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Słowem wstępu

Książka dla inteligentnych (i nie tylko). To krótka podróż
po odmętach autorskich spostrzeżeń. Praca jest idealna na pre-
zent na każdą okazję i bez okazji dla aroganckiego gentlemana,
nikczemnej damy, hobbysty wrażeń, kolekcjonerki doznań, wi-
zjonera niesmaku, architektki afrontu i arogancji. Kompromi-
tująca bez kompromisów, wstydliwa i bezwstydna, intrygująca
bez intryg. Miejscami zabawna, miejscami żałosna, bywa try-
wialna i odkrywcza jednocześnie. Niepoprawna politycznie.
Dozwolona od lat osiemnastu. Bulwersuje szczerością, gorszy
autentyzmem, irytuje nietaktem.

Posiada tyle samo wad, co zalet, tyle samo poprawności,
co błędów, i powoduje tyle samo zażenowania, co uśmiechu.
Nie poszerza horyzontów, nie odkrywa nowych lądów, nie roz-
wiązuje dylematów filozoficznych, nie proponuje pokoju
na świecie. Nie jest lekiem na całe zło.

Jest głosem tych, których nie słychać, myślą tych, którzy
nie chcą myśleć. Jest przerwą w biegu, chwilą w natłoku zda-
rzeń, momentem oddechu. Dodaje odwagi bojaźliwym, pew-
ności niepewnym, prostakom prostoty, a grubian traktuje
z grubsza. Prostuje ścieżki myśli i wątpliwości, a jednocześnie
prowadzi donikąd.
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Nie zadowoli wszystkich, nie ucieszy każdego,
ale też nie rozczaruje i nie zawiedzie. Sprawdzi się w każdych
warunkach jako upominek, podstawka pod kubek, podpórka
pod mebel, zapychacz miejsca i kolekcjoner kurzu.

Książka powstała po to, by każdy mógł w niej znaleźć coś
dla siebie. Nie ma zamiaru nikogo obrazić.

Niniejsza publikacja daje wytchnienie i gwarantuje, że czy-
telnik zacznie kontemplować świat na nowo, a na pewne kwe-
stie, takie jak miłość, przyjaźń, życie czy sukces, zacznie patrzeć
z innej, niekoniecznie poprawnej perspektywy.

Od autora do Czytelnika

Dziękuję Ci za zaufanie, jakim obdarzyłeś mnie, kupując tę
książkę. Jeśli Ci się spodoba, wyraź to w opinii. Jeśli nie,
nie hejtuj — odbierzesz w ten sposób innym możliwość zapo-
znania się z treścią.

Gratuluję Ci, bo w mojej ocenie dokonałeś dobrego wyboru!
Pozdrawiam
Autor
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Miłość i seks, związki,
kobiety vs mężczyźni





*

Pytasz mnie, czy jesteś ładna.
Na pewno są ładniejsze od Ciebie,
ale mnie to już nie obchodzi.

*

Gdybym mógł cofnąć czas,
zrobiłbym to tylko po to,
by przeżyć wszystkie chwile z Tobą
jeszcze raz.

*

Żeby wiedzieć, co myśli o tobie kobieta,
nie należy jej słuchać,
ale na nią patrzeć.

*

Moje życie to powieść, w której
wątek z Tobą
jest myślą przewodnią.
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*

Zrozumiałem, że kocham, kiedy o sobie
zacząłem myśleć w liczbie mnogiej.

*

Po ślubie zrozumiesz,
dlaczego ksiądz uczył cię życia w rodzinie.

*

Mężczyźni w ciągu dnia myślą o seksie,
w czasie seksu — o władzy.

*

Niektórzy mężczyźni
chełpią się monogamią,
tyle że seryjną.
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*

Problem współczesnego erotyzmu polega na tym,
że mężczyźni wolą sylikon na ekranie
niż tłuszcz między palcami.

*

Miłość polega na dzieleniu,
w równym stopniu,
radości i smutków.

*

Współczesna kultura uczy,
że istnieje kategoria
dezorientacji seksualnej.

*

Kobieta kocha sercem, mężczyzna rozumem,
dlatego razem mogą pojąć to,
czego każde nie umie.
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*

Tylko w imię miłości
wybacza się kłamstwa
i podłości.

*

Wszystkie kobiety muszą się malować,
z tym że niektóre potrzebują makijażu,
podczas gdy pozostałe —
charakteryzacji.

*

Najgorsza dewiacja:
zakochany nekrofil.

*

Świat został niefortunnie, niestety,
podzielony między mężczyzn i kobiety.
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