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Z piwem bracie nie wygrasz, ty je w mordę, a ono ciebie na ziemię
Piłeś - nie jedź, nie jedziesz - wypij! Tekst wysoce niepedagogiczny !!!

Każdemu wolno wypić piwko
W jasne wiosenne przedpołudnie
Gdy trzepie człeka pod przykrywką
I język klei się paskudnie
Jacek Kaczmarski
Piwo jest dowodem na to, że Bóg nas kocha i chce, byśmy byli szczęśliwi.
Benjamin Franklin
Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonﬂiktowo spędzać czas z idiotami.
Ernest Hemingway
Głównym problemem świata jest to, że większość ludzi jest o kilka drinków do tyłu.
Humphrey Bogart
Gdzie szewcy a furmani piją, tam najlepsze piwo.
Salomon Rysiński
Naprawdę wierzę w ludzi. Jeśli powie się im prawdę, mogą przetrwać każdy kryzys narodowy. Najważniejsze jest,
aby dać im prawdziwe fakty, oraz piwo.
Abraham Lincoln
Miód dawno sycony na to wesele stał w pogotowiu, piwo warzyć zaczęto, a chmielu dosypywano do niego

dostatkiem; tego chmielu, o którym stara pieśń niosła, że psotnik, nic dobrego, „z dziewcząt robił mężatki”, bo go
przy weselach dużo spijano.
Józef Ignacy Kraszewski: Stara baśń
Dzień ma 24 godziny, skrzynka piwa 24 butelki. Czyżby zbieg okoliczności?
Steven Wright

Dlaczego piwo jest lepsze od kobiety:
Aby schłodzić piwo, wystarczy włożyć do lodówki
Aby wypić piwo nie musisz się rozbierać
Aby zdobyć piwo, nie musisz go upić
Chłodne piwo to dobre piwo
Kapsle i etykiety ściągniesz z piwa bez walki
Gdy zmienisz piwo, nie płacisz alimentów
Im dłużej trzymasz piwo, tym staje się lżejsze
Jedyna rzeczą o jakiej mówi Ci piwo to pora, kiedy musisz iść do WC
Możesz opuścić imprezę z innym piwem niż to, z którym przyszedłeś
Możesz podzielić się piwem z kolegami
Możesz trzymać wszystkie swoje piwa w jednym pokoju i się nie pobiją
Możesz wypić więcej niż jedno piwo w jedną noc, bez wyrzutów sumienia
Możesz zaliczyć piwo publicznie
Nie zarazić się chorobami wenerycznymi od piwa
Nie musisz każdego ranka mówić piwu, że je kochasz
Niezależnie od opakowania piwo zawsze dobrze wyglada
Piwo na gdzieś ile zarabiasz
Piwa nie obchodzi, o której wracasz
Piwa nie trzeba zapraszać na kolację
Piwem możesz się rozkoszować każdego dnia w miesiącu
Piwo będzie zawsze cierpliwie czekać w aucie, gdy grasz w piłkę
Piwo da sobie radę także bez ciebie
Piwo jest szczęśliwe nawet gdy jeździ w bagażniku
Piwo jest tańsze
Piwo jest zawsze wilgotne
Piwo możesz sprowadzić do pokoju hotelowego na noc
Piwo nie będzie ci miało za złe jeśli zaśniesz zaraz po jego wypiciu
Piwo nie boi się myszy
Piwo nie cierpi na bóle głowy, gdy masz na nie ochotę
Piwo nie da ci w twarz
Piwo nie domaga się równouprawnienia
Piwo nie interesuje się modą
Piwo nie jest nieletnie
Piwo nie jest zazdrosne, gdy złapiesz inne piwo
Piwo nie ma krewnych
Piwo nie ma mamusi
Piwo nie ma włosów tam gdzie nie trzeba
Piwo nie mówi dla żartów, że jest w ciąży
Piwo nie musi robić sobie makijażu
Piwo nie narzeka na chrapanie
Piwo nie narzeka na to, gdzie spędza wakacje
Piwo nie plotkuje i nie donosi
Piwo nie podrywa obcych
Piwo nie prosi o jeszcze
Piwo nie puszcza się
Piwo nie spotyka się potajemnie z innym piwem
Piwo nie stanie ci ością w gardle
Piwo nie stawia warunków

Piwo nie tyje
Piwo nie wymaga od ciebie rzeczy niemożliwych
Piwo nie wytyka ci błędów
Piwo nie żąda równości
Piwo nigdy cię nie obgaduje
Piwo nie gdera
Piwo nigdy się nie spóźnia
Po piwie nie musisz ścielić łóżka
To ze piwo jest wredne poznasz już po pierwszym łyku
Zawsze wiesz, że jesteś pierwszym, który otwiera piwo

Dlaczego piwo jest lepsze od mężczyzny:
Piwo nie chodzi na mecze
Piwo zawsze ma dla ciebie czas
Piwo nie czepia się, że nie umiesz gotować
Piwo nie chodzi na inne dziewczyny
Od piwa nie można zajść w ciążę
Piwo nie chrapie gdy chcesz spać
Piwo nie żąda dowodu miłości
Piwo nie jest zazdrosne, że inny facet patrzy na ciebie
Piwo nie bije się z każdym kto się nawinie
Piwo nie beka
Piwo nie ogląda sie za innymi dziewczynami gdy z nim idziesz
Piwo nie chodzi na piwo
Piwo lubi okrągłe brzuszki
Piwo cierpliwie czeka gdy jesteś na zakupach
Grzane piwo jest lepsze od nagrzanego faceta

Dekalog piwosza:
Trzy szklanki piwa, to zdrowe serce i marzenia senne.
Klarowne piwo i kolor słomkowy, to raj w gębie i humor dla głowy.
Morda się śmieje, gdy piwo się leje.
Piwo to rodzaj nijaki, to napój pod szaszłyk i ﬂaki.
Łyk piwa z butelki lub beczki nie powoduje w głowie sieczki.
Gdy obniża Ci się krzywa, napij się dobrego piwa.
Niech się leje piwo z nieba, bo humoru nam potrzeba.
Jak ja lubię przy sobocie, iść na piwo po robocie.
Piwo to jest w życiu blues, daje miłość oraz luz.
Piwo z tobą, piwo wszędzie, nie porzuci, zawsze będzie.
Serwis po-piwny:
Objaw: Piwo wyjątkowo blade i bez smaku.
Przyczyna: Szklanka jest pusta.
Działanie: Podczołgaj się do baru i kup następne.
Objaw: Ściana na przeciwko pokryła się światełkami.
Przyczyna: Leźysz na plecach.
Działanie: Trzymaj się mocno baru.
Objaw: Usta pełne niedopałków
Przyczyna: Przewrócileś się na bar.
Działanie: Patrz wyżej.

Objaw: Piwo jest bez smaku, koszula z przodu mokra.
Przyczyna: Usta zamknięte lub piwo skierowane do nieodpowiedniej części twarzy.
Działanie: Wycofaj się do toalety i potrenuj przed lustrem.
Objaw: Stopy i spodnie zimne i mokre.
Przyczyna: Szklanka trzymana pod nieodpowiednim kątem.
Działanie: Obróć szklankę tak, aby otwór był skierowany ku suﬁtowi.
Objaw: Stopy ciepłe i mokre.
Przyczyna: Wada przepływu.
Działanie: Szybko znajdź psa i zwal na niego.
Objaw: Podłoga rozmazana.
Przyczyna: Patrzysz przez dno pustej szklanki.
Działanie: Poproś kogoś, żeby ci kupił następne piwo.
Objaw: Podłoga się rusza.
Przyczyna: Jesteś wynoszony.
Działanie: Upewnij się czy niosą cię do następnego baru.
Objaw: Nagle zrobiło się ciemno.
Przyczyna: Bar jest zamknięty.
Działanie: Ustal z barmanem swój adres.
Objaw: Wnętrze taksówki pokrywa się kolorowymi wzorami.
Przyczyna: Konsumpcja piwa przekroczyła dopuszczalny limit.
Działanie: Zasłoń usta.
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