
Prawie-Kompletne Ideologie i Religijne Gówna

(shit happenes – gówno się zdarza)

• Taoizm: Gówno się zdarza.
• Konfucjanizm: Konfucjusz mówi, "Gówno się zdarza." 
• Buddyzm: Jeśli gówno się zdarza, to nie jest to prawdziwe gówno. 
• Buddyzm Zen: Gówno jest i go nie ma. 
• Buddyzm Zen #2: Jaki jest prawdziwy głos zdarzania się gówna? 
• Hinduizm: To gówno zdarzyło się już wcześniej. 
• Islam: Jeśli gówno się zdarza, to jest to wola Allacha. 
• Islam #2: Jeśli gówno się zdarza, zabij odpowiedzialnego za to. 
• Islam #3: Jeśli gówno się zdarza, oskarż o to Izrael. 
• Katolicyzm: Jeśli gówno się zdarza – to zasłużyłeś na to. 
• Protestantyzm: Pozwólmy gównie zdarzyć się komuś innemu. 
• Prezbiterianizm: To gówno miało się zdarzyć. 
• Episkopat: Nie jest źle, że gówno się zdarza, tak długo jak podajesz do niego 

odpowiednie wino. 
• Metodyzm: Nie jest źle, że gówno się zdarza, tak długo jak podajesz do tego wino z 

winogron. 
• Kongregacjonista: Gówno które się zdarza jednej osobie jest tak dobre jak gówno 

które się zdarza innej. 
• Unitarianie: Gówno które się zdarza jednej osobie jest tak złe jak gówno które się 

zdarza innej.
• Luteranie: Jeśli gówno się zdarza, nie mówmy o tym.
• Fundamentaliści: Jeśli gówno się zdarza, pójdziesz do piekła do czasu ponownego 

narodzenia. (Amen!) 
• Fundamentaliści #2: Jeśli gówno się zdarza televangeliście, jest okay. 
• Fundamentaliści #3: Gówno musi się narodzić raz jeszcze.
• Żydzi: Dlaczego gówno się zdarza ciągle nam? 
• Kalwini: Gówno się zdarza bo nie pracujesz.. 
• Adwentyzm Dnia Siódmego: Żadne gówno nie zdarza się w niedziele.
• Kreacjonizm: Bóg stworzył całe gówno.
• Humanizm: Gówno ewoluuje. 
• Chrześcijańscy naukowcy: Kiedy gówno się zdarza, nie wzywaj doktora – pomódl 

się! 
• Chrześcijańscy naukowcy #2: To, że gówno się zdarza jest tylko w twoim umyśle. 
• Unitarianizm: Zbierzmy wszystkie powody tego gówna. 
• Quakers: Nie walczmy nad tym gównem. 
• Utopia: To gówno nie śmierdzi. 
• Darwinizm: To gówno było kiedyś jedzeniem. 
• Kapitalizm: To jest MOJE gówno. 
• Komunizm: To jest wszystkich gówno. 
• Feminizm: Faceci to gówno. 
• Chauvinism: Możemy być gównem, ale nie możesz bez nas żyć...
• Komercializm: Spakujmy to gówno.
• Impresionizm: Z daleka, gówno wygląda jak ogród. 
• Idolizm: Rozsławmy to gówno. 
• Egzystencjonalizm: Gówno się nie zdarza; gówno ISTNIEJE! 
• Egzystencjonalizm #2: A tak w ogóle czym jest gówno? 
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• Stoicyzm: To gówno jest dla mnie dobre. 
• Hedonizm: Nie ma nic lepszego niż zdarzanie się gówna! 
• Mormonizm: Bóg nam zesłał całe gówno. 
• Mormonizm #2: To gówno jeszcze się zdarzy ponownie.
• Wicca: Bez spokoju gówno może się zdrarzyć. 
• Nauka: Jeśli gówno się zdarza, zobacz "Dianetics", p.157. 
• Świadkowie Jehovy: >Puk< >Puk< Gówno się zdarza. 
• Świadkowie Jehovy #2: Możemy zająć ci chwilę czasu by pokazać ci nasze gówno? 
• Świadkowie Jehovy #3: Gówno zostało przepowiedziane i jest pewne; tylko 

prawość może powstrzymać jego się dzianie. 
• Mooni: Tylko prawdziwie szczęśliwe gówno się zdarza. 
• Hare Krishna: Gówno się zdarza, rama rama. 
• Rastafarianizm: Spalmy to gówno! 
• Zoroastrianizm: Gówno się zdarza w połowie czasu. 
• Kościół SubGenius: BoB gówno. 
• Praktycy: Praktykuj z gównem raz dziennie. 
• Agnostyk: Gówno może się zdarzyć; potem znów, albo nie. 
• Agnostyk #2: Czy ktoś zrobił gówno? 
• Agnostyk #3: Co to jest gówno? 
• Satanism: SNEPPAH TIHS. 
• Ateizm: Jakie gówno? 
• Ateizm #2: Nie wierze w to gówno! 
• Nihilizm: Nie gówno.

• FSM: Całe gówno przyszło od Latającego Potwora Spaghetti!

• Anonimowy Alkoholik:  Gówno się zdarza-przez jeden dzień!

http://www.thejaywalker.com/pages/shit_happens.html

tłumaczenie: Frater Jahar
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