Męski - żeński (żartobliwie o dyskryminacji kobiet
w języku)
Ogólnodostępne nieznanego (mi) autorstwa:
Polak - człowiek
polka - taniec
Japończycy - ludzie
japonki - klapki
Fin - człowiek
finka - nóż
Ziemianin - człowiek
ziemianka - taka chatka
Węgier - człowiek
węgierka - śliwka
Graham - pisarz
grahamka - bułka
Czesi - ludzie
czeszki - komunistyczne obuwie, które nosiło się na wuefie
Bawarczyk - pan w ósmym miesiącu ciąży, spodziewający się beczki piwa, koniecznie w spodenkach na szelkach i
kapeluszu z piórkiem - znaczy człowiek
bawarka - herbata
Rumun - chłop jak każdy inny
rumunka - tirówka
Anglik - dżentelmen
angielka - kostka lodu z dziurką
Walijczyk - człowiek
walijka - pieszczotliwe określenie kija bejsbolowego
Kanadyjczyk - człowiek
kanadyjka - rodzaj kajaka
Filipińczyk - facet
"Filipinka" - gazeta
Estończyk - człowiek
e-stonka - internetowy pasożyt jedzący kartofle
Szwed - człowiek

szwedka - kurtka
Hiszpan - człowiek
hiszpanka - grypa
Amerykanin - człowiek
amerykanka - mebel
i mój dopisek:
Panamczyk - mieszkaniec Panamy, mały zadziorny mężczyzna o ciemnej karnacji w przepastnym kapeluszu, czyli
bardzo ważny człowiek
panama - kapelusz
mokry Włoch - opalony mieszkaniec Półwyspu Apenińskiego, który właśnie wyszedł z morza i rusza na podryw,
klasyczny macho, czyli mężczyzna, czyli człowiek, że ho, ho
"mokra Włoszka" - fryzura
kowboj - dzielny mężczyzna, dawniej zdobywał Dziki Zachód, potem podbijał świat w westernach, potem odcinał
kupony paląc Marlboro... jednym słowem twardy człowiek
kowbojki - takie buty z zadziornym czubkiem
warszawianin - mieszkaniec Warszawy płci męskiej, men, czyli człowiek
warszawianka - piosenka
marsyliańczyk - mieszkaniec Marsylii, bardzo groźny człowiek
marsylianka - tylko piosenka, nawet jeśli hymn
warszawiak - rdzenny mieszkaniec Warszawy, człowiek jak najbardziej
warszawka - pogardliwe określenie dla towarzystwa wzajemnej adoracji funkcjonującego w Warszawie i okolicy
zakopiańczyk - mieszkaniec Zakopanego, góral, czyli człowiek jak się patrzy
zakopianka - czteropasmówka z Krakowa do Zakopanego
Rzymianie - dumni mieszkańcy Imperium Rzymskiego, mężczyźni co do jednego, i ich potomkowie, rzymianie niezmiennie dumni mieszkańcy miasta Rzym, bardzo męscy mężczyźni, bez wyjątku, przynajmniej w swoim
mniemaniu
rzymianki - buty z rzemykami wiązanymi wokół łydki
Napoleon - man nad many, wybitny człowiek, wielki wódz Francuzów, kult i legenda
napoleonka - ciastko z kremem
cesarz - wiadomo, wielki człowiek, nawet jeśli nikczemnego wzrostu
cesarka - rozcięcie brzucha w celu wydobycia potomka mężczyzny na świat
oficerowie - ludzie, mężczyźni znaczy, na wysokim stanowisku w wojsku
oficerki - skórzane buty z cholewami
markiz - arystokrata płci męskiej czyli człowiek
markiza - zadaszenie na balkon albo taras

mandaryn - dostojnik i uczony chiński, ważny człowiek na ważnej pozycji
mandarynka - owoc cytrusowy
kataryniarz - muzyk czyli człowiek
katarynka - instrument muzyczny, rzecz
kominiarz - człowiek uprawiający męski zawód
kominiarka - czapeczka z otworem na oczy, ulubiona część odzieży w surowym klimacie albo w zawodzie złodzieja
złodziej - człowiek wolnego zawodu, prawie artysta
złodziejka - rozdzielnik prądu, ptak (sroka), lub mrówka (gatunek)
kierownik - człowiek w kadrze zarządzającej
kierownica - kółko do kręcenia w samochodzie
stolarz - człowiek trudniący się wyrobem mebli
stolnica - deska do wyrabiania ciasta
kombinatorzy - hiperkreatywni ludzie we współczesnym biznesie
kombinatorki - obcęgi
kryniczanin - mieszkaniec Krynicy, człowiek jak każdy inny, nawet jeżeli góral niskopienny
kryniczanka - woda mineralna
nałęczowianin - mieszkaniec Nałęczowa, człowiek, a jakże, choć poza Nałęczowem rzadko występujący w
przyrodzie, chyba żeby się wszyscy rozjechali
nałęczowianka - woda mineralna
szofer - człowiek za kierownicą auta, ciężarówki
szoferka - przednia buda ciężarówki, w której siedzi człowiek
pilot - męski mężczyzna, człowiek za sterami samolotu podziwiany za męski zawód
pilotka - czapeczka
dżokej - też podziwiany mężczyzna, choć zwykle leciutki jak piórko, człowiek na koniu
dżokejka - czapeczka
de Gaulle - generał, prezydent Francji, człowiek-legenda
degolówka - taka czapeczka, jakby ktoś nie wiedział, kiedyś była ze dwa sezony modna
klawisz - popularna nazwa - przynajmniej w Krakowie - pewnego niezbyt lubianego, zwlaszcza wśród braci
studenckiej, zawodu, człowiek nawet jeśli nieludzki
klawiatura - to coś, na czym teraz ćwiczę palce
marynarz - człowiek na morzu
marynarka - część garderoby
psycholog - człowiek
psycholożka - część mowy
literat - człowiek

literatka - taka szklaneczka na wódkę
Meksykanin - człowiek, małego wzrostu ale za to w dużym kapeluszu
meksykanka - świńska grypa
kapuś - człowiek
kapota - wierzchnie okrycie podniszczone lub gorszego gatunku
picuś - człowiek
piczka - wg Freuda wybrakowana część człowieka drugiej płci
wyjątki:
picuś-glancuś - człowiek
piczka-zasadniczka - też człowiek, acz wybrakowany (patrz wyżej)
dupek - człowiek, nawet jeśli małego charakteru
du*a - duża mało poważana część ciała, za to jeśli człowiek, to zazwyczaj z atrybutami "niezła" lub wręcz "dobra"
(patrz niżej)

***

i nie moje:
*
Adam Gwara:

Sławoj - premier albo biskup
sławojka - wiadomo

*

Irena:

Kaczor - prezydent, człowiek, człowiek do potęgo drugiej
kaczka - naczynie do defekacji...
dupek - głupek, choć facet, człowiek tak czy tak
zaś dupa - ho, ho...
Franc - imię męskie
franca - wredna choroba

*

Aleksandra:

Belg - mieszkaniec płci męskiej Belgii, człowiek
belgijka - inspekt dwuspadowy, taki domek ze szkła widywany w ogródkach działkowych, do hodowania roślin, dla
których nasz klimat bywa zbyt chłodny, albo roślin naszego klimatu, ale żeby wcześniej lub bardziej obficie
owocowały

*

Jana:

Marek - człowiek (z reguły)
marka - niedawna waluta niemiecka lub znak firmy
piłkarz - facet biegający po boisku
piłka - to za czym ten facet biega i w to kopie
bramkarz - to inny facet na tym samym boisku łapiący te fruwające piłki
bramka - ramka w której stoi bramkarz
tokarz - ciężko pracujący człowiek
tokarka - maszyna, nad którą się znęca
saper - człowiek, który się codziennie cieszy, że jeszcze żyje
saperka - to chyba jakaś wojskowa łopatka

*

YarKos:

Watt - Aleksander
wata - cukrowa
byk - hombre con tres cojones, twardy facet, człowiek
krowa - ty stara krowo!, ogólnie obraźliwie o pani

*
Dopisujcie się do listy!

