy dla szaleństwa, walcz-
my dla teorii, dla piek̨na, dla zagojenia ran, dla seksapilu, dla przetrwania.

Walczmy dla śmierci gliniarzy. Walczmy dla zapomnianych zdolności sa-
botażu i zapomnianej sztuki życia dobrze.

Walczmy dla opowieści, walczmy dla wyobraźni. Walczmy dla zamieszek,
a zwłaszcza dla dnia nastep̨nego.

Walczmy dla życia, dla każdego z nas, i dla każdej chwili w tej dziczy cier-
pienia, w tym labiryncie separacji, by stać sie,̨ i prawdziwie być, przyjaciółmi.
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