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Półkownikw sklepie spożywczymwidziałem butelkęz napisemOCET WINNYpomyślałem sobieczego ten ocetmógłby być winnymojakie przestępstwomógłby być oskarżonymożenie wykonał normyPlanu Sześcioletniegomożebył wrogo nastawionydo socjalizmu pokojuprzyjaźni polsko-radzieckiejpróżno szukałem w Google'ui w archiwach IPN-uwygląda na to żemiał tajny proces i wyroknigdy nie był opublikowanyczy już nie czasna rehabilitacjęgdzie są prawoi sprawiedliwośćczy biedny ocet musi stać na zawsze nanajniższej półce w sklepie spożywczymzamiast zajmować miejsce honorowew Muzeum PRL-u?
Rudolf Hoess zastanawia
się w piekle nad Polakamiw gruncie rzeczyjestem zadowolonyz Polaków dobrzedokończyli moją pracęzostawiłem im na przykładćwierć miliona starozakonnychdwadzieścia pięć lat późniejmieli kraj prawie bez Żydówprzejęli też mój pomysłna numerowanie ludzkiego materiałunie są potrzebne imię i nazwiskosam PESEL identyfikuje Polakajuż nie brakuje środkówna remont i modernizacjęprojektu mojego życia
Konzentrationslager Auschwitzzmieniono w atrakcjęturystyczną na miarę światową

zwiedzaną częściej niż Piramidyalbo wodospady Niagarynaprawdę mogę być dumnyz tego co osiągnąłemi nawet wybaczyć Polakomże mnie powiesili
Autodafé
W maju 1933 r. hitlerowcy spalili książki Ericha
Kastnera, znanego autora utworów dla dzieci i
młodzieży. W końcu lipca 2015 r. Zieloni wyrzucili je
na makulaturę, bo „wydźwięk i słownictwo są już
niezgodne z duchem czasu”.ongiś narodowi socjaliściczyścili biblioteki publicznez jego książekich bohaterowienie nadawali sięna wzór dla Hitlerjugenddzisiaj te same książkiz półek bibliotecznychpójdą na makulaturębo nie nadają siędo wychowania młodzieżyw duchu genderi politpoprawnościhitlerowcy nieekologiczniespalili książki na stosieemitując ce o dwado atmosferydzisiejsi Zieloninaprawiacze światadbają o środowiskoi klimatprzerabiająniepożądane książkina perfumowanypapier toaletowyi pokazujągdzie mają autoradosłownie
E-mail studentki
pierwszego rokumamusiu jak cudowniejest tutaj w college'unie tylko że codzienniegdzieś na campusiejest imprezaod wieczora do ranażyjemy też w safe spacebezpiecznej przestrzeniprofesorom nie wolnoporuszać spornych kwestiii nie musimy czytać książekktóre mogą ranić naszą psychikę

nie rozmawiamy z ludźmio innych poglądachlepiej zachować dystansaby uniknąćniejasnych słów lub gestówkomplementy za piękny wyglądlub dobrą znajomość angielskiegouchodzą za mikro-agresjenoszenie sombrero przez białegoza przywłaszczenie kulturowepytasz jak idąstudianie przejmuj sięmamusiumamy system bonusówdla dyskryminowanych mniejszościdobrze wiesz że dostałam siędo college'u mimo marnych stopniprzecież mam czarnoskórego ojcapowiększyłam swoje szansęwstępując razem z chłopakiemdo Zrzeszenia Lesbijek i Gejówbądź pewnamamusiunie będą mieć odwagioblać nas na egzaminach
Nie będzie tablicdla naszego pokolenianie będzie tablic pamiątkowychna elewacjach kamienic
W tym domu urodził się...
W tym domu umarł...już nie rodzimy sięani umieramyw gronie rodzinyi przyjaciółnasz pobyt na świeciezaczynamy i kończymyw gronie lekarzyi pielęgniarekszklane elewacjenowoczesnych szpitalinie nadają siędo montowaniamarmurowych tablici już tylkona scenie operowejMimi i Violetta umierająna mansardziew ramionach kochanka


