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cym wózku lub szeroko komentowaną,
najnowszą kampanię Reserved.
Żyjemy w czasach Wielkiego Wyboru.
Rodzina może być wszystkim. Model 2+2
homo sapiens to relikt przeszłości.
Tym bardziej zaskakująca jest powracająca
homogenizacja. Panowie narzekają, że
panie upodabniają się do siebie tak bardzo,
że nie sposób ich od siebie odróżnić.
Panie również mają problemy, aby odnaleźć „tego jedynego” w gąszczu podobnie
przyciętych bród.
Chociaż brody wychodzą z mody. Będzie lepsza widoczność.
Widoczność nigdy nie wychodzi z mody.
Przejrzystość jasnego widzenia sprzyja
samcom i samicom alfa. Zapewnia pierwszeństwo wyboru. Refleks na tym poziomie
piramidy Masłowa zawsze był w cenie.
Co nas czeka? To, na co się odważymy.
Odległość od dziecięcego łóżeczka do
wiecznego łóżeczka – trumny, jak się głębiej zastanowić, jest zdecydowanie niewielka.
Nie tylko w naszym sercu i mózgu leży
nasza przyszłość, najwięcej zależy od rąk.
Co stworzymy, kogo przytulimy?

Flirt to akwarela miłości.

Paul Bourget

_________________________

Joanna Friedrich

_________________________

Czasem rozmowa z duszą artystyczną, o
podobnym zabarwieniu estetycznym, co
Twoje, obfituje w nowe przemyślenia.
– Nie mam w sobie aż tyle awangardy.
– Na nic nigdy nie jest za późno.
– Zapamiętam.
– A czego człowiek nie odważył założyć
za życia, zawsze można sobie przygotować
do trumny.
– Jakoś w ogóle, jak się zastanowię, to
częściej w życiu wyobrażałam sobie pogrzeb niż ślub, większa swoboda dress
codu.
Itd. itp.
Niekoniecznie pociąg seksualny zmusza
nas do najbardziej wyrafinowanej gimnastyki, są jeszcze inne pociągi, np. estetyczny, które prowokują całkiem interesującą
gimnastykę umysłową.
Za takimi relacjami jestem. W dzień, bo
w nocy...
Dla jednych tafta to przesada, dla innych przesadą są już fałdy w tafcie. O fałdach w mózgu nie wspominając. Chociaż
mózg budzi moją ciekawość już od wczesnego dzieciństwa.
Świetna, zaskakująca maszyneria. O
sercu nie wspomnę, z popularnej reklamy
wiemy, co je różni.
Jeśli już jesteśmy przy reklamach,
wzorce miłości, zakochania i rodziny zmieniają się. Wystarczy spojrzeć na kampanię
reklamową Gucci, z parą prosiąt w dziecię-
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Jeśli chodzi o „gotowe recepty” znalazłam dwie godne uwagi:
1. Kto kocha, niechże zdrów będzie.
Niech zdechnie, kto kochać nie umie.
Po dwakroć niechaj zdechnie, ktokolwiek
kochać zabrania.
Źródło: napis na murze w starożytnym
Rzymie.
2. Miłość najłatwiej złowić w sieć radości. Autor: Ali ibn Abi Talib.
Na okoliczność uwodzenia i zmysłowości nie przychodzi mi do głowy nic lepszego,
niż najnowsza kolekcja Ermanno Scervino:
Pre-fall 2019.
W niej wszystko powinno się udać, Kupidyn jej nie przeoczy.
Powodzenia!

Radovan Brenkus

Wybory
Ani jeden z lekarzy nie zabiegał o życzliwość dzięki wpływowym, znajomościom, nie
prezentował się na bilbordach, niczym towar
godny najrozmaitszych superlatyw. W końcu
żaden krezus nie finansował kampanii, aby
jego oblubieniec, który z kolegami-aktorami
w świetle reflektorów roztrząsa prywatne
plotki, wygrał w ringu i zabezpieczył mu na
przyszłość zamówień. Prawdziwi reżyserzy
w czasach, kiedy określano ich jako niewidzialnych nieprzyjaciół, którzy wprowadzili
nowy światowy porządek, a konspiracyjne
baje mnożyły się niczym grzyby po deszczu,
mieli zbyt daleko od państwowej niemocy,
drobne w państwowej kasie ich nie interesowały.
Kandydatów, dokładnie chirurgów, którzy mieli podjąć się poważnej operacji zaproponowali spośród zgromadzonych.
– Demokracja ma swoje zasady, których
trzeba dotrzymywać. Jeśli je zaniedbamy,
społeczeństwo się rozpadnie – wyjaśniał
przewodniczący komisji. Zakreślcie wyłącznie jednego kandydata z pięciu, inaczej głos
będzie nieważny. Podchodźcie pojedynczo do
urny, abyśmy widzieli, czy nie wrzucacie
więcej niż jedną kartę do głosowania.
Nie wiadomo jaką, a więc czyją demokrację miał na myśli, jednak obecni na sali utworzyli długaśny rząd i rozpoczęli głosowanie.
Komisja udała się do przyległego pomieszczenia i policzyła głosy. Dla skonkretyzowania trzeba dodać, że wyniki komisji
kontrolnej zgadzały się z wynikami komisji
wyborczej, także do manipulacji głosami nie
doszło. W skrócie, uczciwie zdecydowała
większość.
– Chcemy wam ogłosić, że wybory wygrał pan Criterium Favoris – uroczyście
ogłosił przewodniczący komisji. Lekarz
spontanicznie wstał i się ukłonił, tłum zaklaskał. – Należy pomiędzy uznawanych światowych specjalistów i również moim skromnym zdaniem najbardziej nadaje się do przeprowadzenia operacji pacjentki, której grozi
gangrena. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w głosowaniu stronom i wierzymy,
że wybraliście odpowiednio.
Gdy pacjentka obudziła się na sali pooperacyjnej, przerażona zaczęła wrzeszczeć.
– Na Boga, co się stało? – przybiegła siostra.
– To nie lewa, ale prawa noga – zakwiliła.

Tłumaczenie: Marta Pelinko
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