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Benediktas Januševičius

z języka litewskiego przełożyła Agnieszka Rembiałkowska

każdego roku sprzedawane są miliony kobiet

no to ile kosztuje kobieta?
ile kosztuje kobieta prima sort z drugiej ręki z trzeciego świata?
ile jest warta kobieta świadoma własnej wartości?
po ile teraz chodzą kobiety przecenione?
jaką konkretnie kwotę masz na myśli, kiedy mówisz „najdroższa”?

ile kosztuje świeża kobieta? a lekko skwaśniała?
ile kosztuje kobieta uwędzona? ile ugotowana?
ile kosztuje kobieta umiejętnie zakonserwowana?
ile kosztuje mężatka? rozwódka? matka dzieciom? singielka?
ile kosztuje kobieta poszukująca? kobieta pogubiona?
ile kosztuje kobieta oświecona? a ciemniaczka?
ile kosztuje rowerzystka? kobieta zmotoryzowana? kobieta z licencją pilota?
ile kosztuje kobieta ze skłonnościami samobójczymi?

która kobieta jest cenniejsza: piękna czy mądra?
czy trudna kobieta jest droższa od kobiety łatwej?
czy naga kobieta jest tańsza niż kobieta w ubraniu?
skąd wziąć gorącą kobietę na mroźne zimowe noce?
gdzie znajdę chłodną kobietę w upalny letni dzień?

doradźcie, co kupić: książkę czy kobietę? a może lepiej taboret?
czy już wiadomo, kiedy będzie nowa dostawa kobiet?
mam pytanie: jakie kobiety będą modne w tym sezonie?
czarno-białe czy kolorowe?
kobiety przygaszone czy stonowane? świeżo farbowane czy z odrostami?
kobiety z importu czy nasze, krajowe?
lakierowane kobiety w złotych ramkach czy kobiety spontanicznie
szalone, od których bucha tanim winem?

czy sztuczna kobieta jest bardziej wydajna od zwykłej?
czy można kupić kobietę na raty? a w kawałkach?
ile kosztuje 1 kg kobiety?
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jak odróżnić kobietę z przemytu od legalki?
czemu ceny kobiet tak skaczą?
czy są jakieś promocje na kobiety?
kto kontroluje rynek kobiet?

gdzie jest najbliższy punkt leasingu kobiet?
kto mógłby pożyczyć kobietę? na krótko?
czy można mieć kobietę za darmo?

kto, do jasnej anielki, sprzedaje żywe kobiety?

a kto je kupuje?

CAŁY TEKST JEST DOSTĘPNY W WYDANIU PAPIEROWYM „TEKSTUALIÓW" 
I W PRENUMERACIE INTERNETOWEJ CZASOPISMA.


