Polowanie na Jelenie trwa...

Publikacja upamiętniająca
pierwsze urodziny

tylik.motogrono.pl

i wiele innych...
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Publikację dedykuję wszystkim
czytelnikom tylik.motogrono.pl.
Dziękuję, Ŝe byliście ze mną przez cały rok.
Dziękuję jednocześnie Andrebarowi,
który jako wierny czytelnik
zamieszczał w komentarzach swoje teksty.
Były one tak dobre,
Ŝe nie mogło ich tu zabraknąć.

---

Łukasz Tylicki,
na Motogronie znany jako tylik.
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Rodzyn Of The Week #15
– Honda Civic VII
Wpis dostępny pod adresem:
http://tylik.motogrono.pl/rodzyn-15-honda-civic

Pan Gromosław w środę rankiem
Na targ wybrał się z bratankiem
Biznes nadal w dobrych rękach
Jego wspólnik nic nie pęka

DŜdŜysław został – miał robotę
Targ przepuścił, był w sobotę
I bez Ŝalu ani złości
Rozpoczyna swe czynności

– „Tylko się jeszcze najem
I zgodnie ze starym zwyczajem
Bity Civic z Częstochowy
Będzie wnet bezwypadkowy”

W trakcie klepania Civica
Co chwilę bierze kolejnego łyka
Na stole stojącej dla otuchy
Swej domowej berbeluchy
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A gdy Gromek z targu wraca
To się prawie, Ŝe przewraca
– „Czy ja tak Ci tłumaczyłem?
Gęby dawno nie obiłem?”

DŜdŜysio dziwnie się kołuje
– „Cio cie Gromsjiu w oszko kuje?
Wsiąłem łyszka berbeluchy
Alesz yyy… tylko dla otuchy”

A Gromosław jak grzechotnik:
– „Maska? Drzwi? A ten błotnik?!?!
Jak Ty to klepałeś głąbie?
Krzywa lampa?!?! JuŜ po Tobie!”
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DŜdŜysio jednak miał odpowiedź
– „Poswól, zie dam małą śpowiedź:
Sie na szypko spoleruje
yyy... i fachowo odpisuje”

Gromek nie wie co ma zrobić
Nadal przecieŜ chce zarobić
– „Jak to ukryć? Jak wystawić?
Jak Jelenia mam omamić?”

Z radą w piątek jest bratanek:
– “Będzie cacy jak baranek
Wuju, kończą dziś się Twoje wzdęcia
Aby łatwo opchnąć auto
W prostym kącie pstryknij zdjęcia!”
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Andrebar napisał
Komentarz do wpisu:
http://tylik.motogrono.pl/rodzyn-15-honda-civic

NałóŜ spojler jej na progi
Dywaniki kup pod nogi
Jakieś tanie bajerfele
I gotowa na niedziele

Zawsze trafisz na Jelenia
(Tu się nadal nic nie zmienia)
Dla którego ładna dupa
To takiego złomu kupa

Tak we troje juŜ szczęśliwi
Resztę bebeluchy spili
Dumni z siebie jak myśliwi
Co zwierzynę ustrzelili
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Lans na mieście
Wpis dostępny pod adresem:
http://tylik.motogrono.pl/lans-na-miescie

Litewskie chłopaki lansować się wybrali
Bejce swe prowadzili w szyku
Na mieście dooobrze wyglądali

Wnet światło czerwone zabłysło
Oni na laski zerkali
Pierwszy szofer wyhamował...

Pozostali mu w kufer wjechali
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Andrebar napisał
Komentarz do wpisu:
http://tylik.motogrono.pl/auta-po-powodzi

W pogoni za zyskiem i brakiem konsekwencji oraz z braku jasności prawa i jego egzekwowania,
wszelkiego rodzaju “DŜdŜy-Gromy” ładują na rynek co wlezie bo wiedzą, Ŝe:

MoŜe i pięciu nie kupi
Ale przyjdzie szósty – głupi
Siódmy – chytry, moŜe sknera
Ósmy – co hajs wygra w pokera

I tak dalej… i tak dalej...
Gromek... masz szkło? No to nalej!
Zobacz... rybka na zakąskę
Jak dostała się w tą wiązkę?

Przestań gadać – wyszło słońce
Wyszły takŜe dwa... zaskrońce
Jakieś kraby oraz Ŝabki
Spierdzieliły do sadzawki

Włącz suszarkę… lakier mieszaj
Te niemieckie szyldy wieszaj
Porób fotki w ogłoszenie
Bo czekają juŜ… ”Jelenie”
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Oda do...
Wpis dostępny pod adresem:
http://tylik.motogrono.pl/oda-do

Stała sobie normalnie
I rozglądała się po okolicy
Miała na sobie czarną kreację
Podkreślającą jej urocze kształty

Nikt się na nią nie patrzył
Nikt prócz mnie
ZauwaŜyła to i zerknęła na mnie
Uśmiechnęła się

O co jej chodziło?
Próbowała zachęcić mnie do spotkania?
CzyŜby chciała zapoznać się bliŜej?
Nic bardziej mylnego!

Dała mi to po chwili do zrozumienia
OdjeŜdŜając z eleganckim Panem po czterdziestce
Patrzącym na mnie subtelnie
Hmmm, a moŜe szyderczo?
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Ona jest poza moim zasięgiem
Po chwili to do mnie dotarło
Dotarło równieŜ to, Ŝe ona lubi wykorzystywać ludzi
– Najpierw sobą zainteresuje, potem ucieka…

Taka jest Carrera
Taka jest, gdy Cię na nią nie stać…
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Andrebar napisał
Komentarz do wpisu:
http://tylik.motogrono.pl/otworz-oczy-przy-tdi-wciąŜ-aktualne

Dobrze czasem się zjednoczyć
Zamiast w pojedynkę toczyć
Jak “Don Kichot” z wiatrakami
Walkę z pseudo handlarzami

Co dwie głowy to nie jedna
Informacja jest potrzebna
Tego czego nie wiesz Ty
Szukaj na pl Tylik

Są tu ludzie z doświadczeniem
Jeśli nie chcesz być “Jeleniem”
Co w poszukiwaniu “Łani”
Ma poroŜe na swej bani…
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Rad zasięgaj, pytaj, wołaj
Nie jesteśmy tu od wczoraj
KaŜdy chętnie Ci podpowie
Jak nie wylądować w rowie

Znamy róŜne juŜ przypadki
OdróŜniamy “bezwypadki”
Potrafimy Ci doradzić
Na co patrzeć, gdzie łeb wsadzić

Co jest waŜne w samochodzie
Co odpuścić sobie moŜesz
Jak nie wtopić, nie umoczyć
Jak się nie dać zauroczyć

Ładny lakier, piękne fele
To są auta na niedziele
Które w starszych egzemplarzach
...eee... nie lubię się powtarzać...

To juŜ było opisane
Jak “Jelenia” wabią “Łanie”
Jak powstaje auto “nowe”
DŜdŜysia i Gromcia sposobem!

Tak więc czytaj – dziel się z nami
SpostrzeŜeniem – uwagami
Pisz, redaguj w komentarzach
Dawaj czadu na wiraŜach

ZAPAMIĘTAJ – Sam nie jesteś
Czy to na wsi czy teŜ w mieście
Nikt nie wypadł “spod ogona”
Będąc fanem Motogrona!

14

Plik „urodzinowy_pdf”
jest integralną częścią wpisu
http://tylik.motogrono.pl/urodziny
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