

Cycki narodu. Opis obyczajów


Jacek Wasilewski 

1. Przygotowanie do życia w rodzinie  

Rodzina powstaje z chwilowej fontanny 
w horyzontalnie umieszczonym ciele panny
i mimo że historia ta ciągle się powtarza
jakoś się  ludzkość nie zraża /jakoś się ludzkość rozmnaża 

Szkoła oszukuje, szkoła cenzuruje
nie przygotowuje do życia w rodzinie 
pokazuje rysunki, ktoś na nich spółkuje
a skutek właściwy uczniaka ominie

Konsekwencją seksu jest poważny kredyt
konsekwencja seksu jest wygnanie z raju
życie pełne marzeń już odchodzi w niebyt
łapiąc zwykłą drzemkę jesteś jak na haju 

Ach jak dobrze być zakochanym
i iść razem do łóżka    /x2

Gdy zachodzisz w głowę czy ono podobne
a jeśli podobne to bardziej do kogo
w weekend się już raczej nie nawalisz godnie
bowiem spodnie drogie musi mieć twe bobo

Potem te pytania. Nigdy się nie kończą 
jedyna odpowiedź: weź ty się i nie garb
widzisz wciąż rajstopki, nie widujesz pończoch
sztandar męskiej dumy smętnie ci powiewa

jak cię przygotować ma ta szkoła zwykła
gdy ci gówniarz nagle pyskuje w te słowa
a ty palisz zioło, dajesz mi zły przykład
weź ty się rodzicu najpierw sam wychowaj

Ach jak dobrze być zakochanym
i iść razem do łóżka    /x2

Potem zaś wyrasta ktoś taki jak ty sam
ty zaś mu już miejsce zrób na rynku pracy
na parkingu stoi jak zwykle twój nissan
lecz za kierownicą miejsce łatwo tracisz

Kto żyć przygotuje na rodzinnej niwie
gdy za seksem idzie kryzysów nielicho
trzeba się w całości skryć w prezerwatywie
zawiązać od góry i już siedzieć cicho

ćśśś, śpij, już śpij...  nie wstawaj leż już leż 
to nie dla ciebie zabawa ćśś teraz już wiesz 



Geografia spirytualna

biorąc rzecz geograficznie
Szkocja to kraj dobrej whisky
na północy Rosji wódka 
szalik z wełny zastępuje
	arak jest w syryjskich barach
	kumys płynie zaś w Mongolii
	piją go w skórzanych czarach
	czasem z koni gdy czas goni
Polak rzadko jest w Koniaku
trudno wziąć z Ojczyzną rozbrat
częściej koniak jest w Polaku
podróż ta jest równie dobra

	ale w domu jest najlepiej
	drzwi otwiera rodak w sklepie 
	już tu nasza okowita 
	raźno nasze oko wita, hej
		Tychy, Żywiec, Leżajsk, Łomża
		święte są jak księdza komża
		cała nasza ziemia święta
		tylko droga do dom kręta
	trzymaj się wciąż krawężnika
	i tak idź wzdłuż południka 
	i pamiętaj w swej niedoli
	od podróży głowa boli 

Unicum płynie przez Węgry
A w Tequilli żyje robak
Burbon ścięty był we Francji
ale w Stanach się uchował
	A w Kokosach jest malibu
	rumbę tańczy się butelką
	zaś w lodówce jest finlandia
	tam jest chyba dosyć zimno
Serbii dopływ to rakija
grappa to po włosku babcia
Najważniejsze zaś że w niebie
jest dostatek absolutu

	ale w domu jest najlepiej
	drzwi otwiera rodak w sklepie 
	już tu nasza okowita 
	raźno nasze oko wita, hej
		Tychy, Żywiec, Leżajsk, Łomża
		święte są jak księdza komża
		cała nasza ziemia święta
		tylko droga do dom kręta
	trzymaj się wciąż krawężnika
	i tak idź wzdłuż południka 
	i pamiętaj w swej niedoli
	od podróży głowa boli 

Chemia po polsku 

1 chemia
dla Polaka brzmi jako poemat
już Piłdudski w dziewięćset piątym
powybuchać chciał carskie kąty, chemia. 
chemia
w patriotę przemienia lenia
był Mościcki chemikiem i Buzek
i powstańcy co żyli pod gruzem

ref.
Pamiętajże Polko młoda
jeśli koktajl to Mołotowa
miast na nocnik wysadzać dziecinę
niech twój chłopak wysadza budynek
więc pochylcie pilnie swe główki 
by coś począć z chemicznej próbówki
niech poleją się z czół siódme poty
lecz znajdziecie, znajdziecie gdzieś trotyl

2. 
chemia,
wyśle w niebyt szerokie gremia 
reaktywny jest cały tu naród 
łatwopalny i bliski pożaru, chemia
chemia 
cały naród nasz rozpromienia
W PRLu w każdym domu był bimber
i to była reakcja na system

3.
chemia
każdy owoc w etanol przemienia
za to Maria Curie, radioaktywistka
z dumy dałaby wszystkim nam  pyska, chemia
chemia
dla Polaka brzmi jak poemat
my czujemy chemię do chemii 
pijmy szybciej zanim się ściemni 


Wychowanie Fizyczne 
Piłko nożna Piłko nożna tak nie można piłko nożna 
Bo ja kocham cię a ty  nie chcesz mnie, 
tak nie można, piłko nożna
Nie odrzucaj polskiej reprezentacji, myszko
bo my tobie jesteśmy wierni
choć wykopałaś nas z mistrzostw 
choć nie byłaś słodką panią z cukierni  .
Na WueFie ujrzałem cię
starszy był chłopak przy tobie
myślałem że chyba śnię		
gdy on po prostu cię obiegł	

kopnął, kolankiem wzbił
z woleja się złożył do strzału	
upadłaś, po ziemi szedł pył	
aż serce mi zamierało	`	 
Kopałem ja ciebie też 
lecz częściej przy tobie był inny 
cierpiałem że nie chcesz mnie
zamykasz mi stadion gminny 
Piłko nożna Piłko nożna tak nie można piłko nożna …………

Raz szczęście rozbłysło w deszczu
Uśmiechnęłaś się do nas na Wembley
myślałem że z tego coś więcej
a ty nam znów dałaś po gębie

Gdy twój alfons sprzeda cię w szatni 
gdy cię fryzjer na łyso wygoli
każdy kibic twój nawet ostatni 
znajdzie kogoś by mu za to wpierdolić 
na wuefie wszyscy ciebie kochali 
lecz przykrótka to była gra wstępna
choć nie będziesz naszą kochanką 
ale zawsze będziesz nam święta



Biologia

	Zaczyna się od robaczka
	Materii wieczna tułaczka
	Zaczyna się od robaczka

W życia wiecznym łańcuchu
komórki w organizm wyrosną
jedne się staną kotkiem 
inne wyniosłą sosną

Robaczek rozłoży kotka
to pożyteczna istotka
robaczek przetrawi sosnę
bo lubi też dania postne

	Zaczyna się od robaczka
	Materii wieczna tułaczka
	Zaczyna się od robaczka

I kręcą się w kółko atomy
by świat był pełen pokory
pijawką kto był w lwa się zmieni
lew trafi zaś do obory

kto goni ten będzie uciekać
kto śmieje się będzie się smucić 
pochyli się czoło człowieka 
co w ziemi - do wierzchu się zwróci

	Zaczyna się od robaczka
	Materii wieczna tułaczka
	Zaczyna się od robaczka

gdy zerwie kto losu przędzę 
w swą kulkę ją zlepi robaczek
a każdy sen o potędze 
trafi do jego żuwaczek

	Zaczyna się od robaczka
	Materii wieczna tułaczka
	Zaczyna się od robaczka



ZPT - polski bigos

Kiedy wracał raz powstaniec 
bez pieniędzy i bez nogi
żebrząc pod kościołem w bramie
marzył żeby zjeść pierogi 
całkiem polskie na wigilię 
raz z kapusta raz grzybami 
bowiem właśnie dzięki temu
czuć się możem Polakami

Zajęcia praktyczno-techniczne 
z narodowej kuchni
każdy Polak bez niej 
płaczem wnet wybuchnie
każdy Polak to kocha, każdy Polak to czuje
tu się zmieli, tam posieka  
zamarynuje
ale trzeba uważać 
bo przy takim mieleniu 
można sobie zmielić głowę  
Zajęcia praktyczno-techniczne 
z kuchni narodowej
 
też się znajdzie W Polskiej kuchni 
karp zdradliwy po żydowsku
jak się dobrze karpia huknie 
będzie wtedy bardziej Polsko

W Polskiej kuchni też się znajdzie
barszcz czerwony ukraiński
trzeba siekać w twarz buraka
co nam zajął kraj nasz bliski

	Zajęcia praktyczno-techniczne z narodowej kuchni
każdy Polak bez niej  płaczem wnet wybuchnie
każdy Polak to kocha, każdy Polak to czuje
tu się zmieli, tam posieka zamarynuje
ale trzeba uważać bo przy takim mieleniu można sobie zmielić głowę  
Zajęcia praktyczno-techniczne z kuchni narodowej

W polskiej kuchni pieróg ruski
piękny jest jak latem motyl 
lecz przy jednym trudno stole
usiąść z Ruskim co ma trotyl

i możemy się poszczycić 
fasoleczką po bretońsku
lecz w Bretanii nikt nie słyszał
o tym smacznym polskim kąsku

A najlepiej robić bigos
polska rzecz - napierdalanka
w niepodległościowe święto 
dobrze w mordę lać rodaka.

	Zajęcia praktyczno-techniczne z narodowej kuchni
każdy Polak bez niej  płaczem wnet wybuchnie
każdy Polak to kocha, każdy Polak to czuje
tu się zmieli, tam posieka zamarynuje
ale trzeba uważać bo przy takim mieleniu można sobie zmielić głowę  
Zajęcia praktyczno-techniczne z kuchni narodowej



matematyka i egzamin dojrzałości

Siedzą tu już drugi rok 
	w życiu zdarzył się krok w bok
Marian dziś przerabia znów odejmowanie z resztą
	nie wychodzi mu rachunek bo jak wcześniej za rabunek
dostał był już 6 miesięcy to czy może siedzieć więcej 
	czy też jakoś jakoś 6 miesięcy można odjąć mu z aresztu

Antek co żarł kiedyś kredę 
	poznał już sto dziewięć siedem 
to artykuł co za gwałt w równaniu wynik da 5 latek
	ale jeśli są zawiasy, doda ojciec trochę kasy
i papugę się wynajmie to się zrobi całkiem fajnie 
	może wyrok będzie mniejszy niż za włam rok temu z bratem

ref:
maturzyści gdy jest lato
	popełniają czasem gafy
potem musi prokurator 
	pododawać paragrafy
piękna to matematyka
	kiedy taka bliska życiu
lecz się bardzo ciężko mnożyć
	w małym męskim gronie w kiciu

Mały Waldek problem ma
	z geometrią coś nie tak
na wycieczce zrobił dziecko dwójce koleżanek 
	każdej że jedyna kłamie i wplątuje się w bigamię
i za swoich żon mnożenie sąd mu wydał orzeczenie 
	i podwójne alimenty jeszcze będzie miał dodane

chcąc zarobić rzutki Zdziś
	nożem rwał winogron kiść 
lecz o szyję się kolegi nóż zahaczył mu przypadkiem
	bo kolega gdzieś przy winie śmiał zaliczyć mu dziewczynę 
i pomimo Zdzisia troski zaliczało ją pół wioski 
	teraz Zdziś zamiast zeszytów dostał niebo w kratkę

ref:
maturzyści gdy jest lato
	popełniają czasem gafy
potem musi prokurator 
	pododawać paragrafy
piękna to matematyku
	kiedy taka bliska życiu….. itd

Wiedza o społeczeństwie (Czy Polacy donoszą tylko piwo?)

martwi się premier o wzrost gospodarczy
by było ludziom przyjemniej 
jedna rzecz chyba zrobić wystarczy
by sąsiad miał gorzej ode mnie

A znowu Józia w piątki się puszcza
i do kościoła nie chodzi
jestem Polakiem, którego ojciec
bibułę wiózł w samochodzie

Jestem Polakiem z dziada pradziada
mój przodek walczył pod Wiedniem
i mam sąsiada co prąd podpierdala 
uważam to wredne

Pisze Kuba do Jakuba Jakub do Michała
piszesz ty, piszę ja pisze Polska cała
gdy się władza dowie 
to daj Bóg ci zdrowie 
łupu cupu łupu cupu dostaniesz po głowie

a z okna widzi dziarski staruszek 
że maca minister nimfetkę
piszmy wiec donos, natrzyjmy uszek 
puśćmy ministra w skarpetkach

Drogi urzędzie CeBeeSiowy
sprawdź czy Janek ze sklepu to pedał
powiedział że ja jestem pijany
i piwa drugiego nie sprzedał

3 maj , flag cieć nie wyciągnął
może to kryptokomuszek
zbierajmy wiedzę o społeczeństwie 
bo urząd wiedzieć to musi

Pisze Kuba do Jakuba Jakub do Michała
piszesz ty, piszę ja pisze Polska cała
gdy się władza dowie 
to daj Bóg ci zdrowie 
łupu cupu łupu cupu dostaniesz po głowie

Drogo urzędzie mój ty skarbowy
ty musisz się tego dowiedzieć
dziś spadło  Mietka świńskie pogłowie
ktoś musi za to pójść siedzieć 

coś mam w tym cv skrobnąć o sobie 
łeb pęka natchnienia nie ma
o sobie powiem wam w jednym słowie
lecz o sąsiedzie - poemat

naród i sąsiad naród niech żyje
niech żyje naród kochany
ale ten sąsiad, sąsiad niech zgnije
nie będą - panoszyć - się chamy....


Patriotyczny ogórek

Ogórku ty z chlebkiem ogórku
To jest dla ciebie piosenka!
i ty śledziu co wiecznie ratujesz nas
gdy męka przy stole nas nęka
w tę długą przerwę od pracy
ruszamy w powstanie majowe 
przy grillach spędzają rodacy czas
i toczą nocne rozmowy
że

Przy ogórku i secie 
jest najlepiej na świecie 
gdy przy boku masz teścia i szwagra 
Kiedy Kazik i Waldek 
Wspominają Grunwaldy
Kiedy bigos ci w duszy już zagra

Nasze losy splątane 
I dyskusje nad ranem  
Kiedy myśli są już nieuchwytne
Solidarność i ZOMO 
Między nimi zaś pomost 
Musztardówka skitranej skądś żytniej

Ogórku ty z chlebkiem ogórku
To jest dla ciebie piosenka!
i ty śledziu co wiecznie ratujesz nas
gdy męka przy stole nas nęka
w tę długą przerwę od pracy
ruszamy w powstanie majowe 
przy grillach spędzają rodacy czas
i toczą nocne rozmowy
że

stół okrągły swój mamy
konfitury od mamy 
i dyskusje jak zwykle zażarte 
czy to legia czy widzew
dziś najlepsi są w lidze
i czy sygnał nam dał Bonaparte

tam za oknem już świta
kto dolewa ja pytam
jaką przyszłość nam chłodzi to wiadro 
szwagier nalewa z górką 
teść zagryza ogórkiem
strzemiennego nim konie nam padną


Wiedza o środowisku z elementami ekologii

Środowisko, środowisko
weź ogarnij ty to wszystko
gdy wypuścisz w plener młode
wnet przyniosą ci przyrodę

Tutaj menda wzdłuż się szwenda
wesz łonowa łebek chowa
Tam w pachwinie grzyb wychynie
a rzeżączki całe łączki hen hen
ciągną się hen, hen!

Ekologia najważniejsza
dobrze wie to leśna gejsza
Chroń swój teren stroń od chemii 
bo to środowisko zmieni

A więc dbaj o swój rezerwat
nie truj, nie niszcz i nie wnerwiaj
boże stworki żyć chcą przecież 
wszystkie mają miejsce w świecie

Tutaj menda wzdłuż się szwenda
wesz łonowa łebek chowa
Tam w pachwinie grzyb wychynie
a rzeżączki całe łączki hen hen
ciągną się hen, hen!

na zielonej szkole wkrótce
młódź wymieni zoo po wódce 
oswój mnie  - łka znów biomasa
co na uczniach raźno hasa

coda:	małe księżniczki i mali książęta
gdy kto po Polsce w wakacje się pęta
pamiętajcie o tym w każdej chwili, 
że odpowiedzialniście za to, coście oswoili


Nowa lekcja religii  

W naszej szkole podstawowej dziatwa ma pytania nowe
bo wychował ją już twardy kapitalizm
w którym ciężka jest harówa a skarbowa izba czuwa
więc główkują choć są jeszcze bardzo mali

co robiła matka boska może miała etat w kiosku
czy też oddawała się modlitwie chyłkiem
Józef robił przy imadle matka boska zaś w tym stadle 
może rzymskim pasła się zasiłkiem?

nowa lekcja religii to je prawdziwa wiedza 
usprawiedliwi historię żebyś już cicho siedział 
żebyś się nie buntował, po co, po co ci bunt?
żebyś nie myślał więcej o redystrybucji dóbr!

Anioł przyszedł i to starczy, już nadstawia Maria karczek
to promocja, ciąża, poczuj się wybrana!
mały łyk ideologii i zapomnisz o biologii
o instynkcie zachowawczym zapomniała

gdy ktoś z rządu na czymś wpadnie jakoś zawsze wybrnie ładnie
no a płaci zwykle klasa robotnicza
więc co było z duchem świętym czy on płacił alimenty
i czy Józef chociaż ją zaliczał?

nowa lekcja religii to je prawdziwa wiedza 
usprawiedliwi historię żebyś już cicho siedział 
żebyś się nie buntował, po co, po co ci bunt?
żebyś nie myślał więcej o redystrybucji dóbr!

Czemu zawsze jakiś wariat wrobi w koszta proletariat
czemu kosztu nie ponosił Piłat, ta zakała?
No bo zapamiętaj synku tak w religii jak i w rynku
jest zasada: nie masz kasy dajesz ciała

Więc gdy w Ustce czy Zawierciu anioł dziecko da w ofercie 
ty licealistko myśl w radości spazmach
gdy umowa cię rozlicza że masz zawsze być dziewicza 
małym druczkiem sobie rentę wpisz w orgazmach.

nowa lekcja religii to je prawdziwa wiedza 
usprawiedliwi historię żebyś już cicho siedział 
żebyś się nie buntował, po co, po co ci bunt?
żebyś nie myślał więcej o redystrybucji dóbr!

Język Polski 

Pewna pani w kraju chrześcijańskim 
zatrudniła się do pracy w infolinii
świat kochała nawet obiad brała wciąż wegański
miała ideały kochać wszystkich bliźnich

przeszła szybkie więc szkolenie behapowe
wchodzisz, siedzisz i odbierasz telefony, 
i dasz radę, mały kredyt musisz żywić bowiem
który wgryzł się w portfel i się w nim zakopał

Kiedy człowiek-Polak stoi gdzieś na drodze 
szlag go bierze zachowuje się jak zwierzę
gdy głos w telefonie napierdala godzinami
 "wszystkie linie są zajęte" przepraszamy

ref 
język polski on jest z tego co nas boli 
więc się mięsem  można rzucać nim bez końca
kiedy cipa nie zrozumie, kiedy chuj okoniem stoi
chmurny język używany w kraju w którym nie ma słońca

ze słuchawki sączy się głos żeński jedwabisty
Dzwonię odnośnie waszej popierdolonej polisy 
bo pracują u was albo kurwy, albo dałny, ludzkie glizdy
niech mi jakaś kurwa o co kaman tu napisze

Pewnej pani w kraju chrześcijańskim 
szybko zbrakło twarzy by nadstawiać wciąż policzek
i zaczęła nienawidzić swoich bliźnich
marzyć by ich bić skórzanym biczem

w tej kurewskiej firmie żyjesz za pieniądze moje
szmato wyślij w trymiga holownik, 
bo przyjadę i zajebię cię, chujowy pokemonie!
no a przed tym niech cię ręka Boska broni! 

ref 
język polski on jest z tego co nas boli 
więc się mięsem  można rzucać nim bez końca
kiedy cipa nie zrozumie, kiedy chuj okoniem stoi
chmurny język używany w kraju w którym nie ma słońca

Pewna pani w kraju chrześcijańskim 
żre na obiad mięso, marząc by gryźć bliźnich
strzelać chce gdy ktoś telefon wyjmie ruchem wielkopańskim
... pewna pani zatrudniona w infolinii



12. Język obcy

Uczy języków 
się polskie dziecię 
by zdać maturę 
jeździć po świecie

by poznać słowo
zmywak i wiadro
utemperować
naturę hardą

uczy się pilnie 
gały wywraca
Achtung, verboten
Please, give mi praca

i w tych językach
odkryć mu przyszło 
że są tam słowa
raczej nieznane nad Wisłą

Fenk ju, gdy jedziesz sobie tramwajem
fenk ju gdy bankomat resztę wydaje
danke gdy ściskasz płatną kochankę 
grazie gdy kolację funduje ci ktoś 

uczy się słówek
dziatwa bez liku
lecz po co one
w naszym kraiku
jak powiesz proszę
to jesteś pedał
pedał i zdrajca 
co honor sprzedał

komu to słowo 
niech sam je wymówi
bo takich słówek
nikt tu nie lubi


powiesz „przepraszam”
to stracisz honor
a wraz z honorem
przyjaciół grono 

ajm sorry, gdy z Egiptu ukradniesz zbiory 
ajm sory gdy sypiesz zboże na tory
skuza gdy konkwista była za duża
pardon gdy w rasistowski popadasz ton 


póki żyjemy 
to zawsze szablą
coś odbierzemy
lub chociaż kablem
albo gazrurką
lub też bezjbolem
nam się należy
bo przyfasolę

lecz jak tu nagle
być w obcych krajach
gdzie ludzie rzadziej 
kopią po jajach

nawet jak komuś
w mordę nie walniesz 
to też ci w knajpie 
poda musztardę

pliz, gdy chcesz być przytulony na ulicy
gdy masochista chce coś mieć w okrężnicy
silwuple, gdy papier w kiblu skończy się 
i por favor, gdy bierzesz na targu por 
					x2




Początek.

Witamy na mniwykładach w temacie Opisu Obyczajów. 
Ponieważ będziemy mówić o polskim narodzie, dobrze by było, gdybyśmy byli pewni, że macie kompetencję kulturową do odbioru tego, co mówimy. 
Po pierwsze, każdy miał na wejściu powiedzieć: soczewica koło miele młyn. 
To pierwszy etap. Drugi etap – to komunikacja niewerbalna. 
Parę gestów dla rozgrzewki.
Uwaga – ćwiczenie na szyję...(dawanie w szyję)
ćwiczenie na podbródek (wychylanie kieliszka)
ćwiczenie na łokieć...(gest Kozakiewicza)
ćwiczenie na podbrzusze (olewka)

Teraz proszę o pierwszy muzyczny akord.(A) Dziękuje 

Jest wiele legend o powstaniu Polaka. Bocian, kapusta, ale też wielu sądzi, że Polacy powstają też ze słoneczka. 

Tak ponoć miało być i w Ostródzie, gdzie – jak donosiły media - wybuchł skandal z powodu tego, że  pięć dziewcząt zaszło jednocześnie w ciążę ze słoneczka.

Jak to się stało, że gimnazjalistki bawiły się w słoneczko? 
Otóż nie wiadomo, czy  dzieci powstały z antykoncepcyjnej niewiedzy nastolatek, czy z niewiedzy dziennikarzy. Wkrótce w W wysokich Obcasach pojawił się artykuł na ten temat, w którym zamieszczono dialog z forów internetowych, zaczynający :się od słów 
Niedawno znajoma ginekolog w moim mieście opowiedziała mi....
A więc przychodzi do pani ginekolog 14 - letnia gimnazjalistka w ciąży i  mówi: 
-     Niech Pani z tym coś zrobi !!!!
-     Musze porozmawiać z Twoją mamą. Gdzie ona?
-     W domu. Kazała m tu przyjść i zrobić porządek!
	W takim razie powiedz mi, gdzie ojciec dziecka.

Nie wiem, Brzuch mam ze słoneczka! To taka zabawa.
-     Możesz mi to wytłumaczyć?
	Najpierw pijemy po 2 puszki piwa. Potem dziewczyny kładą się na podłodze głowami do siebie, tworząc słoneczko. Chłopacy kolejno bzykają się  z każdą z nich. Kto pierwszy spuchnie, ten odpada.


Wkrótce po publikacjach w mediach pojawiły się na forach inne opowieści o słoneczku,  każdy chciał się pochwalić że zna kogoś kto w to igrał, a potem pisano, że teraz słoneczko jest niemodne, że na topie jest zabawa w pociąg. Wygrywa ta która najdłużej jest lokomotywą”. Tą opowieścią epatował ”Tomasz Lis na żywo”. 

A co się działo tymczasem w Ostródzie? 3 dziewczyny rzeczywiście miały ciążę, ale w innym czasie i w innych klasach. Co z tego wynika?
Otóż kiedyś czytało się z wypiekami na twarzy Życie seksualne dzikich Malinowskiego. 
Dzicy robili różne rzeczy i nie wiedzieli skąd ciąża.
Potem dzikimi była zgniła arystokracja  zachodu, czyli aktorzy z Hollywood. Opis zabawy zwanej zegar możemy znaleźć w  książce Makowieckiego z 1986 o ekscesach Romana Polańskiego. 
Następnie legenda przeniosła się do półświatka. Ta fantazja o lokomotywie znana byłą już wcześniej z opowieści o rezerwistach.
Zasada brzmi: Kogo się nie rozumie, ten staje się dzikim i może być bohaterem tej legendy. Teraz są to gimnazjaliści. Najwięcej dzieci ze słoneczka rodzi się w mediach, z fantazji o licealistkach. 

Okazuje się, że w naszym kraju jeśli chodzi o seks, gimnazjalistki są raczej ogarnięte i mamy ujemny przyrost naturalny. Gorzej z realnym przygotowaniem do życia w rodzinie, czyli co się dzieje jak dziecko się już urodzi.  
O tym jest ta piosenka.



II GEOGRAFIA (balonik)

Polskie obyczaje wpływają na kształt naszych granic.
Nasze granice się zmieniały, z lewa na prawo, z góry na dół, ale duch w narodzie pozostawał. 
Duch, który sprawia, że Polak idzie zawsze do przodu i jest nieśmiertelny.

Najpierw o duchu.

Weźmy taki Przemyśl. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wydmuchał aż osiem promili. I żyje.
Mężczyzna został zatrzymany po kradzieży telefonu komórkowego. Policjanci poddali go rutynowej kontroli alkomatem, bo wyglądał niewyraźnie - było podejrzenie, że mógł pić alkohol.

Albo weźmy Maciejowice. Rok 1974 . Narodowa legenda głosi, że Tadeusz Kościuszko tak się spił pod Maciejowicami, że uchodząc przed kozackim pościgiem, upadłszy z konia, chciał nie dać się wziąć żywcem. Włożywszy więc pistolet do ust próbował odebrać sobie życie. 
Niestety, był tak pijany, że nie mógł trafić.

Teraz o geografii. Nasze obyczaje mają wpływ nie tylko na to, że przetrwaliśmy, ale i na kształt granic. 
Alkohol przyczynił się do powiększenia naszego terytorium. Jest rok 1945 r.  W tym czasie granica w okolicach Świnoujścia zaznaczona była snopkami siana. Dwaj żołnierze z polskiej Brygady WOP w Szczecinie narzekali, że do najbliższej meliny muszą chodzić po bagnach. W porozumieniu z radzieckimi towarzyszami od kieliszka przestawili snopki i przesunęli granicę o kilkaset metrów w kierunku zachodnim. W ten sposób powiększyli terytorium Polski o kilka kilometrów kwadratowych. 
Brawa dla żołnierzy.

Polak uczy się naprawdę geografii i przyjaźni między narodami dopiero w monopolowym. 
O tym hymn.




Chemia a sprawa polska
W opisie obyczajów warto powiedzieć , jak ważna jest chemia dla ducha narodu.
(zapałki – tym Polak potrafiłby zabić cara).
Poważnie – Polacy wiele razy próbowali zabijać cara, ale im nie wychodziło. 
Nieskutecznie było w Paryżu. 6 czerwca 1867 roku. Car Aleksander II wracał przez Lasek Buloński z kurtuazyjnego przeglądu francuskich wojsk. Z wiwatującego na cześć cesarzy tłumu wyskoczył uzbrojony człowiek. Strzelił, ale pistolet wybuchł mu w ręce. Francuzi od razu przekazali go policji. 
Okazało się, że to Polak – Antoni Berezowski. Nie wyszło.
Od strzelania lepsza okazała się chemia. Dzięki chemii dzieło Berezowskiego dokończył inny Polak. Ignacy Hryniewiecki rzucił się z bombą na powóz Aleksandra II. I proszę - Car zginął.

TO ZDECYDOWAŁO O ROZKWICIE CHEMII. 
PPS pod wodzą niejakiego Mścisława powołała Organizację Bojową, która miała obyczaj atakowania  rosyjskich urzędników, agentów Ochrany, policjantów. 
Apogeum terroru Polacy osiągnęli w latach 1907-08. Wówczas w Warszawie niemal codziennie słychać było odgłosy detonacji.

Ponieważ odczynniki chemiczne kosztują, potrzebne były pieniądze. Polacy dokonali najgłośniejszego na  w XX wieku napadu rabunkowego na rosyjski wagon pocztowy z 200 tysiącami rubli.
Poszła jedna,druga, trzecia bomba. Kiedy zabrakło bomb, a konwojenci wagonu pocztowego zabarykadowali się za żelaznymi drzwiami przedziału, Mścisław podszedł do drzwi i krzyknął po rosyjsku do eskorty: "Otwierać! Jeśli nie - bombę rzucę!” Drzwi otworzyły się. 
Otóż towarzysz Mścisław - to nikt inny jak Józef Piłsudski. Trzon grupy stanowiło czterech przyszłych premierów Polski.
Wkrótce prezydentem Polski został chemik – Ignacy Mościcki.
Ludzie Piłsudskiego opracowali metody, które w późniejszych latach kopiowali np. terroryści z IRA i RAF.
Nie minęło sto lat, jak chemik został przewodniczącym parlamentu UE.

Warto dodać, że znajomość chemii popłaca - jako pierwsza nacja na świecie, opracowaliśmy sposób na picie denaturatu, płynu borygo, kwasu siarkowego i wody kolońskiej. Wychowanie patriotyczne to obowiązkowo nauka chemii.



WF 

Stosunek do piłki nożnej w Polsce jest taki jak do powstań – przegrywamy, ale gramy dalej.
Opowiem wam tu historię,która opowiadał Karol Kopiec, z którym się przyjaźnię. Pamiętacie- byłe mecz Borussia i Bayern, czyli polska drużyna w barwach niemieckich i niemiecka drużyna w barwach niemieckich.
Polska drużyna oczywiście przegrała, więc Karol Kopiec postanowił się odegrać i zagrać ten mecz jeszcze raz, na PlayStation


Biologia a organizm polski

Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś:  Zostawcie to Polakom. Dla nich nie ma nic niemożliwego. 
Jest w tym wiele racji i potwierdza to empiria, że Polacy biologicznie potrafią znieść więcej. Polacy może rzadziej wygrywają, ale potrafią stawiać opór i przetrwać. 
Np. Piotr Sarnecki, 27 latek. 
Chwiejąc się na nogach wracał z upojnej zabawy w andrzejkową noc. Upadł na tory. I zasnął! Po leżącym przejechał pociąg towarowy. Czy taki przypadek może zaburzyć funkcje życiowe Polaka?

-	Wracałem do domu z Andrzejek. Świętowałem w gronie kilku znajomych. Wcale dużo nie wypiłem – gorąco zapewnia Piotr Sarnecki. – Pamiętam, jak po imprezie dochodziłem do torów, a potem już tylko zobaczyłem światło na... sali operacyjnej w szpitalu. Niczego nie pamiętam. Może ktoś mnie napadł i rzucił na tory? – spekuluje.

Piotr pada więc na tory. Co było dalej? 
Maszynista podbiega do leżącego pana Piotra. Pan Piotr nie daje oznak życia. 
Przejęty kolejarz wraca do lokomotywy. Wzywa służby ratunkowe. Jedzie pogotowie.
Zanim jednak przyjechało, leżący na torach pan Piotr wstaje i oznajmia spokojnym głosem, że... idzie do domu. Że ma niedaleko, więc sobie poradzi. 
Wpada pogotowie, pan Piotr nie chce robić kłopotu, ale skoro lekarz tak mówi, to może udać się na wszelki wypadek do szpitala.  Okazuje się, że  ma potłuczoną głowę, siniaki pod okiem i stłuczony nos. To znaczy w zderzeniu pociąg podbił mu oko. 

Oczywiście być może powodem była dieta pana Piotra. 

Inni Polacy też nie mogą umrzeć. Weźmy takiego mieszkańca Nowego Miasta Lubawskiego. Dwa razy uciekał z prosektorium. Mężczyzna, będąc w stanie kompletnego upojenia alkoholowego, nie dawał żadnych oznak życia. Lekarze, nie mogąc wyczuć pulsu, stwierdzali zgon. Nieskutecznie. Jak nasz tubylec zmarzł, to wstał i  poszedł do domu. Dobrze mieć dokąd wracać.

Podobnie Polska zmartwychwstaje po rozbiorach, po zaborach, jak posiekane ciało biskupa Stanisława. 
Mamy we krwi takie wieczne powracanie.
Gdzie się ono zaczyna? Gdzie zaczyna się życie? Zaśpiewajmy o tym razem. 




Zajęcia praktyczno- techniczne


Burak czy Poweraird – z czego robi się Polaka – ze ziemi, czy z niebieskiej krwi?

Królowie niegdysiejsi w swej chciwości mieli taki pomysł, żeby jak najwięcej doklejać do Polski – Żydów,Rusinów, rzemieślników niemieckich, górali w kierpcach itd. I tak dworek Polski powstał dlatego, że do zwyczajnej chałupy polscy panowie dodali włoski portal.  To samo tyczy się polskiej kuchni. Ale o tym za chwilę,
W końcu Polak nie wiedział już , z czego ma być dumny, skoro powstałą taka bajaderka. Musiał wydobyć się z tej bajaderki, obłupać się, odciąć się. Zaczęły się zajęcia praktyczno-techniczne w robieniu Polaka. Z obłupywania.
Żeby coś było polskie, nie może być: 
ruskie – grekokatolicy i prawosławni więc odpadają, wiadomo.
chłopskie – powstała cała legenda o tym, że szlachta pochodzi od Jafeta, a chłopstwo od Chama. To byli synowie Noego. Jeszcze sem był, od którego są semici. Jak ktoś robi wiochę, słoma mu z butów wyłazi, to nie może być prawdziwym Polakiem.
Żywe: Kurier Polski pisał: Do szczególniejszych poświęceń w dniu 6 września w czasie ataku, należy czyn Konstantego Ordona. Podporucznika artylerii, który po mężnym oporze baterii w 54 lunecie doszło , utraciwszy podwładnych, takową wraz z sobą i dwoma batalionami piechoty nieprzyjacielskiej w powietrze wysadził. Taki czyn jest godzien żołnierza polskiego. Seksownie jest ginąć.
Z tą gazetą pojechał Stefan Garczyńśki do Mickiewicza  Mickiewicz zrobił swoje. 
jak okazało się, że Ordon przeżył i pojawił się po jakimś czasie na wizycie u Mickiewicza, to Mickiewicz wywalił go na zbity pysk, że mu taka historię psuje i że tak nie zachowałby się polski żołnierz, żeby co przeżywać. Na szczęście Ordon popełnił szybko samobójstwo, więc jakoś wieszcz się udobruchał.
Homo – nie może być tak, że  autorka "Roty" Maria Konopnicka była lesbijką. W "Panoramie" Artur Zawisza, jeden z liderów ruchu narodowego, rzekł: - Teza o rzekomym lesbijstwie Marii Konopnickiej to kłamstwo propagandy feministycznej. Kłamstwo konopnickie mogłoby być tak samo karalne jak kłamstwo oświęcimskie. 
I tak można tu uciąć, tam obłupać i jakoś tego Polaka pięknego upichcić.

MATEMATYKA
W Polsce jest taki obyczaj, że jak coś jest za łatwo, to się nie liczy.
Kiedy coś opowiadamy, to przede wszystkim jak ciężko było nam coś zrobić. Jak jest łatwo, Polak się nie ruszy. Dlatego zimowe wejścia himalaistów na ośmiotysięczniki to polska specjalność.  Z 14 szczytów ośmiotysięcznych dotychczas 7 zostało zdobytych zimą, wszystkie pierwsze zimowe wejścia zostały dokonane przez Polaków.

Jeśli chodzi piłkę nożną, to np. Janusz Chomontek podbił piłkę głową 30 tysięcy razy. Ustanowienie rekordu świata zajęło mu 2 godziny i 22 minut. Ani razu w tym czasie nie oddał strzału na bramkę

Druga sprawa to gospodarka. Mamy rosnące PKB, jako prawie jedyni w Europie. Jest to dość dziwny rachunek, zważywszy, że co szósty Polak pracuje efektywnie zaledwie 15 minut dziennie. 
Co więc robi przez 7 godzin i 45 minut? 
Spożywa posiłki, świętuje imieniny i urodziny, czyta gazety, zajmuje się kosmetyką ciała, gra w gry komputerowe, pali papierosy i przebywa w toalecie.

Jest jeszcze kilka interesujących liczb. Otóż Przez 6 lat sprzedaliśmy za Odrę prawie 70 milionów ogrodowych krasnali. Oznacza to, że na statystycznego Niemca przypada jeden polski krasnal. 
Na jednego Polaka przypada zaś jeden zniknięty niemiecki samochód.
Codo krasnali, są one małe, ukryte w ogródkach. Ale na jeden sygnał te krasnale, kiedy urosną, przejmą władzę w Niemczech. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Polacy uwielbiają donosić sobie głównie piwo. Ale nie tylko. Uwielbiają po prostu donosić, bo równość jest cenioną wartością. Nie żeby sąsiad miał więcej. Po równo. Solidarnie.  
Tak więc Polacy bombardują urzędy skarbowe donosami. W ubiegłym roku wysłali ich niemal 30 tysięcy. "Kablują na konkurencję, sąsiadów i najbliższą rodzinę".  Wszystkie wojewódzkie Izby Skarbowe przyznają, że liczba nadsyłanych donosów z roku na rok rośnie. 
Polacy nie lubią donosić osobiście, ale pocztowo, w kopercie. Urzędnicy coraz częściej dostają pełny materiał dowodowy – nagranie audio lub wideo, na którym ktoś nieświadomy nagrywania wprost przyznaje się do przekrętów.
 
Polacy wiedzą, że uczciwy nie ma o się obawiać. Ale kiedy ktoś – niesłusznie – więcej zarabia, czyż nie pięknie jest przywróci społeczną sprawiedliwość małym, obywatelskim gestem.

Najdziwniejszym donos był w 1791 roku. Jak tylko uchwaliliśmy sobie konstytucję 3 maja, to zaraz część Polaków doniosła na to carycy Katarzynie, zawiązując w Targowicy konfederację skarżypytów. Co więcej, trzeciomajową konstytucję robił Król Poniatowski i on też przystąpił do targowicy. Był więc klasycznie za, a nawet przeciw.

Jest taka teoria zarządzania, w którym jedna z organizacji społecznych nazywa się koszem z krabami. Kosza z krabami nie trzeba przykrywać, bo jeśli tylko jeden z krabów wespnie się po plecach innych, zaraz tamte go ściągną. 

Jeśli więc nie wkracza do was urząd kontroli skarbowej, to znaczy, że nikogo nie obchodzicie, że na wasze sukcesy pies z kulawą nogą nie spojrzy, że nie macie prawdziwych przyjaciół.




Patriotyczny ogórek

W opisie obyczajów nie może zabraknąć ogórka i piwa. To jak dwa cycki narodu. 

Weźmy najpierw piwo. Piwo – jak sama nazwa wskazuje, to coś, co się pije, tak jak pieczywo to coś, co się piecze, a żniwo – coś, co się żnie. 

Piwo w Polsce było niemal święte i sprawa piwa niejednokrotnie opierała się o Watykan.

Pierwszy raz, gdy sprawa oparła się o Watykan, dotyczy Leszka Białego. 
Pisze Henryk Samsonowicz w  "Poczcie królów i książąt Polski" że król ów powziął ślub, że weźmie udział w przygotowywanej wówczas wyprawie krzyżowej. 
Dowiedział się jednakLeszek, że na ziemiach islamu zabrania się produkcji piw. 
Na apel papieża Honoriusza III o wyruszenie na krucjatę do Ziemi Świętej, Leszek Biały miał odpowiedzieć w liście: Złożony chorobą, popłynąć do Ziemi Świętej nie mogę, zwłaszcza iż z powodu przypadłości w naturę ciała wymierzonej, ani wina, ani prostej wody pić nie mogę, przyzwyczajonym tylko piwo względnie miód pić.
Zamiast do Ziemi Świętej, gdzie trudno mu będzie jechać, bo nie znają tam piwa, stałego składnika jego stołu. W zamian zorganizować miał wyprawę do pogańskich Prus. Poganie są poganie, a piwo jest piwo.

Druga sprawa z piwem dotyczy nuncjusza papieskiego, późniejszego papieża Klemensa VIII.
Przebywając w Polsce, zasmakował w piwie wareckim. Gdy wrócił do Rzymu, pozbawiony piwa – poważnie zachorował. Na wrzód. Gdy na łożu boleści wyszeptał Piva di Polonia, Piva di Varka – obecni przy nim duchowni sądząc, ze to o nieznaną świętą chodzi, zaczęli się modlić – o Santa Piva Di varka., czyli śietaPiwo, módl się za nami.
Klemens to słysząc, wybuchnął śmiechem i wrzód pękł. Papież zaczął zdrowieć. Czy można mieć wątpliwości, że piwo nie leczy?

Ale piwo ogórek i smalczyk są zazdrosne i nie znoszą konkurencji ni zdrady.
Ogórek potrafi być cudowny, ale i groźny. Jedząc ogórki trzeba się wyzbyć zachodnich wpływów i literatury i słabości, lecz być czystą polską, męską emocją. Przekonał się o tym syn wojewody ruskiego – groźnego kniazia Jeremiego Wiśniowieckiego, bohatera spod Zbaraża. Syn ów, Michał Korybut Wiśniowiecki był wszechstronnie wykształcony – pobierał nauki w wielu szkołach.. zagranicznych... i co?
Udławił się kiszonym ogórkiem. A dlaczego? Wiara u stołu zagryzając swoje piwko ogóreczkiem powiadała, że prawdopodobnie dlatego, iż częściej zaglądał do męskiej sypialni niż własnej żony. I go spotkała kara boska.

Ogórek i piwo to papierki lakmusowe polskości.



Wiedza o środowisku z elementami higieny 
Myj ręce - to słyszy każdy młody Polak. Niestety, potem się okazuje, że jak ręka rękę myje, to już niedobrze. Że to choroba społeczna. Polacy mają piękne karty chorobowe, ale Polska zapisała się na kartach medycyny szczególnie. U uwieczniona w historii medycyny choroba z Polską w nazwie raczej jest związana ze szczególnym środowiskiem , które się wytworzyło w Polsce. Środowisko to zwie się kołtun.  .

Oddamy tu głos podróżnikowi francuskiemu, który znał raczej choroby francuskie,czyli france. Jaki był zadziwiający go polski  kołtun?

Zanim zakończę swoje sprawozdanie z pobytu w Polsce, wspomnę jeszcze przelotnie o tym, że w czasie naszej podróży przez ten kraj nie mogliśmy nie zauważyć kilku osób ze zbitymi twardo, zlepionymi w jedną masę włosami, tworzącymi na głowie kołtun zwany plica polonica. Nazwę tę otrzymał on dlatego, że jest uważany za właściwość wybitnie polską.  Coś jak dredy. Tylko bardziej eko.
Jak się przypuszcza, choroba wywołana jest przez cierpki, kleisty humor, który przenika' we włosy, które są rurkowate * i które następnie wypaca' albo swą powierzchnią, albo koniuszkami.
 
Humory - w greckiej teorii człowiek się składa z 4 humorów - krwi, żółci, flegmy i czarnej żółci. Kiedy proporcje są dobre, człowiek jest zdrowy i wesół. Kiedy proporcje złe, trzeba albo krew puszczać, albo flegma leci, albo ciało samo wypaca.

A więc kleisty humor, który przenika' we włosy. Ciecz ta zlepia wiąże włosy na głowie w jedną twardą, skrzepłą masę lub w oddzielne. luźno spadające kosmyki. 
Do symptomów tej choroby należą: swędzenie, obrzmienia, wrzody. gorączki powrotne, bóle głowy, osłabienie, przygnębienie, reumatyzm, podagra, czasami nawet konwulsje, paraliż, a nieraz i szaleństwo, jeśli się kołtuna obetnie, i wypacać humoru nie można. . 
Jeśli pacjentowi zgoli się głowę, zapada on ponownie na wszystkie te okropne dolegliwości, które poprzedziły 'kołtuna i które męczą go dopóty, dopóki odrastające włosy na nowo nie wchłoną cierpkiego humoru.,
Objawy te zanikają stopniowo, w miarę jak włosy odrastają. 
Kołtun uważany jest chorobę dziedziczną
Inną przyczyną może być jest wielki panujący wśród polskiej ludności smród. Doświadczenie bowiem, że ludzie zachowujący czystość w ubraniu i mieszkaniu są bardziej odporni na tę chorobę niż ci, którzy żyją w brudzie. 

Tyle źródła. Dziś wyjazd młodzieży z miast na tzw. zielone szkoły znacznie zmniejsza ich odporność. Ale z powodu postępującej miniaturyzacji mamy do czynienia raczej z nie z łonem przyrody, ale przyroda łona.


RELIGIA


Jest taki obyczaj w Polsce, ze pielgrzym ma pierwszeńśtwo na drodze. A Polacy rozumieją życie duchowe. 
Np. pewien 30 latek ze Żnina zapragnął pojechać do Lichenia. 
Na wyprawę wybrał się autobusem, który dał mu dyspozytor. 
Było to tak – do zajezdni w Żninie przyszedł mężczyzna. Powiedział, że pilnie potrzebuje autobusu, bo musi jechać na pielgrzymkę do Lichenia. I odjechał autobusem. I nie ma autobusu.
Policjanci szukają pielgrzyma i ustalają, jakim cudem bez problemu z zajezdni. 
A to po prostu cud. Magia Lichenia. 
Co by było, gdyby pielgrzymowi odmówić? Już raz tak było, i dwa miasta, Sodoma i Gomora zostały zniszczone przez grupy boskich chuliganów. Lepiej się nie buntować.


JĘZYK POLSKI

Posługiwanie się językiem polskim bywa bolesne i karalne. Np. recytowanie wierszy których się nauczyło na lekcjach języka polskiego bywa  bardzo niebezpieczne. I kosztowne dla wszystkich podatników.  
Najwięcej w Polsce za krótką recytację zapłacono 25 tysięcy złotych.

Dostał je od państwa opozycjonista z PRL Antoni Zambrowski.

Ale nie od razu kasa. 

Najpierw skazano go na dwa lata więzienia za "szkalowanie narodu polskiego", bo w marcu 1968 r. zacytował fraszkę Jana Kochanowskiego: "Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi".
Źródło: Księgi Wtóre. Pieśń V (Pieśni o spustoszeniu Podola)

Ponieważ ówczesne szkalowanie narodu okazało się po89 roku dla narodu dobre, więc tamto orzeczenie 
uznano za nieważne, a recytator stał się osobą represjonowaną za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.
I Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał, że wygłoszenie wiersza było działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. I pan Antoni  dostał zadośćuczynienie, czyli 25kafli.

Trudno się jednak połapać, czy i kiedy za recytację się dostaje karę, a kiedy kasę. Polacy nauczyli się chronić przed tym w ten sposób, ze po prostu nie czytają.
W badaniu Biblioteki Narodowej z 2008 roku aż 62 proc. potencjalnych czytelników nie ubrudziło sobie rąk książkowym drukiem.  Ponad nie czyta nic powyżej 3 stron, a Kochanowski ma trochę więcej. 
To się nazywa jednak mądrość narodu. Nikt nie chce siedzieć, a i budżet by nie wytrzymał, jakby tak każdemu bulić te 25 tysięcy?
Ponieważ całą polska literatura jest narodowa, ta strategia wydaje się najlepsza.

Sam cenny fragment wiersza brzmi tak:
Cieszy mię ten rym: Polak mądr po szkodzie:
lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,
nową przypowieść Polak sobie kupi,
że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

Źródło: Księgi Wtóre. Pieśń V (Pieśni o spustoszeniu Podola)


JĘZYK OBCY

Przeszkodą w nauce obcych języków jest obca kultura. My mamy morze przedrostków i przyrostków oraz 4 podstawowe słowa. Frazal werbs tworzymy od słów: pierdolić (pierdzieć), kurwa (kura) , jebać (uderzać) i chuj (chojniak) . 

Zobaczmy jak to działała. 
Do każdego słowa  można dodać około 10 przedrostków, które utworzą całe gamy znaczeń.

Ochujać, można, kiedy ci trener pierdoli że się bramkarz wykurwił na boisku i dlatego przejebali. 
Wypierdolił się na chodniku
Nakurwiał od rana.
Zjebał szofera
Nawpierdalł się rodzynków
Upierdolił na egzaminie
Podkurwił się cenami.
Wpierdolił się w kredyt
Ujebał go na egzaminie  
Zajebiaszczo się zachowywał.
Problem jest tylko z wyrazami grzecaznościowymi. Ciężko prosić i przepraszać.

Weźmy podstawowe – w-, na-, przy-, od-
wkurwiać, wjebać, wpierdalać, 
nakurwiać, najebać,napierdalać,
przykurwiać, przyjebać, przypierdalać, 
podkurwiać, podjebać, podpierdalać....

Wspaniale to działa, phrasal verbs, i w ten sposób poznamy i odróżnimy tutejszego od obcego szpiega.

Problem jest tylko jak w tym paradygmacie powiedzieć: proszę, dziękuję, przepraszam.
Polak jakoś się bez tego w kraju obejdzie, ale jak ma gdzieś wyjechać, nie za bardzo wiadomo, jak się zachować. I Polak się denerwuje.
Jak Polscy kibice wyjechali na stadion na Litwę, i nie mogli powiedzieć przepraszam, chciałbym wejść, to tak się sfrustrowali, ze cały stadion zdemolowali. Frustracja. A wszytko problem językowy.

I o tym ostatnia piosenka – nasz rozchodniaczek.
 



