






Wielki plusk. Zin o seksie Syrenek
 
 W odmętach jaskrawego światła zalewającego jezioro widać zieloną łódkę, a w niej dwie spl-
ecione ogonami Syrenki na wywczasie. Wokół nich roztacza się obszar dryfującej erotyki, w którym 
spełnia się fantazja na temat przekroczenia uwarunkowań biologii kobiet. Kształt syreniego ogona 
układa się w wielki fuck pokazywany imperatywom normatywnych polityk reprodukcyjnych. Ponieważ 
figura syreny stanowi łatwy łup dla fetyszyzującej wyobraźni kultury patriarchalnej – począwszy 
od Odysei po komedię romantyczną Plusk –  świadomie piszemy o syrenach w liczbie mnogiej. To 
przecież one stawiały opór heroicznym narracjom rozkołysanych marynarzy, strącając ich swym 
śpiewem w morskie tonie. To one stanowiły mitologiczne zalążki imaginarium lesbijskiego świata bez 
mężczyzn. Wreszcie to one uposażone zostały w atrybuty queerowania kultury oraz tworzenia utopi-
jnych światów równoległych: ogonki, łuski, płetwy, skrzydła. 

 W zinie o seksie Syrenek zabieramy was w atrakcyjną podróż – dryf bez przyczyny i celu. W jej 
trakcie robimy zdjęcia, piszemy teksty, nagrywany syrenady, poszukujemy subwersywnej pornografii. 
Dajemy nura w polityczną erotyczność syreny. Opędzamy się od antropocentrycznego heteronormaty-
wu. W miejscu binarnych podziałów na naturę i kulturę, kobietę i zwierzę, tułów i ogon  pojawiają się 
swobodne, międzygatunkowe przepływy. Niekiedy z lubością przeczesujemy mielizny mainstreamowej 
pornografii, jak również czerpiemy z uroków kultury popularnej. Chcąc uprzyjemnić wam poruszanie 
się po uniwersum niespecyficznej postaci syrenek, stworzyłyśmy również słownik pojęć, stanowiący 
próbę systematyzacji bogactwa ich światów. Za naszymi mentorkami, Annie Sprinke i Beth Stephens, 
ufamy, że prawdziwe seksualne spełnienie jest na wciągnięcie ogonka. Realizuje się migotliwie w odr-
zuceniu reprodukcyjnych roszczeń heteroseksualnego pożądania, postawach ekologicznych, nienasy-
conej aktywistycznej chuci do czynienia świata miejscem wielkiego, szczęśliwego plusku.   
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Płetwo-pławienie

 
 Tego dnia Syrenki postanowiły nie wychylać ogona z akwarium, tylko dryfować swobod-
nie tuż pod powierzchnią wody jakby żaden inny świat nie istniał, albo ten który istniał udawał, że 
zdechł. Smog z Poznania leciał o poranku na codzienne telewizyjne występy w prognozie pogody. Na 
szczęście jego parcie na szkło tylko musnęło szybę syreniego domu. Niestety Smog ciągnął za sobą 
sznur postaci, które dla wątpliwych karier zatłukły w sobie syrenie wrażliwości. Trudno było uwierzyć, 
że te dwa światy mają ze sobą coś wspólnego.

Syrenka Z:
Widzę kolumnadę jak rybie żeberka, układającą się w kształt cipki. Jest to nasze królestwo, Syrenko, o 
którym możemy tylko opowiadać innym stworzeniom, kiedy już wynurzamy się na powierzchnię.

Syrenka E:
W tej oralnej historii pojawia się również figura ukwiała z rozbudowanym płatem czołowym, który 
napiera na kolumny od północy chcąc wedrzeć się do naszego królestwa.

Syrenka Z:
…ale od północy przy wejściu stoi Pani Wanda, iście morska bogini, i tam, gdzie ukwiał napiera 
czołem, ona ukazuje swój matczyny biust z parą sutek, które mogą aktywnie działać w oceanicznym 
fejsbuku. Ukwiał ma oczy po bokach, więc tak szybko nie zobaczy jak piersi Pani Wandy falują na 
złotym tle oceanu.

Syrenka E:
…do Koziej ławki go wsadzi! Ośle uszy mu sprawi!

Syrenka Z:
Stroszę łuski! Srożę płetwy!



Syrenka E:
Agentka Julia Kristeva aka Sabina nasłała również na nasze królestwo liczne postaci o niemych 
kolorach, zanurzone w wodzie. W strojach wyjściowych poruszają się ruchem wirowym, jakby przebie-
gle chciały dostać się do naszych głębin. Ale Lech Wałęsa nie należy już do jej dossier, a mimo to też 
przypłynął i czeka w progu.

Syrenka Z:
Wpuścimy jego żonę, Danutę Wałęsową. Lecz to Agentka Kristeva pochodzi z dossier Lecha Wałęsy, 
a nie odwrotnie, o czym świadczą jej wypomadowane wąsy.

Syrenka E:
Mówią o wolności od totalitarnych systemów kultury.

Syrenka Z:
…i pocierają sobie nawzajem wąsy jakby były ukwiałami.

Syrenka E:
Boli mnie prawe oko, Syrenko…

Syrenka, Z:
To je sobie wydłub. 

Syrenka E:
Jeśli Twoje oko jest przyczyną bólu, mówi Księga Syren, to je sobie wydłub. Ale co z prawą stroną 
głowy, jeśli ona też boli?

Syrenka Z:
Widocznie tam osunęły się wszystkie gadżety w głowie Syrenki. Syrenki mają gadżety zamiast myśli 
w głowie. Myślą gadżetami, nie tezmi i argumentami. 



Syrenka E:
Obawiam się, że na egzaminie doktorskim wszystkie gadżety opadną mi na samo dno głowy i będę 
milczeć bez związku z okolicznościami wymuszającymi mowę.

Syrenka Z: 
Jak gadżety na raz, wespół na główkę syrenki napierają to syrenka milczy. Gadżety muszą 
się wykrystalizować i same, wolniutko wypaść. Kiedy syrenka coś powie, nie ma to zazwyczaj 
bezpośredniego związku zadawanymi jej pytaniami.

Syrenka E:
Kiedy tak się zdarzy, będą to ostatnie podrygi roszczeniowej ludzkości przed wakacyjnym tournée 
Syrenek w małych miejscowościach. 

Syrenka Z:
Poza tym my, Syrenko, powinnyśmy robić wszystko to, czego nie umiemy. Taka słaba, przystępna este-
tyka bez stroszenia łusek.









SYRENKA MALUSIEŃKA

Syrenka napalona 
szukała ogona
Nie dała jej syreneczka 
Possać swego łona

Bo zmęczona była, 
Cipeczkę ukryła
I udała że nie żyła
Łuski nastroszyła

Nie ma tuteczka, ani suteczka, 
Mineteczka, mineteczka, mine teeeeee czka
Cipeczka truchleje, ejakulat leje
Poliż possaj i połechtaj
Zaraz zsyrenieję  x2









Syrenomorfoza czyli stawanie sie Syrenka
 Pewnego dnia drobne rozkosze – jak oddawanie ciepłego moczu w zimowy dzień strużkami 
w cholewki kaloszy – przestają wystarczać. Krzysztof, pięćdziesięcioletni wiejski szaman ze 
skłonnościami do mocnych trunków i publicznego onanizmu, staje na ganku wiejskiego domu. W 
uchylonym oknie z podziurawioną moskitierą pojawia się dłoń z pustym słoiczkiem po majonezie 
Giżyckim. Głowa mężczyzny wschodzi ponad zazdroskę drugiego okna. Cel jego wizyty jest prosty, 
choć kokieteryjnie zawoalowany: chce, aby syrenki napełniły puste naczynie alkoholem, w zamian 
oferując domowy kompot z żurawin. Syrenki przebywające w domu na wywczasie są skłonne przystać 
na propozycję miejscowego, gdyż wyśpiewuje ją syrenadą Szakamonda rikamand. 
Krzysztof wypija duszkiem syreni trunek, po czym znika. A sołtysowa ostrzegała:
– Kto syrenkę pozna, ten spokoju nie dozna. Będzie konia walić, aż mu się przepali.
 Następnego dnia syrenki wybierają się na wycieczkę. Po wyjściu z domu ich uwagę zwraca 
biała plastikowa łódka, zacumowana na brzegu bagna przylegającego do podwórka sołtysa. Nie 
zastanawiając się długo, zagadują właściciela. Przy okazji wdają się w krótką rozmowę z sołtysową. 
Opowiada syrenkom o dziwnym zdarzeniu. Oto Krzysztof, wiejski szaman, nękany nieznaną chucią, 
zaczął odwiedzać wczasowiczki, demonstrując penisa we wzwodzie. W przeciwieństwie do Sołtysowej, 
na Syrenkach historia ta nie wywiera najmilejszego wrażenia. Wiedzą, że obsceniczne zachowanie 
Krzysztofa jest pierwszym etapem syrenomorfozy – efektu działania wypitego na ganku eliksiru. 
Sołtysowa dodaje, że za to nieskrępowane walenie konia mężczyzna trafił do aresztu.

 Pod zamkniętymi powiekami szamana w tarapatach pojawiają się migotliwe plamki, 
przypominające łuski. W jego ciele wzrasta niespotykane wcześniej pragnienie ogonka. Kończyny 
dolne, poruszane odśrodkowymi drgawkami, pocą się i sklejają w bezforemną całość. Powodowane tą 
samą skłonnością stopy sczepiają się ze sobą piętami; przestrzeń międzypalczasta pokrywa się błoną, 
przez którą prześwituje chrzęstne rusztowanie. Drętwienie nóg i mrowienie stóp jest niechybną 
oznaką przepostaciowienia kończyn dolnych w syreni ogonek. Chociaż ciało trzonowacieje, jego oś 
odznacza się sprężystością. Po metamorfozie Krzysztof odkrywa, że może wyginać się we wszyst-
kich kierunkach. Chociaż miota się na betonowej podłodze aresztu jak karp na talerzu wigilijnym, to 



zarazem czuje przyjemność jak po wypiciu perfumy.

 Było to w czerwcu, po Bożym Ciele. Ksiądz Tomek z Turośli, proboszcz lokalnej parafii, 
zatrudnił Krzysztofa do wykonania drobnych prac konserwatorskich. Chcąc aby robota została wyko-
nana, reglamentował najemnikowi okowitę w odstępach 50 ml co dwie godziny. W trakcie zdrapy-
wania farby z jednego ze skrzydeł wrót do domu bożego, spragnionym oczom Krzysztofa ukazała się 
piękna dama w kapeluszu. Po skończonym nabożeństwie poszła spowiadać się do proboszcza. Była 
niska i krępa, postawą skruszona. Lecz kapelusz pysznił się pawimi piórami, wodząc na pokuszenie i 
prowokując do zejścia z tej jedynej drogi. 
  – Córko – rzekł ksiądz Tomek, choć dama starsza.
 – Ojcze – odparła zalotnie do młodego szafarza sakramentu. – Stała się rzecz niesłychana. 
Naszą wioskę opętał sam szatan. 
 Wyznaniem chciała wzbudzić ciekawość księdza, a także skupić całą jego uwagę na sobie.
– Mów dalej, moje dziecko – rzekł kleryk kichając połechtany karminowym piórem z kapelusza, gdy 
wślizgnęło się jak wąż przez kratkę konfesjonału. Owal głowy Jezusowego pośrednika jawił się kob-
iecie jako poszatkowana kapusta. 
– Mówiąc wprost: nasze mazurskie jezioro zbezcześciły dzikie ladacznice, przywiane przez czarta 
zgniłego Zachodu. Na własne oczy widziałam, jak w biały dzień wykonywały nago plugawe ablucje, 
ściągając wzrok bogu ducha winnych ojców rodzin, mężów, synów…Nawet nasz Krzysiu tam był i 
trzepał kapucyna.  Jak Boga kocham, konia walił pod tą rozdartą sosną, co to ją sam ksiądz święcił w 
Boże Ciało w zeszłym roku, co się Sołtysowa z Sołtysem pokłóciła i go chodakiem zdzieliła.
A ojczulek sługa boży w swojej świętobliwości nie chciał dać wtedy rozgrzeszenia…
 – Córeczko droga, powróćmy jednak do meritum spowiedzi – wtrącił pieszczotliwe spowied-
nik, oblizując usta koniuszkiem języka. Ta, zachęcona przychylnością księdza, podnieconym tonem 
ciągnęła dalej poufną opowieść:
 –  I proszę księdza, przez to walenie papieża, ups, Onana, ptaka, pałę, mahomeda, ups, św. 
Wacława, mnie się słabo nawet teraz robi. Soli trzeźwiących, proszę. A te grzesznice z kuciapami 
wypiętymi jak owcze suki, te pindy ze szparami na wylot, pomocy, ja wołam o pomoc, a ona z znikąd 
nie nadchodzi, o nieszczęsna ja!



 Tym razem jednak ksiądz nie mógł pomóc podstarzałej nierządnicy, gdyż i jemu udzielił się 
moralny niepokój. Pośpiesznie opuścił konfesjonał, kierując się w ustronne miejsce. Przy konfesjon-
ale zjawił się Krzysztof, udzielając pomocy omdlałej niewieście. Orzeźwiona świeżym powietrzem, w 
geście wdzięczności za okazane miłosierdzie wręczyła mężczyźnie najcenniejszą rzecz, jaką miała przy 
sobie: perfumy Szanel Mazurskiej Nocy. Nie wahając się długo, Krzysztof wypił podarunek duszkiem.

          







SŁOWNIK SYRENEK

cipka – organ oceaniczny syrenek z wieloma warstwami o własnym, hiper wrażliwym temperamencie. W 
nim dwie syrenki stają się całością poprzez różne techniki stymulacji ogonka. Z jednej strony łączy 
we wspólnej rozkoszy dwie syrenki, wyrównuje poziom nagromadzonej energii seksualnej, z drugiej 
angażuje się w walkę polityczną m.in. o prawo do aborcji. Nieulokowana anatomicznie, czasem na 
banerze, pierwsza na wlepce.

czaplosyrenie – transformacja syrenki w czaplę albo vice versa, stanowiąca kolejne stadium syreno-
mofozy. Rodzaj metamorfozy wynikającej z immanentnej skłonności syrenki do przepoczwarza-
nia i ciągłego stawania się czymś innym (zob. syrenka). Występuje zwłaszcza na wsi, gdzie panują 
sprzyjające okoliczności dla międzygatunkowych przepływów. Znajomość różnicy między czaplą a 
żurawiem nie jest koniecznym warunkiem tego przepostaciowania.

gadżet - produkt syreniej myśli, nieoczekiwane błyskotliwe spostrzeżenie. Cukierek analityczny z 
wstążką egzystencjalną. Ma formę indywidualną - do wypowiedzenia lub grupową - do przemilcze-
nia. Na ogół wypada z głowy w sposób niekontrolowany i często w najmniej oczekiwanym momencie; 
torsja retoryczna.

łuska - litosfera i kamuflaż syrenek. Oceaniczne moro. Można ją nastroszyć lub wygładzić, wtedy bar-
dzo ładnie mieni się w słoneczku; w stanie nastroszonym kuje absztyfikantów.

karma syrenek – wszelkiego typu pokarm bezmięsny, najchętniej spożywany w syreniowozie, w chwili 
odczuwania skurczów ogonka i ssania w żołądkach. Z powodu bardziej drapieżnych upodobań kuli-
narnych Syrenka Ewelina czasem wbija zęby w ogon Syrenki Zosi i zagryza łuski.  

lubrykant – śluz syrenich łusek, smar erotyczny. Przyrządzony zgodnie z przepisem kuchareczki 
Martiny z Gyne Punk, wpływa na płetwy i cipki pobudzająco. Jego użycie prowadzi niechybnie do 
minetki.



ogonek – pieszczotliwe określenie syrenki; metonimia, podkreślająca obrazowość najbardziej 
dekoracyjnej części jej ciała. Jej użycie ma sprawić syrence przyjemność. Niekiedy używane w chwilach 
skruchy, lub zmniejszonej motoryki.

Prosecco – napój i afrodyzjak syrenek. Płyn magiczny o różnorakim zastosowaniu. Jego działanie 
można zmierzyć intensywnością całowania. Nieodpowiedzialnie stosowany prowadzi do zniekształceń 
wargi górnej w postaci dzióbka.

seksen – połączenie seksu i snu. Syrenka Zosia śpi więcej i głośniej, syrenka Ewelina wstaje skoro świt. 
W trakcie seksnu ich senne gadżety wybierają się w miłosną podróż od głowy do głowy, z macicy w 
macicę, tworząc w ciągu dnia niespotykane sploty; kpina z kartezjańskiej niewoli.  

syrenka – typ podmiotu w ruchu, wyróżniającego się migotliwym ogonkiem z łuskami, rozpasanymi 
płetwami, skrzelami chłonącymi bogactwa świata oraz skłonnością do akumulacji gadżetów. Zwykle 
pływa w parze z drugą syrenką, w wersji solo przyłącza się do ławicy syren. Zdarza się jednak, że 
syrenka powie „I’m fed up with the collectives” i wówczas rozpłaszcza się samopas na tafli wody.

syrenorgazm – stan bezbrzeżnej rozkoszy, w którym jedna syrenka wyraża stosunek do drugiej, na 
pewien czas cała stając się oceanem, morzem, lub innym akwenem ze skarbem. Istocząc się w swoim 
akwatycznym rdzeniu, żaden fragment ciała syrenki nie pozostaje wtedy na swoim miejscu. Platforma 
spójności, na której nie po kolei różnicuje się zjawiskowe uhmm z dużą ilością uh i mm. Niekiedy 
reakcja seksualna jednej syrenki nie wymaga dotyku drugiej, tak silne jest to oddziaływanie.

syrenda – syrenia kolęda. Powstaje w wyniku wymiany bohaterów tradycyjnych polskich kolęd 
na syrenie protagonistki oraz religijnych atrybutów na pochodzące z syreniego uniwersum przy 
niezmienionej linii melodycznej. Odśpiewywane są pomiędzy uhmm a seksnem, w stanie absolutnego 
rozprzężenia, gdy już żaden gadżet nie wypada spod ogonka. Cechuje je prostota, lekko zaczepny ton 
oraz nieprzewidywalne słowa. W przeciwieństwie do tradycyjnej kolędy nie znają dnia ani godziny.



Wzierniczek – broń i zabawka erotyczna syrenek. Używany w chwilach zagrożenia ukwiałami. W 
wersji erotycznej łącznik między światem syrenek a wiedzą nagromadzoną przez ruchy feministyczne z 
ich ludzkiej przeszłości: Joan Murphy.

Uhmm…  – to wszystko i nic nie mówiąca reakcja. Powstaje w chwili umysłowego rozluźnienia 
syrenki, wtedy gdy żaden konkrety gadżet nie wypada spod ogonka; stosowana również jako spójnik 
pomiędzy gadżetami; czasem jako zachęta do stosunku ogonkowego – spójnik zalotny.

Ukwiały  –  rząd koniunkturalnych bezogoniastych stworów, osiadłych lub półosiadłych na dnie 
oceanu, żyjących pojedynczo, często intensywnie naburmuszonych, z pretensjami do syrenek. 
Zwierzęta te często pasożytują na innych organizmach, tworzą na ich temat sorettio oraz tworzą relacje 
oparte na konflikcie. Do najbardziej znanych ukwiałów zalicza się: pana Bebłatowicza, panią Straszak, 
Utę Strutą Śrutem, Zuchwałka Rozmiarka.










