


 

 

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

Niebezpieczeństwo jeǳenia w miej-
scach publicznych i prywatnych
Odcinanie się od roǳiny est odcinaniem końcówek banana —
niektórzy to robią, inni nie. Mama od zawsze powtarzała —

Roǳina, Matka, O ciec,
ǲiecko, ǲieǳictwo,
Ucieczka, Jeǳeniew końcach cza ą się pasożyty, które wydrążą cię od środka

ak smakowitą wydmuszkę. Mo a wieǳa na temat poetyki bananów
w żaden sposób nie zmnie sza lęku przed byciem pożartym przez drapieżnego
robaka, który tylko czeka, aż ten eden raz nie odetnę ego lokum,
zaprasza ąc go w ten sposób na pobyt w żołądkowe zupie. Rębacze bananów są wśród nas
—
est na przykład mó kolega, Andrze , który boi się piłki nożne i pomarańczy,
więc odcina się od o ca grubą warstwą kapitału kulturowego.
Gdy stary e pomarańcze ak abłko, Andrze czyta kole ną książkę Foucaulta.
Proste równanie eskalu e, gdy podczas Euro, Andrze zapisu e się na studia z filozofii,
bo nie chce słyszeć, że Polska gola. Martwi się dopiero wtedy, gdy zapisu e się na doktorat
— zastanawiamy się, czy warto studiować do trzyǳiestki,
tylko dlatego bo o cowie eǳą ogórki prosto ze słoika
i gryzą e wtedy tak i le e się ogórkowa woda ogórowa bre a cerata brudna wielkie łapska
z powyginanym ogórem który piszczy i skwierczy w otworze gębowym rozǳiawionym na
widok łydek lewandowskiego dale piłkarzyki roberciki tancerzyki eszcze edna JESZCZE
JEDNA GOOOOOL a nie no prawie rożny spalony rzut karny marny nic się nie stało
zawsze pozosta e arka gdynia kurwa świnia no totalnie tak
Bomblu e w nas prosecco. Wyrzucamy z Andrze em strzępki i ile z nich
est obcych, ile rzeczy est we mnie cuǳych,
rozsmarowanych w ruchach rąk ak atawistyczna
niechęć do masła, ak notowanie wszystkiego co popadnie,
w lęku przed zapomnieniem, ak zbudować namiot z prześcieradeł.

Gdy em banana, myślę, że matki są robakami,
o cowie są ogórkami. Generator kulinarnych traum,
na zachoǳie bez zmian. Mó kapitał gastronomiczny
drży przed eǳeniem w mie scach publicznych.
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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-niebezpieczenstwo- eǳenia
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Wiersz nagroǳony w konkursie poetyckim ”prz[…]szłość” organizowanym przez Fundac ę Nowoczesna Polska
w  roku ako element pro kektu ”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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