
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻOWA 

KSIĄŻECZKA 

 
TOWARZYSZA 

SZOPO



 

Spis treści 

Objawienie Towarzysza Szopo 1 

I List do Sigmarytów 2 

II List do Khandystów 3 

Księga Powtórzonych Porad 4 

 

  



 

 

Objawienie Towarzysza 

Szopo 

 

1. Gnębiony lud pracujący Zongyi wyszedł z ziemi 

trizondalskiej i osiedlił się w ojczyźnie 

pracujących, wolnych i równych, kraju robotników, 

włościan, inteligencji pracującej i awangardy 

proletariatu. To jest prawdziwy nowy początek Jego 

historii - i mam nadzieję, że mój skromny w nim 

udział przyczyni się do jego wielkości. 

 

2. Idea wandyzmu-żenadyzmu da się zrealizować wtedy, 
i tylko wtedy, gdy wszyscy będą w pełni realizować 

jego wielki plan. Wszelki sabotaż jest całkowicie 

wykluczony - gdyż dzieło to wymaga niesamowitej 

precyzji na wszystkich etapach realizacji. Nie może 

być więc mowy o żadnej litości względem 

monarchofaszyzmu (...) 

 

3. Wizje dane mi przez Duch Świecki przepełniają mnie 
wolą służby wobec Ludu. Będę mu więc przewodnikiem, 

który nada mu sens i kierunek drogi, którą musi 

podjąć Zongya, aby realizować zamysł Wandy, Żenady 

i Ducha Świeckiego. (...) 
  



 

I List do Sigmarytów 

 

(...) 2. Czy nie uważasz że każda mikronacja, 

powtarzam, każda mikronacja ma takie same prawa w 

Mikroświecie? 3. A jeśli MY, powtarzam, MY nie 

będziemy dążyć do tego by im te łapska ukrócić, to 

kto się tego podejmie? 4. Dlatego powtarzam, 

powtarzam, powtarzam że sarmackiego zagrożenia i 

sarmackiej agresji lekceważyć nie można. 5. I my 

musimy ich chciwość kapitalistów urżnąć do samych 

łokci, powtarzam, łokci, albo nawet krócej. 6. Aby 

więcej nie mogli wyciągać, powtarzam, wyciągać rąk 

ku niewinnym. (...) 

 

(...) 7. I przyszedł czas że żywcem pogrzebana 

została Hrabina, która niegdyś kąpała się w 

odmładzającej krwi setek dziewic. A jej zamek, gdzie 

dokonano wielu strasznych czynów – szybko obrócił się 

w ruinę. 8. Nad podziemiami zagrzebanymi w 

zapomnianej przez Wandę głuszy, niczym Monument Zła 

wznosi się Samotna Wieża. To jedyne co pozostało. 9. 

Fortuna Hrabiny została podzielona pomiędzy lud, 

chociaż niektórzy powiadają, że większa jego część 

nie została odnaleziona. Wciąż spoczywa pogrzebana 

obok murszejących czaszek – milczących świadków tego, 

jak nieludzki potrafi być człowiek. 10. Ale po wielu 

latach wciąż nawiedzał i niepokoił tam proletariuszy 

duch, opar nieledwie, feudalnego monarchofaszyzmu. 

Wielu padło jego ofiarą i nie próżnowały trojki 

esbeckie, trojąc się, aby szkody naprawić. Ale nic 

to nie dawało. 11. I poszedł tow. Szopo z towarzyszem 

jednym do Samotnej Wieży. I wizg i wrzask się podniósł 

wielki po kurhanach. (...) 17. A gdy jej krew 

zmieszana z mózgiem zaczęła wypływać z dziury wybitej 

ołowianym pociskiem z wiernego nagana, przyniesiono 

worek i piasek i na polance w pobliskim zagajniku 

odprawiono właściwy rytuał zapomnienia. I zapomniał 

o niej świat, a drzewa wokół milczały.  



II List do Khandystów 

 

(1) 1. Przeprosin nie będzie, Khand! 2. Szkoda, że 

nie będziemy mieli już okazji budowania naszej 

wspólnej ojczyzny, Wandystanu. 3. Tak jednak bywa, w 

życiu, gdy ktoś okazał się być społeczną spierdoliną 

i w miejsce wandności i komunizmu chce postawić 

wolnorynkizm i niewidzialnorękizm. 4. Ten list to 

pożegnanie nasze, ponure i smutne. 5. Tam bowiem 

gdzie Ty idziesz, my, komuniści-wandyści kroczyć nie 

możemy. 6. Nigdy. 

(2) 1. Przeprosin nie będzie, Khand. 2. Nie będzie 

też płaczów, łkań i zgrzytania zębami. 3. Niczego nie 

będzie. 4. A gdy wybudzisz się z kapitalistycznego 

majaku, który z czasem niechybnie przemieni się w 

koszmar, ujrzysz wtedy, że to co wypracowałeś przez 

lata, to, co dziś jednym gestem odrzucasz, nie będzie 

Ci policzone. 5. Bowiem gdy na lud ktoś wypina się i 

demokratyczny dorobek obsrywa rzadkim a płomiennem 

gównem, przy wielkiej dupy dolegliwości, ten liczyć 

na uznanie później nie powinien. 6. I wielka jest u 

niego sromota. 

(3) 1. Przeprosin nie będzie, Khand. 2. Próżne żale 

i próżne narzekania, próżna twą próżność i hardość. 

3. Twe talenta wielkie na marność wszelaką się obrócą 

gdy zabraknie im wandejskiej myśli i wandejskiej 

krytyki. 4. Ty jak i świat cały przekonacie się, że 

wypaczenie kandelabryzmu nie przyniesie sukcesu, a 

jedynie nierówności wielkie i niesprawiedliwości. 

(4) 1. Przeprosin nie będzie, Khand. 2. Twoje brudne 

interesy dość już wciskały się w nasze intymności. 

3. Dość mamy już dyktatury twych poglądów i twojej 

słuszności. Wstrętna jest nam twoja niewandność i 

praworęczność. 4. My, wolny lud pracujący, pragniemy 

nieść dobrobyt tej krainie jaką stworzyliśmy. A tobie 

niesiemy chuj na dupę. 5. Zongyjczycy jednoczcie się! 

(...) 

  



Księga Powtórzonych Porad 

O PIŚMIE 

Jedynym słusznym pismem dla narodów koreańskiego i 

zongyańskiego jest hangul. Pismo to wymyśliliśmy z 

moim dobrym przyjacielem Kim Ir Senem, gdy na 

Świeckiej Górze Paektu odpoczywaliśmy po porannej 

przebieżce. W drodze powrotnej ze szczytu zapisaliśmy 

je na mokrym piasku u brzegów Ch'ŏnji (Jeziora 

Niebiańskiego). Trzy dni później na to miejsce 

dotarła ekspedycja naukowców z Ludowego Uniwersytetu 

w Pyongyangu i skopiowali znaki, zachowane dzięki 

naukowo wytłumaczalnemu fenomenowi. Naukowcy Ci 

utworzyli potem Wydział Lingwistyczny, który dzięki 

patronatowi i kierownictwu tow. Kim Ir Sena powoli 

odkrywał geniusz pisma. Dziś jest ono obowiązujące w 

Zongyi i Korei Ludowo-Demokratycznej jako 

najdoskonalsze ucieleśnienie wandności. 

 

O WCZESNYM WSTAWANIU 

Nikt z nas, nawet ja, nie jest w pełni godny pełni 

wandności. Aby jednak doznać jej części, trzeba na 

objawienie oczekiwać, najlepiej spoczywając w swoim 

łóżku. Optymalną godziną przebudzenia jest, jak 

ustaliłem po długich eksperymentach, godzina 14:50. 

Nie 14:53, nie 14:48. 15:02 jest wykluczona. Jeżeli 

jednak objawienie was nie nawiedzi, to znaczy że nie 

może. I nie przychodźcie wtedy z płaczem, bo niczego 

wam zresztą nie obiecywałem. Proszę was jednakże w 

takiej sytuacji o wybaczenie. 

 

O TOWARZYSZU WANDZIE I GLEBOGRYZARCE 

(...) Treść przypowieści niestety zatarła się w 

pamięci ludzi i ksiąg. 



O KRWAWEJ HISTORII ZONGYI 

Wielu pyta się często jaka była historia Zongyi przed 

szczęśliwym czasem osiedlenia się na zachodnich 

rubieżach Wandystanu. Nasz Lud był wtedy młody, 

jednak pełen młodzieńczej energii i mądrości. Została 

mi powierzona misja prowadzenia Zongyi, który to 

zaszczyt przyjąłem z najwyższą pokorą. Wiele było 

zapowiedzi naszej wielkości - mieliśmy doprowadzić 

cały kontynent do socjalizmu. Niestety, otaczali nas 

zdrajcy, ukrywający się za maskami uśmiechów. Wpierw 

zdrada Tirecji i jej króla, z którą musieliśmy 

rozprawić się zbrojnie. Potem cios w plecy od 

rzekomego przyjaciela i sojusznika - Surmenii. A na 

koniec, gdy przygnieciony ciężarem odpowiedzialności 

i obowiązków, w chwili słabości przekazałem los Ludu 

Pracującego Zongyi na ręce zaufanego współpracownika 

- tow. Komo - zdradził on ideały naszego państwa i 

poddał je kapitalistycznej niewoli nowego tworu, 

jakim był Trizondal. Wtedy powróciłem i zdecydowałem 

się powieść nasz Lud do krainy wolności i 

sprawiedliwości społecznej. 

 

O NIEBIESKICH CZAJNICZKACH DO MLEKA 

Niebieskie czajniczki do mleka, charakterystyczne w 

południowej Zongyi, nie są, jak wielu zwykło błędnie 

uznawać, reliktem burżuazyjnej sztuki picia herbaty. 

Nic bardziej mylnego! Za wynalezienie czajniczków w 

których podgrzewane jest mleko z popularnej rasy 

jaków ssuntyańskich odpowiada ideowy komunista, mój 

serdeczny druch - Mlee Kogr Zeej. To on, podczas 

zwycięskiej kampanii przeciwko Tirecji, aby uczcić 

zdobycie wrogiej pozycji postanowił spożyć tradycyjny 

napitek - czerwoną herbatę - z nietypowym dodatkiem 

mleka, podgrzanego w pierwowzorze czajniczka - 

rozgrzanym od miotacza płomieni błękitnym hełmie 

tireckiego żołnierza. Do dziś niektórzy weterani 

dodają do mleka dla smaku nieco podsmażonego móżdźku. 



Ten tradycyjny napitek jest więc tradycją 

jednoznacznie świecką - a niebieskie czajniczki, choć 

ktoś mógłby je uznać za zbędny zbytek, są częścią 

naszej historii i kulturalnego dziedzictwa 

wojskowego. 

 

O RZECZACH ŚMIESZNYCH 

LOL, jeśli myślisz że to jest śmieszne to sam jesteś 

śmieszny. 

 

O DAWNYCH ZIEMIACH 

Dom jest tam, gdzie wifi samo się łączy. A ojczyzna 

tam, gdzie znasz najtańsze alkohole. Dlatego też Lud 

Pracujący Zongyi Ludowej nie domaga się, ani nie dąży 

do powrotu do czy odzyskania dawnych ziem 

Zongyańskich, obecnie stanowiących terytorium 

burżuazyjnego Trizondalu. Pozostały tam tylko ziemie 

- a wbrew pretensjonalnym słowom poetów kamienie, 

drzewa i woda są wszędzie podobne. Zongya jest dziś 

tu, gdzie stoimy my. I zawsze tutaj już będzie. 


