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Jedzie motocyklista 220 km/h. 
Patrzy wróbelek i go potrąca. 
Motocyklista zawozi go do domu, daje 
klatkę, jedzenie i picie. 

Rano wróbelek wstaje. 
Patrzy: Kraty, woda, jedzenie. 
- Kurde, zabiłem motocyklistę.

•••
Jeżyk wybrał się z Krecikiem na 

włam. Weszli do domku myśliwego no               
i po ciemku macają co warto skroić. 

Krecik ma większego czuja i znajduje 
sporo fantów, ale Jeżyk też daje radę. 
W pewnym momencie Krecik wymacał 
lufę od fuzji i włożył do środka głowę. 
Traf chciał, że w tym samym czasie Je-
żyk wymacał kolbę. 

Nie trzeba długo tłumaczyć, że Jeżyk 
nacisnął spust...Huk, wystrzał...
Krecik leży bez głowy na podłodze i 
trzęsie się w konwulsjach. 
Podsuwa się Jeżyk, wymacał trzęsące 
się ciało Krecika i mówi: 
- Kurczę krecik, nie śmiej się, bo ja 
chyba ogłuchłem!

•••
Dwa ptaki siedzą na gałęzi. 
Obok nich z gałęzi skacze żółw i pró-

buje latać. 
W pewnym momencie jeden ptak 

mówi do drugiego: 
- Ty Zdzisiek może mu powiemy, że 

został adoptowany.
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Męska bolączka

Choćbyś nie wiem jak piękną „babę” miał,
to szczęśliwy do końca nigdy z nią nie będziesz.

Bo w życiu jeszcze trzeba umieć z „babą” się porozumieć,
a tego nikt uczynić nie zdoła.

Choćby prosił i błagał,
o pomoc sąsiada wołał.

I nikt cię tego nie nauczy,
bo jeszcze się taki nie urodził, co by się z „babą” porozumiał, 

i jej dogodził.
Bo sztuka to jest wielka,

być mężczyzną, wyglądając spod pantofelka.

Waldemar Maziński
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Rodzaje bąków:

Są bąki o różnych barwach, zapachach, długościach i odgłosie, a nawet 
poziomie męki wydalającego. Oto klasyfikacja: 

Krótkopierd nadmorski - powstaje po wyjściu z wody. Nie ma woni i jest bardzo krótki.

Pierd latrynowy - głośny bąk, wypuszczany na wolność zwykle przy załatwianiu grubej potrzeby, przez 
co grozi rozerwaniem pupy.

Szampańskie – występuje tylko przy zatwardzeniu, jak korek się odblokuje, z tyłka wypływa gazowana 
ciecz.

Przerywacz – powstaje podczas wypróżniania, gdy frakcja gazowa wymieszana jest z frakcją stałą, cechu-
je go niezwykła impulsywność, spowodowana wysokim ciśnieniem w układzie.

Fajrant Jazz, inaczej Pierdogrzmot Urzędniczy – powstający w trybie siedzącym 8-godzinny zestaw 
gazów uwikłanych w konspiracyjne powiązania z menu bufetu. Erupcja najczęściej inspirowana jest sku-
mulowanym ładunkiem emocjonalnym i powoduje wzmożoną erozję kanałów wentylacyjnych w obiektach 
użyteczności publicznej.

Multiwibrator niestabilny – powstaje wtedy, gdy wibracje bąka przenoszą się na inne przedmioty, takie 
jak ławka uliczna, albo krzesło z twardym siedziskiem. Szczególnym rodzajem wyżej wymienionego bąka 
jest Multiwibrator wanienny, powstający w wannie, gdy wysokość lustra wody znajduje się około 4cm od dna 
wanny. Bąk ten jest w swojej prostej wersji wyjątkowo głośny, ale prawie bezwonny, zalicza się do grupy 
Wysokociśnieniowców (Aerum Superfluus).

Podkołdernik jadowity – działa podstępem, zwykle w nocy, i zagnieżdża się pod kołdrą. Gdy tylko rano 
wstaniemy z łóżka i uwolnimy go, zaraz nas zemdli.

Podkołdernik złośliwy – wychodzi zwykle w nocy i zagnieżdża się pod kołdrą, gdzie potrafi przetrwać do 
rana. 

Bąkowysokościomierz – seria bąków powstająca podczas biegu po schodach, której towarzyszy zmienia-
jący się wraz z wysokością (a tym samym ciśnieniem atmosferycznym) ton wibracji pośladkowej. Wyraźnie 
słyszalne tony ułatwiają odczyt wysokości nad poziomem morza. Uwaga: rodzaj i stężenie gazu, którego 
emisja towarzyszy procesowi nawigacji, jest praktycznie nieprzewidywalna, stąd pomiar należy przeprowa-
dzać po bezwzględnym upewnieniu się, iż nie ma za plecami innych uczestników ruchu.

Podkołdernik napastliwy – żyje przeważnie w naszych domach. Nie znasz dnia ani godziny, o której Cię 
obudzi. Bardzo złośliwe i bardzo trudne do unicestwienia.

Podkołdernik mixowy – są to przeróżne bąki, wymieszane pod kołdrą. Gdy tylko obudzimy się i odkryjemy 
kołdrę, atakuje.
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