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Słowo wstępu 

 
 
Mamy system oświatowy, 
Gdzie reformy się zdarzają, 
Lecz wpajane nam nauki, 
Wciąż do życia nie przystają. 
 
Nazbyt wiele człowiekowi, 
Kładzie dzisiaj się do głowy. 
A gdy wreszcie skooczy szkołę, 
Czy do życia jest gotowy? 
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Matematyka płci 
 
 

Ona i on  

 
Wiele nauk jest na świecie, 
Lecz się przy niej każda chowa, 
Prym matematyka wiedzie, 
Wszystkich nauk to królowa. 
 
W szkolnych latach, dla dziewczyny, 
Ważne były długie rzęsy, 
A królowa zmorą była, 
Nikt nie zważał na tangensy. 
 
Dzisiaj w życiu człowiekowi, 
Wiele równao się wymyka. 
Bo to życia są równania, 
To życiowa arytmetyka. 
 
Więc napiszmy na tablicy, 
Wzięte z życia dziś równania. 
Jeśli nie znasz odpowiedzi, 
To od życia – będzie bania. 
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Zatem pierwszy piszę przykład, 
Z życiowego dodawania, 
Bo rozwiązad każdy musi, 
W życiu swoim te równania. 
 
Zamiast liczby, w tym przykładzie, 
Niech będzie mądra kobieta. 
Dodad do niej więc spróbujmy, 
Równie mądrego faceta. 
 
Co też będzie tu wynikiem, 
Tego właśnie dodawania? 
Piękny romans z tego wyjdzie 
Bez szemrania i gadania. 
 
A czy głupia dziś kobieta, 
To jest dla mężczyzny kara? 
Jeśli facet będzie mądry 
– Będzie idealna para. 
 
Zróbmy, więc, kolejny przykład: 
Mądra babka, facet głupi 
Dosyd częste to zjawisko, 
I wielu je chętnie kupi. 
 
Ale tylko pyrrusowe 
Będzie raczej to zwycięstwo 
Bo z takiego dodawania 
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Wyjdzie tylko – małżeostwo. 
 
A gdy głupi obydwoje? 
To, do czego przykład zdąża? 
Wynik prostym się wydaje: 
Może to byd tylko – ciąża. 
 
Samo życie dziś nas uczy, 
Dziwnej swej matematyki. 
Chod wyjątki się zdarzają, 
Takie zwykle są wyniki. 
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Matematyka zatrudnienia 
 
 

Szef i podwładny  

 
 
W życiu ważna jest też praca, 
Nic los nie da nam na tacy, 
Prawie pół swojego życia, 
Każdy człowiek spędza w pracy. 
 
Zastanówmy się przez chwilkę, 
Bo to przecież ważna sprawa. 
Czy też w kwestiach zawodowych, 
Arytmetyczne żądzą prawa? 
 
Mądry szef, pracownik mądry, 
Chod tak pewnie jest nie wszędzie, 
Jeśli razem ich dodamy, 
To wynikiem – sukces będzie. 
 
Szef idiota, mądry robol, 
Trzeba wstrzymad tu emocje, 
Bo w ten właśnie prosty sposób, 
W świecie biorą się promocje. 
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Często się niestety zdarza, 
I to nie są żadne kpiny, 
Że i szef i robol głupi, 
Więc dymają nadgodziny. 
 
Jeszcze jeden został przykład, 
W którym ważna jest – ochota. 
Szef, jest tu inteligentny, 
A pracownik – to idiota. 
 
Trzeba przyznad, że ciekawe, 
Jest to dosyd zestawienie, 
A w wyniku otrzymamy, 
Produkt – w dosyd dobrej cenie. 
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Matematyka zakupów 
 
 
 

Sklep  

 
 
Sklep jest dosyd ważnym miejscem, 
W którym często się dodaje. 
Tutaj, więc matematyka, 
Też czasami się przydaje. 
 
Gdy odwiedzasz hipermarket 
Zawsze pewna jest obawa, 
Że się można wpędzid w koszty, 
Że przerośnie portfel sprawa. 
 
Kiedy towar, wart dwie setki, 
I mężczyzna go kupuje, 
Gotów jest zapłacid – stówę, 
Wtedy, gdy go potrzebuje. 
 
Kiedy produkt, warty stówkę, 
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I kobieta go kupuje, 
Lekką ręką da i dwieście, 
Chociaż go nie potrzebuje. 
 
Bo gdy coś jej wpadnie w oko, 
Na nic zdadzą się dysputy,  
I najlepiej się nie wtrącad, 
Zwłaszcza – gdy kupuje buty!  
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Równania ogólne 
 
 
 

Sukces  

 
 
Różnie w życiu się układa, 
Nie wiesz, co ci los przyniesie. 
Dobrze w życiu odnieśd sukces, 
Więc pomówmy o sukcesie. 
 
Jeśli sukces znaczy szczęście, 
To o szczęściu każdy marzy. 
Dobrze jeszcze mied przy sobie, 
Kogoś – kto uczuciem darzy. 
 
A więc znowu powracamy, 
Do mężczyzny i kobiety. 
Szczęście samo nie przychodzi, 
Tak już w życiu jest, niestety. 
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Wielkie w życiu są uczucia, 
Ale są też zwykłe żądze, 
Jeśli pragniesz odnieśd sukces, 
No to musisz mied pieniądze. 
 
Forsa szczęścia wprawdzie nie da, 
Lecz się bardzo może przydad. 
Dobrze jest zarabiad więcej, 
Niż kobieta zdoła wydad. 
 
Jeśli komuś się to uda, 
Zagoją się nawet blizny, 
I tu nie ma wątpliwości, 
To jest sukces dla mężczyzny. 
 
Zatem ostro na wirażu, 
W życiu trzeba jak na rajdzie, 
Dla kobiety będzie sukces, 
Gdy takiego gościa znajdzie... 
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