PRZEZNACZENIE
Przeznaczeniem Boga zawsze będzie człowiek.
***
Silniejsze od bogów jest ich przeznaczenie.
***
Brak przeznaczenia też jest przeznaczeniem.
***
Jak ślimaki, przekonane, że tylko dźwigają swój dom, a nie miejsce straceń, gdzie zostaną
sobą nafaszerowane, z dodat-kiem przypraw i sosu, tak i my dźwigamy nasze przeznaczenie,
na czyjąś radość.

SUMIENIE
Budzą mnie co rano ćwierkające i śpiewające wyrzuty sumienia.
***
Miał czyste sumienie, a wyrzuty gdzieś indziej.
***
Dorobił się odcisków na sumieniu.
***
Przynajmniej raz do roku trzeba zrobić rachunek niesumienia.
***
Któż nie miał przepysznie czekoladowych wyrzutów na sumieniu?
***
Torturował cudze sumienia, zachowując litość nad własnym.
***
Sumienie pozwala nam żyć – mawiają wyrzuty.
***
Dusza ma ciało na sumieniu.

KOCHANKOWIE
Marni kochankowie kończą marnie.

***
Dmuchaj na letnie – radzą letnie kochanki.
***
Palnęła celnie błędem, a jej poprawny kochanek martwo zbłędniał.
***
Wahała się przy wyborze kochanków: czy wybrać najwyższych z najniższej, czy też
najniższych z najwyższej sfery?
***
Rozbierała się tak szybko, że zanim kochanek zdążył się rozebrać, była elegancko ubrana.
***
Kochankom-krowom byka Minosowego Pasifae przyprawiła rogi.
***
Lepiej być kochanką biskupa niż księdza.

CZTERY LITERY
Cztery litery to wspaniałe litery!
***
I z czterech liter należy ułożyć właściwą kombinację.
***
Dwie poczwórne litery mają się lepiej niż samotne cztery.
***
Większość czterech liter to cztery litery.
***
Pupa nigdy nie opuszczała jej w potrzebie.
***
Tylko jej pupa była puszczalską.
***
Jedni nastawiają karku, inni pupy.
***
Tylko cztery litery, a jak urozmaicone!

JĘZYKI

Nie znając języków, nie zrobisz obcych błędów.
***
Języki obce są równie podniecające jak rodzime.
***
Używała warg jak dębowych wrót, zębów jak krat, języka jak zwodzonego mostu.
***
I cięty język ma swoje oralne przyjemności.
***
Całując, robili potworne błędy językowe.
***
Każdy żywy język staje się martwy.
***
Najlepsze są pocałunki językoznawcy.
***
Całując, nie zapominaj języka w gębie.

