
00:00:06:10 - 00:00:14:03 

Słyszałem o policjancie, który zaraził się  

zespołem plastikowej twarzy od dziewczyny z CAPS-a. 

00:00:16:09 - 00:00:18:20 

Miała na imię Bouchra. 

00:00:19:03 - 00:00:22:21 

To dziewczyna z tunezyjskiego osiedla. 

00:00:24:02 - 00:00:26:22 

Przynosił jej słodycze z policyjnego sklepu. 

00:00:27:09 - 00:00:30:09 

Uwielbiała M&M’sy. 

00:00:30:17 - 00:00:34:06 

Wybierał tylko te zielone 

00:00:34:15 - 00:00:37:14 

i wkładał do pudełek po papierosach  

00:00:37:18 - 00:00:43:06 

z liścikami miłosnymi pisanymi łamanym arabskim. 

00:00:43:22 - 00:00:48:03 

Chyba naprawdę się starał. 

00:00:48:16 - 00:00:54:22 

Szczerze, spotykali się dłużej niż wszyscy oczekiwali. 

00:00:55:08 - 00:00:59:09 

Któregoś dnia przyniósł jej pudla, który wabił się Sweety. 

00:00:59:09 - 00:01:02:14 

Dzieciaki z sąsiedztwa oszalały na jego punkcie. 



00:01:03:07 - 00:01:06:01 

On dał jej pudla.  

00:01:06:01 - 00:01:09:09 

Ona jemu plastikową twarz. 

00:01:09:15 - 00:01:13:15 

 Pierwszy i ostatni gliniarz, który się tym zaraził. 

00:01:13:19 - 00:01:18:11 

W dzielnicy amerykańskiej natychmiast zarządzono pełny lockdown 

00:01:19:01 - 00:01:20:20 

i w czasie krótszym niż miesiąc 

00:01:20:20 - 00:01:28:13 

 znaleziono lek na coś, przez co sami od 2 pokoleń  

wyglądamy jak plastikowe podróbki człowieka. 

00:01:29:10 - 00:01:32:17 

 Policjant rozstał się z Bouchrą. 

00:01:32:17 - 00:01:40:05 

Bouchra była tak załamana, że nie zauważyła,  

jak Sweety uciekła z domu.  

00:01:40:21 - 00:01:44:12 

Biedna Sweety, pewnie pożarł ją krokodyl. 

00:01:44:12 - 00:01:49:05 

Zniknęła z powierzchni CAPS-a w ciągu kilku godzin.  

00:01:49:12 - 00:01:55:22 

Ale dzięki Bouchrze nikt nie musiał już  

martwić się o zespół plastikowej twarzy. 



00:01:56:01 - 00:02:01:03 

Lek to maść, mówimy na nią śmierdzący krem. 

00:02:01:04 - 00:02:05:09 

Jest dużo za droga i paskudnie śmierdzi. 

00:02:05:11 - 00:02:11:12 

Ale wszystko jest lepsze od twarzy bez uśmiechu. 

00:02:24:15 - 00:02:29:05 

Miałeś ubrać się na zielono, a Ty przychodzisz w tym... 

00:02:29:06 - 00:02:31:16 

Słuchaj, nie przyszedłem tutaj z Tobą. 

00:02:31:17 - 00:02:32:11 

Mówiłem Ci już, 

00:02:32:12 - 00:02:38:00 

przyszedłem zobaczyć policyjne wozy, 

słyszałem, że mają ekstra klaksony. 

00:02:38:03 - 00:02:40:03 

Więc nie zawracaj mi gitary. 

00:02:40:05 - 00:02:42:20 

Będę robił, co będę chciał. 

00:02:42:22 - 00:02:45:20 

Stary, jesteś dinozaurem, masz 65 lat i jeszcze jeździsz na rolkach. 

00:02:45:20 - 00:02:47:18 

Dokąd Ci się wydaje, że zmierzasz?  

00:02:47:20 - 00:02:49:10 

Po co ten protest?  



00:02:49:10 - 00:02:50:04 

Nie wiem. 

00:02:50:04 - 00:02:51:17 

Oni wydają kasę 

00:02:51:18 - 00:02:53:03 

na ekstra bryki. 

00:02:53:07 - 00:02:54:23 

A my nie mamy nawet... 

00:02:55:02 - 00:02:58:21 

Potrzebuję rolek, żeby pojechać do sklepu. 

00:02:58:23 - 00:03:01:04 

Rozumiesz, co Ci próbuję przekazać?  

Wiesz, po co się tak zajeżdżam? 

00:03:01:07 - 00:03:03:12 

- Słuchaj... 

- Rozumiesz, dlaczego się pocę? 

00:03:03:12 - 00:03:04:15 

Słuchaj, to Twój problem.  

00:03:04:15 - 00:03:06:03 

Ja przyszedłem tu tylko posłuchać.  

00:03:06:03 - 00:03:07:17 

Nie rezonuj.  

00:03:07:17 - 00:03:09:09 

Przynajmniej przyszedłeś, dzięki. 

00:03:15:20 - 00:03:19:17 



Brum! Świst! Brum!  

00:03:42:04 - 00:03:44:08 

Na CAPS-ie! 

00:03:44:08 - 00:03:48:05 

Bruuum!  

00:04:34:21 - 00:04:38:22 

Idziemy! Otwarte na górę! 

00:05:01:08 - 00:05:04:20 

Tylko 2 rzeczy przybywają na CAPSA poza policjantami. 

00:05:04:22 - 00:05:07:21 

Statki towarowe pełne nowych samochodów,  

00:05:08:01 - 00:05:09:04 

drukarki mieszkaniowe, 

00:05:09:06 - 00:05:11:11 

pigułki DNA 

00:05:11:14 - 00:05:12:18 

i mrożone Oreo. 

00:05:13:04 - 00:05:17:07 

A wiele mil niżej, ale tą samą ścieżką, 

00:05:17:12 - 00:05:21:05 

niekończącymi się przewodami płyną dane internetowe. 

00:05:24:11 - 00:05:27:10 

Nie są przeznaczone dla nas.  

00:05:31:11 - 00:05:39:08 

Co najmniej raz na tydzień CAPS-ańskie dziecko nurkuje na tyle głęboko, 



00:05:41:01 - 00:05:43:10 

że przecina przewód, powodując utratę e-maila, 

00:05:43:11 - 00:05:45:14 

strumienia telewizyjnego 

00:05:45:14 - 00:05:47:13 

 czy wojskowego mema. 

00:05:50:20 - 00:05:54:17 

Zwalają to na krokodyle, aby uniknąć kłopotów, 

00:05:57:10 - 00:06:01:03 

mówią, że są jak szczury w Nowym Jorku, 

00:06:01:03 - 00:06:06:21 

muszą gryźć przewody, aby ścierać sobie ciągle rosnące zęby. 

00:06:21:15 - 00:06:24:21 

 Hej, bracie, patrz, ile siły ma ten wujaszek! 

00:06:34:11 - 00:06:37:10 

Ciało, które kupił, jest chore, po prostu! 

00:06:40:01 - 00:06:44:05 

Zapytajmy go, ile za nie zapłacił  

lub czy ma fotkę „przed”.  

00:06:48:08 - 00:06:51:07 

Wujek? Hej, wujek? 

00:06:53:12 - 00:07:00:14 

Wiesz, że to nie jest jego pierwsze ciało?  

Był stary, a teraz jest silniejszy niż my wszyscy. 

00:07:00:14 - 00:07:05:08 



Dziwny wujek z tego gościa. 

00:07:06:04 - 00:07:07:12 

Wujek? 

00:07:07:18 - 00:07:09:20 

Wujek?  

00:07:10:00 - 00:07:12:03 

Hej, wujek? 

00:07:12:10 - 00:07:15:16 

Masz fotkę „przed”? 

00:07:15:22 - 00:07:18:21 

Chcemy zobaczyć, jak wyglądałeś. 

00:07:19:06 - 00:07:22:09 

Stary, ale masz ciało. 

00:07:25:04 - 00:07:27:05 

I to niby Ty?  

00:07:27:06 - 00:07:29:17 

Trudno uwierzyć, w ogóle nie wyglądasz jak Ty. 

00:07:29:17 - 00:07:31:20 

Gratki! Proszę. 

00:07:32:16 - 00:07:35:04 

Przygotowuję swoje ciało do...   

00:07:35:10 - 00:07:38:09 

Nie masz pojęcia. 

00:08:07:23 - 00:08:08:15 

Tato! 



00:08:09:10 - 00:08:10:07 

Tato! 

00:08:10:20 - 00:08:11:14 

Czego? 

00:08:11:18 - 00:08:14:17 

Znowu zakłócają moją muzykę! 

00:08:19:04 - 00:08:22:07 

Nie mają wstydu, wrzuciłem ją nawet nie godzinę temu! 

00:08:23:04 - 00:08:29:01 

Ciągle zakłócają naszą muzę na swoich rowerach powietrznych, żeby nas wkurzać.  

00:08:29:23 - 00:08:32:21 

To dajesz na dół. 

00:08:36:07 - 00:08:38:00 

A to na górę.  

00:08:38:00 - 00:08:41:05 

Mimo że mają dostęp do całego Internetu,  

00:08:41:05 - 00:08:44:04 

gliny mają obsesję na punkcie naszej strony sieci.  

00:08:46:22 - 00:08:49:13 

Hejo, jestem AMYN  

z OG Klaxon Sound. 

00:08:49:13 - 00:08:51:01 

NAJLEPSI NA CAPS-ie! 

00:08:51:01 - 00:08:52:11 

Właśnie wrzuciłem najnowszy kawałek. 



00:08:52:11 - 00:08:55:10 

Obejrzyj, daj lajka i subskrybuj. 

00:09:13:06 - 00:09:17:17 

Czasami, gdy jakiś glina podłączy się do naszej sieci, 

00:09:17:17 - 00:09:24:02 

 ktoś z CAPS-a zhakuje to małe, ale nieskończone okno na międzynarodowe dane  

00:09:24:02 - 00:09:26:22 

i przyniesie wieści ze świata zewnętrznego, 

00:09:27:03 - 00:09:30:15 

teledyski i przemówienia prezydentów, 

00:09:30:16 - 00:09:34:03 

 które wysyłają na nasze serwery jeszcze zanim je obejrzą. 

00:09:34:09 - 00:09:38:18 

Zwykle znajdujemy złe rzeczy.  

00:09:38:18 - 00:09:43:18 

Wyobraź sobie całą populację pod wpływem profilu  

00:09:43:18 - 00:09:48:22 

samotnych i napalonych amerykańskich urzędników imigracyjnych. 

00:09:50:08 - 00:09:53:04 

Chevy Family Cruise za 189 dolarów miesięcznie? 

00:09:53:04 - 00:09:56:10 

Ford EXP2S za 249 dolarów miesięcznie! 

00:09:56:10 - 00:09:59:05 

Ford WRMHL S09 za 219 dolarów miesięcznie? 

00:09:59:05 - 00:10:00:17 



WSZYSTKO NA CAPS-ie? 

00:10:00:17 - 00:10:03:20 

Atlantic Cars dostarczy nową brykę prosto pod Twoje drzwi, 

00:10:03:20 - 00:10:06:04 

zaoszczędzisz na opłatach za dostawę! 

00:10:06:04 - 00:10:09:02 

Wybieraj z największej oferty samochodów na CAPS-ie! 

00:10:09:02 - 00:10:11:04 

Z rabatem 20% dla policjantów! 

00:10:13:15 - 00:10:17:12 

Atlantic Cars: nikt nie robi dla Was więcej na CAPS-ie! 

00:11:02:17 - 00:11:03:10 

KROKODYL! 

00:11:03:16 - 00:11:04:08 

KROKODYL! 

00:11:04:12 - 00:11:05:08 

KROKODYL! 

00:11:31:12 - 00:11:32:20 

Nie, zobaczymy na górze! 

00:11:32:20 - 00:11:35:19 

Ale tam nas nie zobaczą! 

00:11:38:12 - 00:11:41:11 

Góra jest zamknięta. 

00:11:41:11 - 00:11:42:05 

Idziemy na górę? 



00:11:42:05 - 00:11:43:09 

Góra jest zamknięta.  

00:11:43:10 - 00:11:44:23 

Ustawmy to tutaj! 

00:11:47:21 - 00:11:50:00 

Dobrze, zróbmy to tutaj! 

00:11:50:03 - 00:11:52:02 

Nie, nie, tutaj jest lepiej! 

00:11:52:03 - 00:11:54:16 

Na dole też są kamery! 

00:11:54:16 - 00:11:56:12 

W takim razie robimy tutaj.  

00:11:56:12 - 00:11:59:04 

Na górze lepiej nas usłyszą. 

00:11:59:04 - 00:12:01:11 

Moim zdaniem tutaj jest najlepiej.  

00:12:01:11 - 00:12:03:08 

- Zobacz, ile kamer jest na dole! 

- Ok, czyli tutaj. 

00:12:03:09 - 00:12:06:08 

Zobacz, ile kamer jest na dole! 

00:12:07:22 - 00:12:11:16 

Nigdy nie możemy dojść do porozumienia.  

00:12:21:19 - 00:12:23:05 

Mam na imię Kamal. 



00:12:29:19 - 00:12:32:07 

Znasz gliniarzy. 

00:12:32:08 - 00:12:33:17 

Znam ich każdy ruch.  

00:12:33:17 - 00:12:35:12 

Mam ich wszystkich tutaj.  

00:12:35:12 - 00:12:38:02 

Jest ruch, który zawsze wykonują, jak Cię złapią.  

00:12:38:02 - 00:12:38:19 

Czyli? 

00:12:38:19 - 00:12:39:20 

Chwytają Cię tak! 

00:12:39:20 - 00:12:43:00 

Ten mały chłopiec to mój syn, Amine. 

00:12:43:00 - 00:12:46:04 

Synu, halo! Podaj mi Sprite’a! 

00:12:46:05 - 00:12:47:22 

Czekaj, nauczę go... 

00:12:48:00 - 00:12:50:14 

Przynieś mi go, proszę. 

00:12:50:14 - 00:12:52:02 

Widzisz...  

00:12:52:11 - 00:12:53:19 

Nigdy się nie nauczy... 

00:12:57:17 - 00:13:00:01 



Dlaczego masz być taki, jak ten młodziak? 

00:13:00:01 - 00:13:01:16 

Osz, pierdolony! 

00:13:01:16 - 00:13:04:17 

Mój syn ostatnio często mnie wyzywa, 

00:13:04:21 - 00:13:08:14 

 chyba niezbyt dobrze radzi sobie z moim nowym ciałem. 

00:13:09:19 - 00:13:11:07 

Dlaczego nic nie zdobyłeś? 

00:13:11:10 - 00:13:13:02 

- Nie trzeba. 

- Kretyn! 

00:13:14:23 - 00:13:17:23 

Mówię Ci, Twoje dinozaury nic nie potrafią 

00:13:18:09 - 00:13:21:22 

poza spaniem, jedzeniem i obijaniem się.  

00:13:22:05 - 00:13:24:03 

Powoli, przyjacielu.  

00:13:24:08 - 00:13:27:07 

Nie ma powoli w tej grze.  

00:13:30:22 - 00:13:33:16 

Jesteśmy tutaj, tak? 

00:13:34:04 - 00:13:35:21 

- „Wolność!” 

- Złodzieje. 



00:13:35:21 - 00:13:37:23 

„Wszystko jest fajne!”  

00:13:38:01 - 00:13:41:00 

Bloggerzy i „To brzmi dobrze!” 

00:13:44:12 - 00:13:48:14 

Wiecie, że zaczęli robić te bębny z wegańskich krokodyli? 

00:13:48:21 - 00:13:49:16 

Z czego? 

00:13:49:17 - 00:13:51:03 

Tak słyszałem! 

00:13:52:08 - 00:13:53:13 

Pomóż mi, Izgar... 

00:13:53:21 - 00:13:55:19 

- Co on gada? 

- „Wegańskie krokodyle” 

00:13:55:19 - 00:13:56:23 

Co on gada... 

00:13:56:23 - 00:13:58:05 

To jeszcze dziecko. 

00:13:58:05 - 00:13:59:20 

Co to jest wegański krokodyl? 

00:13:59:20 - 00:14:02:19 

Wiesz, z czego powinni robić te bębny? 

00:14:03:10 - 00:14:06:06 

Ze skóry policjantów! 



00:14:26:17 - 00:14:31:21 

Wszyscy zastanawiali się, czy pierwszorzędny przemytnik z Sidi Kaouki, 

00:14:31:21 - 00:14:33:03 

ZIP, 

00:14:33:03 - 00:14:35:14 

był prawdziwy. 

00:14:47:07 - 00:14:53:14 

Sidi Kaouki to wietrzne miasteczko przy plaży nad Atlantykiem w Maroku. 

00:14:53:18 - 00:14:57:06 

Tam dorastali moi rodzice. 

00:15:02:06 - 00:15:04:18 

Gdy wiatr wiał z zachodu, 

00:15:04:18 - 00:15:08:01 

klienci ZIP-a dostawali wiadomość.  

00:15:09:14 - 00:15:12:00 

Trzeba było być gotowym.  

00:15:12:11 - 00:15:17:13 

Idealne warunki do nielegalnej teleportacji trwają tylko kilka dni. 

00:15:21:20 - 00:15:25:03 

W dniu, w którym moi rodzice dostali wiadomość, 

00:15:25:03 - 00:15:31:07 

świat dowiedział się o nowym oddziale  

amerykańskiego urzędu imigracyjno-celnego  

00:15:31:10 - 00:15:35:09 

do przechwytywania nielegalnych teleportacji. 



00:15:35:14 - 00:15:41:06 

Policjanci dostali przyzwolenie na wyruszenie na międzynarodowe wody, 

00:15:41:06 - 00:15:45:03 

aby łapać ludzi w trakcie nielegalnej teleportacji 

00:15:45:03 - 00:15:48:13 

i patrzeć, jak spadają do oceanu. 

00:15:51:10 - 00:15:53:12 

Niedługo po tym  

00:15:53:12 - 00:15:59:03 

ludzie dowiedzieli się o wojskowej wyspie,  

na którą kierowani byli ci, którzy przeżyli, 

00:15:59:20 - 00:16:06:22 

ale zanim świat dowiedział się o CAPS-ie,  

moi rodzice byli już tam zameldowani.  

00:16:08:15 - 00:16:10:21 

Miałem wtedy 5 lat. 

00:16:15:14 - 00:16:17:16 

 Nie pamiętam zbyt dużo, 

00:16:18:09 - 00:16:24:02 

ale do dziś boję się, że moje ciało nagle zamieni się w pył.  

00:16:34:20 - 00:16:37:13 

Zobaczmy, czy to działa. 

00:16:48:07 - 00:16:50:00 

Sukces! 

00:18:21:13 - 00:18:22:18 



Co napisałeś... jakie, 

00:18:23:10 - 00:18:24:23 

jakie słowa przygotowałeś? 

00:18:25:20 - 00:18:29:02 

„Oby tylko ci z silnymi nogami strzelali karne” 

00:18:29:02 - 00:18:31:16 

Dwuznaczne! 

00:18:31:16 - 00:18:33:17 

A Ty, co przygotowałeś? 

00:18:37:03 - 00:18:39:06 

Gliniarze wyginą, raz, dwa 

00:18:39:08 - 00:18:41:13 

Zatrułem ich wodę, o tak  

00:18:41:22 - 00:18:42:11 

o tak 

00:18:42:14 - 00:18:44:23 

Będę patrzył jak umierają, jeden po drugim  

00:18:52:21 - 00:18:55:18 

Gliniarze wyginą, raz, dwa 

00:18:55:18 - 00:18:58:08 

Zatrułem ich wodę, o tak  

00:18:58:08 - 00:18:58:21 

o tak 

00:18:59:16 - 00:19:00:19 

Dobrze... Muszę... 



00:19:08:06 - 00:19:12:10 

Kurwa! Cały dzień ćwiczę, a teraz kicha? 

00:19:12:15 - 00:19:17:02 

Co jest najlepsze? Taka wersja czy z mieczem? 

00:19:17:02 - 00:19:19:00 

Albo sam nie wiem... z bazooką lub...  

00:19:19:03 - 00:19:20:23 

Przepraszam, ale nie! 

00:19:21:09 - 00:19:22:16 

I znowu to samo. 

00:19:23:01 - 00:19:26:04 

Najstarszy temat świata...  

00:19:26:21 - 00:19:27:11 

Nie! 

00:19:27:12 - 00:19:30:11 

Mówię od razu, nie bawię się w przemoc.  

00:19:30:11 - 00:19:31:17 

Chcę działać pokojowo.  

00:19:31:22 - 00:19:34:22 

Czyli ludzie przychodzą, żeby Cię zlać  

na kwaśne jabłko, a Ty z bębenkiem. 

00:19:34:22 - 00:19:36:23 

Jestem z Tobą.  

00:19:37:00 - 00:19:39:18 

On przychodzi, zamierza Ci wpieprzyć. 



00:19:39:18 - 00:19:42:16 

A Ty mu z oklaskami.  

00:19:42:16 - 00:19:43:22 

Ja tak nie potrafię! 

00:19:43:22 - 00:19:47:09 

W strefie walk nie możesz wyskoczyć z bębenkiem.  

00:19:47:11 - 00:19:50:10 

Ale szef jest silniejszy od Ciebie,  

nieważne z czym przyjdziesz, on- 

00:19:50:18 - 00:19:52:17 

Przynajmniej nie wyjdziesz na głupka.  

00:19:52:19 - 00:19:54:19 

Nie przychodzę z bębenkiem.  

00:19:54:21 - 00:19:57:19 

Nie przychodzę z tarabem. 

Ani z tamburynem. 

00:19:57:19 - 00:19:58:17 

Nie! 

00:19:58:22 - 00:20:02:05 

Dla mnie cios wymierzony w moje ciało na mnie nie wpływa.  

00:20:02:06 - 00:20:04:22 

Ale cios, który ja mu wymierzam, trafia prosto w serce.  

00:20:05:01 - 00:20:07:21 

Dlaczego w serce? 

00:20:07:22 - 00:20:09:13 



To proste! 

00:20:09:15 - 00:20:14:19 

Będzie musiał zmierzyć się z tym, że jeśli skrzywdzi  

jednego z nas, krzywdzi człowieka takiego, jak on sam. 

00:20:14:22 - 00:20:16:08 

A wtedy... 

00:20:17:01 - 00:20:22:10 

Nie myśl sobie, że policjanci są ulepieni z innej gliny. 

00:20:22:14 - 00:20:24:19 

To też ludzie z krwi i kości.  

00:21:14:22 - 00:21:16:05 

Poszli sobie? 

00:21:16:06 - 00:21:18:08 

Chyba sobie poszli! 

00:21:46:06 - 00:21:49:12 

Chevy WRMHL S09 za 219 dolarów miesięcznie? 

00:21:49:12 - 00:21:52:08 

Wybieraj z największej oferty samochodów na CAPS-ie! 

00:21:52:08 - 00:21:54:13 

Nie przegap GIGANTYCZNEJ wyprzedaży na otwarcie! 

00:21:54:13 - 00:21:58:03 

Atlantic Cars: nikt nie robi dla Was więcej na CAPS-ie! 

00:23:09:04 - 00:23:12:11 

Jesteś gotowy? 

00:23:14:00 - 00:23:15:07 



Gotowy na?  

00:23:15:07 - 00:23:18:10 

- Daj mi zapalniczkę, to pogadamy. 

- Nie wiesz na co? 

00:23:19:11 - 00:23:21:13 

Znowu jakiś burdel? 

00:23:22:07 - 00:23:25:06 

Słuchaj, nie ma mowy.  

00:23:26:12 - 00:23:30:07 

Czyli nie zmienisz zdania? 

00:23:30:19 - 00:23:34:06 

Będę z Tobą szczery, tato,  

00:23:34:16 - 00:23:37:15 

siedzisz głęboko w tym szambie 

00:23:37:22 - 00:23:40:01 

i chcesz pociągnąć mnie za sobą.  

00:23:40:09 - 00:23:44:23 

A dla mnie nie ma tam nic. 

 Właśnie zaczynam żyć tak, jak chcę. 

00:23:46:04 - 00:23:49:08 

Ty już przeżyłeś życie, jak chciałeś, a nawet zacząłeś od nowa 

00:23:49:09 - 00:23:52:01 

i sam już nie wiesz, czego chcesz,  

więc ciągniesz ludzi za sobą. 

00:23:52:01 - 00:23:56:01 



Czyli w najgorszym razie posłuchasz mnie i nie wyjdzie, 

00:23:56:07 - 00:23:57:15 

na przykład 

00:23:57:17 - 00:24:00:16 

zawsze możesz zacząć od nowa.  

00:24:01:09 - 00:24:03:11 

Jasne, a jak zmarnuję młodość, to kto mi ją odda? 

00:24:03:11 - 00:24:04:14 

Ty? 

00:24:05:00 - 00:24:07:12 

Odzyskałeś swoją młodość, ale nie masz pojęcia, co z nią zrobić. 

00:24:07:16 - 00:24:09:21 

Jestem pewien, że gdzieś zmierzam.  

00:24:09:23 - 00:24:14:01 

A Ty, jak się zestarzejesz, chcesz być naturalny czy kupisz sobie ciało? 

00:24:14:02 - 00:24:17:01 

Chcę być naturalny.  

00:24:17:01 - 00:24:19:09 

A może kupisz nowe ciało, żeby skończyć to, co zacząłeś? 

00:24:19:10 - 00:24:22:08 

Bo wtedy to, co zacząłem, będzie już skończone.  

Nie tak jak z Tobą. 

00:24:22:10 - 00:24:25:09 

Słuchaj, masz teraz ten swój doliczony czas  

i nie wiesz, co z nim zrobić. 



00:24:25:14 - 00:24:29:23 

Ale jak mówisz, osiągnąłeś to, co chciałeś, 

00:24:30:04 - 00:24:33:03 

masz jednak apetyt na więcej, 

00:24:33:06 - 00:24:38:09 

dotarłeś do punktu, w którym czujesz, że jeszcze nie czas na Ciebie.  

00:24:39:00 - 00:24:41:08 

Co masz na myśli, mówiąc „nie czas na Ciebie”? 

00:24:41:08 - 00:24:44:07 

W życiu jest czas na wszystko.  

00:24:44:09 - 00:24:51:10 

Osiągasz pewien wiek i chciałbyś  

zrobić więcej, ale ciało Ci na to nie pozwala. 

00:24:51:13 - 00:24:55:01 

Ja nie jestem taki.  

Możesz sobie być moim ojcem, ale ja nie jestem Tobą.  

00:24:55:01 - 00:24:59:02 

Ty masz imię i ja mam imię. 

Ty masz życie i ja mam życie. 

00:24:59:02 - 00:25:01:18 

Czyli ja pójdę, a Ty zostaniesz tutaj? 

00:25:01:19 - 00:25:05:05 

Mam przeczucie, że Ty pójdziesz, a ja nadal będę tutaj z nimi walczył.  

00:26:17:19 - 00:26:22:18 

O rany! 



00:26:22:18 - 00:26:25:21 

Oj, tato, drogi tato. 

00:26:25:21 - 00:26:29:12 

O rany! 

00:26:29:12 - 00:26:33:02 

Oj, tato, drogi tato. 

00:26:33:02 - 00:26:37:09 

Wszystko poświęciliśmy dla auta, wszyscy postradali zmysły 

00:26:37:09 - 00:26:40:19 

Oj, mamo, mamo! 

00:26:40:19 - 00:26:44:10 

O rany! 

00:26:44:10 - 00:26:47:10 

Oj, tato, drogi tato. 

00:26:47:10 - 00:26:51:07 

Ach, ten wdzięczny! 

00:26:51:07 - 00:26:55:23 

Nie ma czegoś takiego, jak ten wdzięczny, tato! 

00:26:55:23 - 00:26:58:08 

Ach, ten wdzięczny! 

00:26:58:08 - 00:27:02:04 

Nie ma czegoś takiego, jak ten wdzięczny, tato! 

00:27:02:04 - 00:27:08:05 

Och, mamo, nie przebaczę tym, którzy mnie skrzywdzili. 

00:27:08:05 - 00:27:12:07 



Nie ma czegoś takiego, jak ten wdzięczny, tato! 

00:27:12:07 - 00:27:17:21 

Och, mamo, nie wiedziałem, że śmierć depcze mi po piętach. 

00:27:17:21 - 00:27:21:23 

Nie ma czegoś takiego, jak ten wdzięczny, tato! 

00:27:21:23 - 00:27:26:03 

O rany! 

00:27:26:03 - 00:27:28:04 

Oj, tato, drogi tato! 

00:27:28:04 - 00:27:33:15 

O rany! 

00:27:33:15 - 00:27:36:03 

Oj, tato, drogi tato! 

00:27:36:03 - 00:27:37:21 

Policjanci mnie zabili, 

00:27:37:21 - 00:27:40:08 

skaczą we wszystkich kierunkach. 

00:27:40:08 - 00:27:43:07 

Oj, droga mamo, najdroższa mamo! 

00:27:43:07 - 00:27:47:23 

O rany! 

00:27:47:23 - 00:27:50:05 

Oj, tato, drogi tato! 

00:27:50:05 - 00:27:51:18 

Młodzi ludzie w grupie, 



00:27:51:18 - 00:27:54:12 

mężczyźni i kobiety. 

00:27:54:12 - 00:27:57:19 

Oj, droga mamo, najdroższa mamo! 

00:27:57:19 - 00:28:01:21 

O rany! 

00:28:01:21 - 00:28:03:13 

Oj, tato, drogi tato! 

00:28:03:13 - 00:28:06:01 

Próbowałem się ratować, 

00:28:06:01 - 00:28:08:06 

ale fale były wysokie. 

00:28:08:06 - 00:28:11:13 

Oj, droga mamo, najdroższa mamo! 

00:28:11:13 - 00:28:15:15 

O rany! 

00:28:15:15 - 00:28:17:10 

Oj, tato, drogi tato! 

00:28:17:10 - 00:28:21:05 

Ach, ten wdzięczny! 

00:28:21:05 - 00:28:25:04 

Nie ma czegoś takiego, jak ten wdzięczny, tato! 

00:28:25:04 - 00:28:28:08 

Ach, ten wdzięczny! 

00:28:28:08 - 00:28:31:23 



Nie ma czegoś takiego, jak ten wdzięczny, tato! 

00:28:31:23 - 00:28:33:14 

Oj, mamo, serce moje! 

00:28:33:14 - 00:28:35:11 

Oddaj wszystkie moje zasługi. 

00:28:35:11 - 00:28:38:18 

Oj, droga mamo, najdroższa mamo! 

00:28:38:18 - 00:28:42:23 

O rany! 

00:28:42:23 - 00:28:45:03 

Oj, tato, drogi tato! 

00:28:45:03 - 00:28:48:08 

Ach, ten wdzięczny! 

00:28:48:08 - 00:28:51:13 

Nie ma czegoś takiego, jak ten wdzięczny, tato! 

00:28:51:13 - 00:28:55:07 

Ach, ten wdzięczny! 

00:28:55:07 - 00:29:01:01 

KROKODYLE!  

00:29:01:01 - 00:29:04:13 

WOLNOŚĆ! 

00:29:04:13 - 00:29:07:06 

CAPS 

00:29:07:06 - 00:29:09:03 

WOLNOŚĆ! 



00:29:09:03 - 00:29:11:16 

KROKODYLE!  

00:29:11:16 - 00:29:13:13 

WOLNOŚĆ! 

00:29:13:13 - 00:29:14:23 

KROKODYLE!  

00:29:14:23 - 00:29:18:04 

WOLNOŚĆ! 

00:29:18:04 - 00:29:19:20 

CAPS! 

00:29:19:20 - 00:29:22:11 

WOLNOŚĆ! 

00:29:22:12 - 00:29:23:19 

KROKODYL! 

00:29:23:19 - 00:29:25:11 

CAPS! 

00:30:56:12 - 00:30:59:11 

Izgar nie przestaje pisać.  

00:31:00:11 - 00:31:04:09 

Można to nazwać CAPS-ańską literaturą: 

00:31:04:20 - 00:31:12:11 

linie kodu wzbogacające algorytm, z którego korzystają wszyscy na CAPS-ie 

00:31:12:11 - 00:31:18:10 

do filtrowania zhakowanych strumieni policyjnych i wyłapywania perełek  

00:31:18:15 - 00:31:22:09 



na podstawie wzorców spania,  

00:31:22:18 - 00:31:25:17 

codziennej równowagi hormonalnej, 

00:31:26:05 - 00:31:28:19 

wieku z urodzenia,  

00:31:29:06 - 00:31:32:13 

 wieku z wyboru, 

00:31:34:04 - 00:31:37:16 

częstotliwości mrugania, 

00:31:39:00 - 00:31:42:09 

geometrii snu  

00:31:42:09 - 00:31:45:20 

i historii rodzinnej teleportacji.  

00:31:47:10 - 00:31:53:00 

Wielu ludzi uważa, że wybraliśmy krokodyle jako nasz symbol, 

00:31:53:13 - 00:31:56:22 

ponieważ wyspa CAPS była kiedyś bagnem tak pełnym krokodyli,  

00:31:56:22 - 00:32:04:14 

że policjanci chcieli porzucić misję  

zasiedlenia wyspy, gdy na nią dotarli. 

00:32:04:23 - 00:32:08:18 

Jednak wielu ludzi nie wie, 

00:32:08:18 - 00:32:14:20 

że wybraliśmy krokodyle ze względu na ich wyjątkowe serca. 

00:32:14:20 - 00:32:20:19 



Krokodyle mają najbardziej złożone serca spośród wszystkich zwierząt. 

00:32:20:19 - 00:32:27:09 

Potrafią wysyłać krew dokładnie tam, gdzie ich organizm jej potrzebuje. 

00:32:27:09 - 00:32:29:12 

Nadchodzą! 

00:32:29:12 - 00:32:31:23 

Nadchodzą policjanci 

00:32:31:23 - 00:32:34:15 

Nadchodzą! 

00:32:34:15 - 00:32:37:10 

A my chcemy wolności! 

00:32:37:10 - 00:32:40:02 

Nadchodzą! 

00:32:40:10 - 00:32:44:13 

Serce, które bije na zawołanie i w odpowiedzi, 

00:32:44:13 - 00:32:50:21 

mięsień, który słucha, pamięta i uderza z powrotem. 

00:32:52:11 - 00:32:58:23 

Rozciągnięty uśmiech z inteligentnym ciśnieniem krwi. 

00:33:07:12 - 00:33:10:14 

To nasz film, prosto z wyspy CAPS! 

00:33:10:14 - 00:33:13:08 

Polub i subskrybuj! 

 


