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Po czym poznać uzależnienie od kawy....;-)
...miłośnikom, fanom i smakoszom kawy ....

Po czym poznać uzależnienie od kawy....;))
1. Otwierasz drzwi zanim ktoś zapuka.
2. Jeździsz na nartach nawet pod górę.
3. Zawsze dostajesz bilet pośpieszny, nawet parkingowy.
4. Masz kubek do kawy z obrazkiem swojego kubka do kawy.
5. Pielęgniarka musi mieć kalkulator naukowy aby zmierzyć twój puls.
6. Skończyłeś robić sweter, choć nie masz pojęcia jak robi się na drutach.
7. Mielisz ziarnka swojej kawy w swoich ustach.
8. Śpisz z otwartymi oczami.
9. Filmy video oglądasz na PLAY FF.
10. Twój ulubiony kubek do kawy jest ubezpieczony w PZU.
11. Zostałeś pracownikiem miesiąca w kawiarni a nigdy nie byłeś tam zatrudniony.
12. Zużyłeś w tym tygodniu trzy pary butów do tenisa.
13. Zacząłeś obgryzać paznokcie innych ludzi.
14. Nie mrugnąłeś od ostatniego księżycowego zaćmienia.
15. Twój T-shirt mówi: "Bezkofeinowa kawa to sprawka diabła"

16. Jesteś tak rozdygotany, że ludzie używają twoich rąk by rozmieszać swoją margerite.
17. Na komputerze potraﬁsz napisać sześćdziesiąt słów na minutę... stopami.
18. Nie pocisz się... ty sączysz się.
19. Przetarło się uszko na twoim ulubionym kubku.
20. Zapominasz rozwinąć Snickers'a przed zjedzeniem.
21. Wybudowałeś miniaturę miasta z małych plastikowych mieszadełek.
22. Ludzie dostają rozstroju nerwowego od samego patrzenia na ciebie.
23. JACOBS posiada zastaw hipoteczny na twoim domu.
24. Ludzie mogą testować baterie w twoich uszach.
25. Twoje, nomen omen, kubeczki smakowe są tak zdrętwiałe że mógłbyś wypić wszystko.
26. Kiedy stajesz gdzieś na wzgórzu zaczynasz słyszeć radio, choć nie masz odbiornika.
27. Kiedy ktoś pyta. "Jak się masz?", Ty mówisz: "Dobrze... do ostatniej kropli."
28. Chcesz być poddany kremacji bo tylko tak możesz spędzić swoją wieczność w konsystencji mielonej kawy.
29. Pragniesz powrócić jako kubek kawy w swoim następnym życiu.
30. Twoje urodziny są świętem państwowym w Brazylii.
31. Byłbyś skłonny posiedzieć bez przymusu w tureckim więzieniu.
32. Mówisz doskonale po arabsku choć nigdy nie brałeś lekcji.
33. Twój termos to po prostu mała cysterenka na kółkach.
34. Twoje wargi trwale są ukształtowane w popijającej pozycji.
35. Nawet w sennych spacerach spieszysz się.
36. Możesz pracować dłużej niż króliczek Energizer'a.
37. Twój nerwowy ruch można odnotować na skali Richter'a.
38. Twoje trzy ulubione rzeczy w życiu to: kawa przedtem, kawa podczas i kawa po.
30. Swoją sztuczną szczękę zamaczasz w reszcie wieczornej kawy
40. Jedyny czas kiedy tak w zasadzie stoisz nieruchomo jest podczas trzęsienia ziemi.

CZARNA JAK DIABEŁ, GORĄCA JAK PIEKŁO (…) I ŁAGODNA JAK MIŁOŚĆ”.
Talleyrand

Zapraszam ... kawa dla Wszystkich ..... :)
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