
Prezes, Bokserki vs. slipy
Ref/ Bokserki kontra slipy, &amp;#347;miertelny pojedynek, zwyci&amp;#281;zca we&amp;#378;mie wszystko, pokonany zginie. W jakiej bieli&amp;#378;nie wypada chodzi&amp;#263; m&amp;#281;&amp;#380;czy&amp;#378;nie, czy wolisz gdy jest lu&amp;#378;no, czy wolisz gdy cie ci&amp;#347;nie?
Nieistotne, czy w kropki czy w paski, w s&amp;#322;oniki czy w gwiastki, preferuj&amp;#281; bokserki przeciwnie ni&amp;#380; statystyczny Kowalski, na widok typa w slipach dostaje czkawki.
Slipy s&amp;#261; tak &amp;#347;mieszne &amp;#380;e gdyby Kochanowski &amp;#380;y&amp;#322; w tych czasach, pisa&amp;#322;by o nich fraszki,
a ty wk&amp;#322;adasz je jak gdyby nigdy nic i czekasz na oklaski. Sp&amp;oacute;j&amp;#380;my na realia, zapytaj genitalia jak si&amp;#281; czuj&amp;#261; przyci&amp;#347;ni&amp;#281;te do brzucha, a jak w nogawce, ch****o. Jak zawsze, w dziedzinie m&amp;#281;skiej mody bieli&amp;#378;nianej, mog&amp;#281; uchodzi&amp;#263; za znawc&amp;#281;.
Powinienem by&amp;#322; zosta&amp;#263; bieli&amp;#378;nianym krawcem.
A z medycznego punktu widzenia w slipach chodzi&amp;#263; nie wolno, szczeg&amp;oacute;lnie je&amp;#347;li spodnie s&amp;#261; zbyt ciasne, murowana bezp&amp;#322;odno&amp;#347;&amp;#263;.
Szanuj swoje zdrowie, jak szanuje si&amp;#281; god&amp;#322;o. To pod&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; w stosunku do twojego penisa, kt&amp;oacute;ry w slipach bywa zwini&amp;#281;ty niczym klisza. Daj mu oddycha&amp;#263;, daj mu zwisa&amp;#263;. Dlaczego wolisz slipy?
Niech zgadn&amp;#281;. S&amp;#261;dzisz &amp;#380;e w nich m&amp;#281;skie cia&amp;#322;o wygl&amp;#261;da powabnie? No &amp;#322;adnie, no pi&amp;#281;knie, zatem wyznam ci co&amp;#347;. Aczkolwiek niech&amp;#281;tnie. Jeste&amp;#347; w b&amp;#322;&amp;#281;dzie.
Ref/
Noszenie moich slip&amp;oacute;w jest wygodne jak siedzenie dla vip&amp;oacute;w. W bokserkach niewygodnie jakbym trzyma&amp;#322; penisa w metalu opi&amp;#322;kach. W slipach jeste&amp;#347; s&amp;#322;odki dla dziewczyny, jak czekolada Milka. Dla niej slipy jak dla ciebie, modelka w szpilkach. To nie zmy&amp;#322;ka, to kawior i szampan, dla twojego ty&amp;#322;ka. W nich po&amp;#347;ladki maj&amp;#261; wi&amp;#281;cej czaru ni&amp;#380; ka&amp;#380;da kelnerka stople z baru. Nic wi&amp;#281;cej tylko pi&amp;#281;kno, wypisz wymaluj, nawet na nie nie charuj. 2 pary mo&amp;#380;esz kupi&amp;#263; za 6 z&amp;#322; w Realu, wi&amp;#281;cej slip&amp;oacute;w w tym kraju!
Nie roz&amp;#347;mieszaj mnie wa&amp;#263; pan tylko zycie mi daruj.
Brak wiary ch&amp;#322;opcze w bokserkach? Wi&amp;#281;c na s&amp;#322;owach si&amp;#281; skwaruj. Czy ci starczy swego boju? Tylko jeden kandydat by wr&amp;oacute;ci&amp;#263; na tarczy. 
Na co stawiasz? Na bokserki! Chyba macie troche charczy. W slipach wida&amp;#263; jak przed nag&amp;#261; panienk&amp;#261; maszyna ci warczy. Czy dopad&amp;#322; ci&amp;#281; wiek starczy?
Pewna impotencja,noka&amp;#322;t! 
Przez slipy wygrana dzi&amp;#347; ta konkurencja. Odrzu&amp;#263; nogawki, to ostatnia dzi&amp;#347; podsumowuj&amp;#261;ca sentencja.
Ref/
Lato czy zima nie uj&amp;#380;ysz mnie w slipach. Niewie&amp;#380;ysz to si&amp;#281; przypatrz, slip&amp;oacute;w unikam, wi&amp;#281;c wybacz. Unikam jak ognia, slipy to historia.
Prezes w slipach to &amp;#380;adko&amp;#347;&amp;#263; jak zakonnica w spodniach, no chyba &amp;#380;e wszystkie bokserki s&amp;#261; w praniu, lecz normalnie to nie le&amp;#380;y w mym zwyczaju.
Bokserki to jedyna opcja, zreszt&amp;#261; zasi&amp;#281;gnijmy opini naukowca.
Panie profesorze, prosz&amp;#281; o porade. Czy noszenie slip&amp;oacute;w mo&amp;#380;e wp&amp;#322;yn&amp;#261;&amp;#263; na stan zdrowia?
Oczywi&amp;#347;cie. Powietrze jest niezb&amp;#281;dne genitali&amp;#261; jak organizmowi skrobia. Skurczus Penisus to cywilizacyjna choroba. Nic uj&amp;#261;&amp;#263; nic doda&amp;#263;. Sam zobacz a si&amp;#281; przekonasz &amp;#380;e tylko bokserki i nic pozatym. One s&amp;#261; skarbem na miar&amp;#281; bursztynowej komnaty. Udzielam dobrej rady. Je&amp;#347;li jeste&amp;#347; m&amp;#322;ody ale chcesz by&amp;#347; jeszcze pi&amp;#281;kny, nie no&amp;#347; slip&amp;oacute;w tylko bokserki.
Niech w tej kwestii zabior&amp;#261; jeszcze g&amp;#322;os obywatelki:
''Slipy s&amp;#261; takie niem&amp;#281;skie''
Nosz&amp;#261;c bokserki zyskasz najwi&amp;#281;cej. &amp;#379;aden plan nie spali na panewce, i wreszcie u&amp;#347;miechnie si&amp;#281; do ciebie szcz&amp;#281;&amp;#347;cie. Ka&amp;#380;d&amp;#261; z nich mo&amp;#380;esz buja&amp;#263; na swej w&amp;#281;dce. Po&amp;#322;u&amp;#380; kres rosterce, rozumiesz? 
Czu rozmawiam z cudzoziemcem?
Ref/
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