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Nie jesteśmy narodem. 

Gdy nauczyciele strajkowali, nazwaliśmy ich terrorystami. Chujami, gównem, zerem. 

Gdy strajkowali lekarze i pielęgniarki, nie byli wtedy przez chwilę bohaterami narodowymi, którym
oddaje się hołd klaszcząc na balkonie. Nawet teraz już przestali być, bo łatwiej jest napisać 
wypierdalaj, bo narażasz nas na zarażenie, niż klaskać. 

Gdy strajkowali fizjoterapeuci, w zasadzie nikt tego nie zauważył. 

Gdy szykowali się do strajku pracownicy socjalni, nikt ich nie poparł. 

Gdy całkiem niedawno strajkowała Skarbówka, na 15 minut wyłączając komputery, to było bardziej
zabawne, niż poważne. 

Gdy LGBT robiło marsze, żeby mieć zwyczajną równość w tym kraju, to dostali wpierdol w 
Białymstoku. A dostojnik kościelny nazwał ich zarazą. Ostatnio milczy. Podobnie jak cały wielki 
Święty Pierdolony Polski Kościół. 

Gdy strajkują przedsiębiorcy, to przecież nikt nie lubi przedsiębiorców. Obecna władza zdążyła nam
wytłumaczyć, że pieniądze biorą się z nieba, a przedsiębiorcy to wyzysk. Być może czasem tak jest,
ale kogo wyzyskują na przykład fryzjerzy, tego jeszcze nie ustalono.

Strajk mogłyby ogłosić kobiety bite przez mężów, dzieciaki z rodzin przemocy, a też byśmy 
znaleźli argumenty, że chyba trochę jednak przesadzają. 

W tym samym czasie zgodziliśmy się na nieodbycie wyborów bez żadnych podstaw prawnych. 
Zgodziliśmy się na druk zestawów wyborczych za miliony złotych, choć nikt się nie przyznaje, kto 
drukował. Sasin, Poczta Polska, Premier Polski. Chuj wie. Kto bogatemu zabroni. 

Zgodziliśmy się na Ministra Edukacji, który nic nie wie, podobnie jak wcześniej zgodziliśmy się na 
inną Minister tego rządu, która zdemolowała i tak już zniszczoną polską edukację. Zgodziliśmy się 
na Ministra Edukacji, który zgubił mnóstwo dzieci na edukacji zdalnej i nawet nie podjął żadnych 
działań, żeby ich znaleźć. Podobnie, jak wcześniej nie podjął żadnych działań, żeby zrobić 
cokolwiek z samobójstwami ludzi młodych. Bo w Ministerstwie Edukacji nie ma, kurwa, takich 
danych. 

Zgodziliśmy się na znikanie publicznych pieniędzy w CBA, w Polskiej Fundacji Narodowej, w 
SKOKach, na najbardziej rozbudowaną armię ministrów, podministrów, na nienawiść, którą 
wszyscy ze strony tak zwanej prawej obdarowują wszystkich, którzy myślą inaczej. 

Zgodziliśmy się na niekompetencję, na pychę i arogancję, na niszczenie prawa, sądów, na decyzje 
Gowinów i Kaczyńskich, bo?

Bo, kurwa, nawet nie wiemy, dlaczego. 

Nie jesteśmy narodem.
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