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¿T'aniries al llit amb un subnormal?
¿Saps de memòria el teu nom?
¿Creus que el proletariat és una equivocació de la natura?
¿Especularies amb les teves creences més firmes?
¿Vendries el teu cos al millor postor?
¿Et creus el més llest de tots?
¿Estàs segur que ets fill del que anomenes el teu pare?
¿Et fa por arribar a un plaer incontrolat?
¿T 'avergonyeix ésser covard?
¿Et quedes afònic a les manifestacions?
¿Tens plaer jurant en fals?
¿T'importaria que el teu amant milités en un partit contrari al teu?
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¿Te posa nirviós estar fora de la llei?
¿Li deus la vida encara a algú?
¿Has fet ja una arma de la teva por?
¿Cerques sempre una justificació?
¿Quina és la blasfèmia més grossa que coneixes?
¿T'emmascares amb el llenguatge?
¿T'aterroritza canviar profundament?
¿T'has interrogat qualque pic com ho fa la policia?
¿Te reconeixes quan te mires al mirall?
¿Te sents exiliat de tu mateix?
¿Creus que el cos de Marx està incorrupte?
¿Creus que tens dret a tenir història?
¿Te veus capaç de prescindir de tothom?
¿En què vares pensar quan vares jurar bandera?
¿Vols viure sense treballar?
¿Estàs en pecat mortal?
¿Has col.laborat qualque vegada amb la policia?
¿Tens llengua?
¿Creus que l'Estat soluciona els teus problemes?
¿T'ha seduït alguna vegada la idea de tenir relacions sexuals amb els teus pares?
¿Penses que l'home podrà ésser algun dia lliure?
¿Tornaries a néixer?
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¿Aguantaries la soledat per més de cinc minuts?
¿T'arrisques a ésser el que mai t'han deixat ésser?
¿Desitjaries tenir molt de poder?
¿Sabries matar algú?
¿Robes solament pel gust de robar?
¿Te fas palles d'amagat?
¿Què penses de la virginitat de la Verge Maria?
¿Recolzaries que el teu fill fos homosexual?
¿Fundaries algun partit polític nou?
¿T'han regalat el teu cos?
¿T'agradaria follar moltíssim més?
¿Te fan obeir els crits?
¿Has format part alguna vegada d'una banda feixista?
¿Creus que la lluita de classes t'incumbeix?
¿T'agradaria oblidar?
¿Creus que Crist va ésser un déu, un home o un extraterrest?
¿Quina llei suprimiries ara mateix?
¿T'impulsa la vida o la mort?
¿Te sents violent quan el teu amant t'enganya?
¿Te posen calent les tortures que fa la policia?
¿Has cantat el Cara al Sol per posar-te bru?
¿Ets tan bo com ho va ésser el teu sant?
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¿Has llençat algú per una finestra?
¿Has aplicat electricitat als collons de qualcú?
¿Ja domines la persona que tens més a prop?
¿Te dóna por la teva pròpia llibertat?
¿Li faries riure a un condemnat a mort?
¿Saps a quin sexe apertanys veritablement?
¿Creus que ací hi ha qualque obrer?
¿Penses que Déu no va ésser més que un boig?
¿Recomanes tenir paciència als altres?
¿Te tatuaries alguna paraula al teu sexe?
¿T'has sentit penetrat alguna vegada per la teva dóna?
¿Has col. laborat d'alguna manera amb el franquisme?
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