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„Specjalizacją” biskupa częstochowskiego Antoniego Długosza są dzieci i młodzież. Od lat
występuje w katolickim programie „Ziarno” w TVP1 oraz w programach dla dzieci w radiu
Maryja i telewizji Trwam. Stał się jednak szerzej znany za sprawą piosenki „Chrześcijanin
tańczy”, która robi furorę na portalu youtube. Piosenka sprowadza się do rytmicznego
powtarzania słowa „tańczy”. Młodzież jęła ją parodiować – powstały filmiki takie jak „terroryści
tańczą”, „trzy menele tańczą”, „parabole tańczą” oraz wiele przeróbek z utworami muzyki rap i
metal. Biskup wystąpił także w pełnym rynsztunku polskiego kibola śpiewając „Jak długo w
sercach naszych”.
Sporym powodzeniem internautów (ponad sto
tysięcy wejść) cieszą się także komiczne fragmenty
audycji radia Maryja. „Porady seksualne Radia Maryja” –
„ja się na tym nie znam (…) mąż przed rozpoczęciem
aktu sakramentalnego powinien żonę rozpieścić (…) a
kiedy odda żonie już swoje nasienie i u niego się skończy
wszystko to nie powinien się od żony odsuwać. Tu nie
wchodzę w jakieś sprawy orgazmów, to nie jest istotne.
(…) Oddać się żonie może kiedy u niego już nastąpiła
impotencja” – można usłyszeć. Film z ukrytej kamery
pokazujący agresję słuchaczy radia „Maryja” przeciwko
ekipie TVN ma ponad dwa miliony odsłon. Wygłupy
księdza w filmie „Lekcja religii” przyciągnęły ćwierć
miliona. Prostacki emeryt w nagraniu „fan radia Maryja” z
nieśmiertelnym tekstem: „w co się pani bawi? W
żydostwo cholerne? Skur…y Żydzi cholerne, Hitler ich tam
mało spalił” przybiegło oglądać 384 tysiące osób. „Telefon
do radia – pedały” katolickiego homofoba do TOK FM –
prawie milion odsłon. Niezgorsza jest „wieczorynka TV
Trwam” polegająca na oglądaniu żółwia w akwarium.
Gosiewski w TV Trwam zdający się popierać wezwanie
słuchacza do wypędzenia z Polski członków SLD i PO („TV
Trwam – telefon słuchacza”) – 628 tysięcy odsłon.
Mistrzostwo świata osiągnęły jednak: wiersz „Nierządnica babilońska” Osoby z Południa
wykorzystany w piosence „Moherowe berety” i „Skutki przedawkowania radia Maryja” – oba w
wykonaniu kobiet, które powinien zbadać psychiatra.
Do obejrzenia są inne perełki takie jak słynne „co? fiuta?” Jankowskiego czy rasistowskie
wypowiedzi w radiu Maryja jak „Ja osobiście powiem, że wolę najsłabszego chrześcijanina niż
najlepszego poganina. Zawsze ten chrześcijanin najsłabszy będzie lepszy. Będzie bardziej
serdeczny, czuły czy miłosierny niż najlepszy poganin”. Inna perełka: „po pięćdziesiątce jakoś
tak się stało, że oglądałem pierwszy w życiu film hard-porno. I niestety wstrząsnęło mną to
tak, że zaprzestałem jakichkolwiek praktyk samogwałtu”.
Społeczeństwo odreagowuje także religijny ekstremizm kabaretami. Odważne skecze ma
w repertuarze kabaret Neonówka oraz Kabaret Moralnego Niepokoju („Wizyta księdza”).
Wszystko jak za Laskowika, tylko Internet doszedł. Narodowi gratulujemy poczucia humoru.
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