


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ALEKSANDRA KASPRZAK

badania terenowe nad polskim sek-sem
Mo a koleżanka zawsze powtarza, że przed seksem z Polakiem
z ada pierogi ruskie z cebulką i to na lepszy sposób,
by sprawǳić temperament partnera. Przede wszystkim
testu esz wtedy czy płynie w nim szlachecką krew
poprzez szybki test wytrzymałości —
czy odór cebuli zmiecie go z planszy?

A potem, uż w zaciszu sypialni
wychoǳi kwestia ęzyka:
pierogi ruskie nie są ruskie — mówi co bystrze szy,
imponu ąc swo ą rozległą wieǳą w ǳieǳinie food studies.

Niektórzy potrafią perorować goǳinami i szczytu ą przy same gadce,
więc o seksie z profesorem naǳwycza nym wyższe szkoły wyrobów mącznych nie ma

Seks

mowy. Ci barǳie uparci zaciska ą ci palce na sutkach i szepczą:
to pierogi ukraińskie,
a potem,
nie wda ąc się w dysputy etymologiczne,
przechoǳą do rzeczy, nie krzywiąc się nawet
na szklistą cebulę, która utknęła ci mięǳy edynkami.

Ale bywa ą też radykałowie:
RUŚCZERWONATOTERENYHISTORYCZNEJ KRAINYPÓŁNOCNO-ZACHOD-
NIEJ UKRAINY I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI.
I wiesz, że taki mógłby cię za te pierogi zamordować,
więc gdy iǳie wziąć prysznic, wyskaku esz oknem
lub szyku esz się na historyczną klęskę polskiego patrioty.
Na prawdopodobnie bęǳiecie kochać się przy Rocie,
wiǳiałaś przecież, że typ śpi zeŚpiewnikiem Patriotycznym pod poduszką.

Znam ǳiewczynę, która uprawia seks tylko przy muzyce Marka Grechuty.

Czu ę, ak drętwie ą mi stopy, gdy odpala się hymn Polski,
bo dobrze wiem, że seks homoseksualny w Polsce
bywa seksem z nienawiści.
Unieszczęśliwiam polskie roǳiny na pełen etat.
Jest to stosunek ideologii z ideologią.
Seks w szafie wśród palt matki, w odorze starych pantofli.
Ta emnica może być pociąga ąca na początku, ale w końcu
chce się zasnąć w salonie na łyżeczkę, ogląda ąc Milionerów.

Chyba że emigru emy. Wtedy czeka nas łóżkowy jet lag.
Polish lesbian girls, unikatowa okaz a,
nie tylko ako kategoria na pornhubie.
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Ustawcie się w kole ce,
rozda emy autogra w polskich łzach.

Stan wieǳy na temat seksualności i płci w Polsce est porównywalny
do wieǳy naukowców z NASA, którzy wysłali Sally Ride

Krew, Kobieta

w kosmos z setką tamponów związanych ak pęczek kiełbas
na sześć dni. Czy to wystarcza ący asortyment w wypadku sytuac i kryzysowe ? —
martwi się NASA pod postacią trzech zarumienionych chłopców.

Na gorętsze chwile łóżkowe przeżywam na forach internetowych.
Na aktywnie szym użytkownikiem na est Marcin z avatarem z logo NASA.
Marcin wierzy, że gǳieś poza grawitacy nym spływem kropel w tampon
istnie ą inne przestrzenie,
inne multiwersum,
w którym krew miesięczna dryfu e wesoło
wokół niezidentyfikowanych obiektów,
nazwĳmy ich przykładowo kosmitami,
bo przecież kobiety są dla NASA odrobinę kosmiczne.

Na nowszy raport NASA: kobiety tańczą z kosmitami poloneza [ZOBACZ ZDJĘCIA!].
Krew odpływa ze złości Nelsonowi, więc wciska się w rakietę,
leci w kosmos uratować ziemskie kobiety.

Na mie scu zasta e wszystkie niewǳięczne menstruatorki
i ze zgrozą zauważa, że wyhodowały na nogach włoski.
Takie go chwyta obrzyǳenie,
taki ból,
że łamie przepisy prędkości,
i wraca na ziemię.
Raǳi ulubionym mężczyznom,
by nie wyrzucali podpasek —
są dobre na otarcie łez.
Naukowcy budu ą sobie kobiety z aluminium.
Zalecam pogłębione badania na temat:
Czy Polacy naprawdę eǳą po seksie rosół?
Ile tamponów potrzeba edne kobiecie na sześć dni?
Czy wszyscy hetero-chłopcy oferu ący mi zmianę orientac i poprzez seks
próbowali kiedyś stosunku z drugim mężczyzną?

Seks
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ...
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kasprzak-badania-terenowe
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Wiersz nagroǳony w konkursie poetyckim ”prz[…]szłość” organizowanym przez Fundac ę Nowoczesna Polska
w  roku ako element pro ektu ”Mistrzowska Szkoła Poez i Wolnych Lektur”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Pro ekt okładki książki „Współczesna sztuka holenderska”, Leo Gestel ( -),
domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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