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W niedzielę 2 kwietnia w Teatrze Barakah odbyła się Rewia z udziałem Drag Queens – Filo, Amby 
Fatimy, Vipery, Lady Brigitte, Mony Lizak i Tempery Mental, a ja oszalałam. Większość dziewczyn 
znałam wcześniej z innych występów w moim ukochanym Klubie Zoo. Filo i Brigitte widziałam po 
raz pierwszy, ale zakochałam się od razu! Wszystkie są cudowne i jak tylko, kochani czytelnicy, 
zobaczycie ich imiona na plakatach, to idźcie w ciemno, bo warto.  

Chciałabym zacząć (może wbrew zasadom gościnności) od gospodarza i naszej krakowskiej 
gwiazdy: Tempery Mental. Czapki z głów — za głos, osobowość (tą sceniczną i tą poza), za stroje, 
za ruchy, za wszystko! Najbardziej zapisał mi się w pamięci występ do Euphoria od szwedzkiej 
piosenkarki Loreen, a szczególnie moment, kiedy peleryna zaświeciła się na tęczowo — mnie od 
razu opadła szczęka do podłogi i do końca nie mogłam się w pełni pozbierać. Każdy element 
choreografii i ubioru był przemyślany i odbierający dech w piersiach. Jednej rzeczy tylko nie mogę 
wybaczyć: że Tempera nie była konferansjerem (co robi wyśmienicie, polecam się o tym przekonać 
na własnej skórze!). Oprócz tego nie mam nic do zarzucenia. Tempera jak zawsze świeciła jasno i 
życzę jej tylko dalszego rozwoju!  

Dalej: jestem śmiertelnie zakochana w Ambie Fatimie. Na serio. Więc na samym początku 
przesyłam całusy! A przechodząc do rzeczy – Amba jest jedyna w swoim rodzaju. Ma 
najpiękniejszy makijaż (zazdroszczę umiejętności), cudownie tańczy i lipsyncuje (tego zazdroszczę 
jeszcze bardziej). Jeżeli potrzebujecie przeżyć niemal religijne uniesienie, to lećcie szybciutko na 
najbliższy występ. Za każdym razem, jak Amba była na scenie, ja wpadałam w trans — było to 
zdecydowanie niesamowite przeżycie. Przepiękne stroje i makijaż to zdecydowanie jej znaki 
rozpoznawcze i jak tylko ją zobaczycie, to nie pomylicie jej z nikim innym. Lady Brigitte 
widziałam po raz pierwszy i od razu mnie wygrała – lipsync’em do It’s not about me z jednego z 
moich ulubionych musicali The Prom. Od pierwszych nut byłam kupiona!  

Lady Brigitte jest wśród najdłużej działających Drag Queens w Polsce, stojąc twardo na scenie od 
1996 roku. Moim zdaniem widać to doświadczenie — byłam świadkiem fantastycznego 
kabaretowego widowiska, pełnego muzyki i śmiechu. Co warto zauważyć, charakteryzuje się 
również lekkością pracy z innymi Queens – wszystkie sceny, w trakcie których występowała z 



którąś z pozostałych dziewczyn, były świetne, widać było prawdziwą współpracę (na przykład 
występ z Temperą Mental – fantastyczny! Aż sama zachciałam kupić sobie suknię z peleryną). Żal 
mi ogromnie, że nie poznałam jej wcześniej, ale teraz mogę obiecać, że jak tylko będę mieć czas i 
pieniądze to będę przychodzić i podziwiać naszą cudną łódzką Lady Brigitte.  

Jeżeli jeszcze nie znacie Mony Lizak, to szybciutko wchodźcie na serwisy streamingowe! W 
niedzielę 10 kwietnia na Youtube pojawiła się w drugim singlu – Bozia, przedostatniego z tych 
promujących płytę artystki, która ma być wydana na jesieni tego roku. Miałam okazję wysłuchać 
Bozi na żywo już wcześniej, ale na Rewii zabrzmiała jak zawsze pięknie i przejmująco. Przy 
piosenkach Mony Lizak trudno nie mieć ciarek na ciele. Wkłada ona masę serca w swoją pracę. 
Fantastyczny występ (była nawet parodia Santa Baby ze względu na spore opady śniegu, które 
zasypały całą Polskę w zeszłym tygodniu), dużo wzruszeń, ale też i sporo śmiechu – na przykład 
anegdota z pociągu do Krakowa! Błagam o więcej (oczywiście historyjek, nie spotkań z wrednymi 
babami)! 

Filo, czyli druga z Drag Queens, które poznałam dopiero w sobotę i odżałować nie mogę, że nie 
spotkałyśmy się wcześniej. Po pierwsze – najlepsza Dżaga na świecie (jestem skłonna nawet 
stwierdzić, że lepsza od oryginału…). Po drugie – fantastyczny mashup Krawczyka! I nie mówię 
tego tylko dlatego, że miałam ogromną przyjemność zatańczyć z Filo w rytm Krawczyka 
(niezapomniane doświadczenie i polecam każdemu!). Filo ma świetny głos, ale ma w sobie i w 
sposobie bycia ogrom humoru, śmiałam się do łez i niecierpliwie tupię nóżką, aż znowu się 
zobaczymy – mam nadzieję, że i tym razem uda nam się potańczyć!  

To, co najbardziej ogniste zostawiłam na koniec: naszą kochaną królową, Viperę! Jak zawsze, było 
dużo ognia – dosłownie. Vipera jest królową tańca z pochodniami i rozpala nas do czerwoności. 
Jednak tym razem chciałam się skupić na jednym numerze, który nadal siedzi mi w głowie i tak 
łatwo jej nie opuści. Vipera wkroczyła na scenę w rytm piosenki „Monster High” (ja oszalałam!), 
ale szybko nastrój się zmienił, kiedy z głośników wybrzmiało „Human” od Christiny Perri. Na 
scenie zobaczyliśmy bardzo nastrojowy pokaz slajdów – mieliśmy zaszczyt obejrzeć zdjęcia z 
dzieciństwa Vipery. Było to ogromnie wzruszające doświadczenie. Na koniec na ekranie 
zobaczyliśmy twarze naszych braci i sióstr, których straciliśmy w ostatnich latach z powodu 
nienawiści, między innymi Milo czy Dominika.  

Z tego powodu chciałabym zakończyć tę recenzję prywatnym przesłaniem płynącym z mojego 
serca – pamiętajcie, żeby trzymać się razem i wspierać w trudnych chwilach. Zawsze szukajcie 
pomocy, a ją znajdziecie, nawet u mnie. Wolę wysłuchać Waszych problemów niż potem Was 
żegnać. Trzymajcie się mocno! 




