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Wstęp

Poniżej  znajdziesz  450  angielskich  słówek  podzielonych  na 

kilkanaście  kategorii  tematycznych.  Każde  pojedyncze  słówko 

zostało rozpisane według następującego schematu:

słowo  polskie –  angielski  odpowiednik  –  zapis  fonetyczny 

słowa angielskiego – elementy skojarzenia – skojarzenie.

Zapis  fonetyczny  słowa  angielskiego  to  zapis  najbardziej 

odpowiadający  oryginalnej  wymowie  danego  słowa.  Elementy 

skojarzenia to wybrane z zapisu fonetycznego pojedyncze głoski lub 

sylaby,  z  dodanymi  literami  określające  elementy  gotowego 

skojarzenia.

Pamiętaj,  że  publikacja  ta  ma  charakter  informacyjny. 

Wybrane i  zaprezentowane skojarzenia  wcale  nie  są najlepsze lub 

jedyne.  Sam  możesz  i  powinieneś  stworzyć  lepsze,  bardziej 

odpowiadające  Twoim potrzebom.  Przy  czym w żadnym razie  nie 

chciałem żadnym skojarzeniem obrazić czyichś uczuć lub poglądów 

– nie taka było moja intencja. Jeśli jednak ktoś poczuje się jakimś 

skojarzeniem urażony, to już z tego miejsca – przepraszam bardzo. 
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Nie  zapominaj,  że  właściwym  twórcą  skojarzeń  dla  samego 

siebie,  jesteś  TY.  Nikt  Ci  nie  każe  tworzyć  skojarzeń  z 

wykorzystaniem  wszystkich  liter  z  zapisu  fonetycznego  danego 

słówka.  Możesz  dodawać,  odejmować,  opuszczać,  przestawiać, 

zmieniać – słowem robić wszystko byle stworzyć głupie, śmieszne i 

absurdalne skojarzenie, dzięki któremu zapamiętasz dane słowo. 

Jak zapewne już zdążyłeś zauważyć, ja robię to bardzo chętnie i 

często, ale są to moje przykładowe skojarzenia, na których nauczę 

Cię,  jak  może  i  powinno  wyglądać  to  „tworzenie  twórczych 

skojarzeń” – i w ten sam [czysto informacyjny] sposób je traktuj.
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Jedzenie i picie

Surowy – raw [ro].  Rom. Kupujesz w sklepie surowego Roma na 

obiad.

Wędzony – smoked [smoukt].  Smoła – dukat. Oblewasz smołą 

worek dukatów i masz gotową super uwędzoną wędzonkę.

Filiżanka – cup [kap]. Kap – kap. Kap kap, to filiżanki spadają Ci 

na głowę z sufitu.

Łyżka – spoon [spun].  Sputnik. Strącasz  łyżką  sputnik  z  orbity 

okołoziemskiej.

Łyżeczka  – teaspoon [tispun].  Tenis – sputnik. Grasz w tenisa 

łyżeczką ze sputnikiem.

Napój  – soft  drink  [soft  drink].  Software – drink. Znajdujesz 

w swoim ulubionym napoju, między dwoma bąbelkami, software do 

produkcji drinków.

Nóż – knife [naif]. Nawa – igła – festyn. Nawa kościoła spada na 

walczący z igłą nóż w czasie festynu militariów.

Obsłużyć – serve [serw]. Ser – wino. Ser obsługuje butelkę wina 

w knajpie.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli i Paweł Sygnowski

http://www.zlotemysli.pl/


  ANGIELSKIE SŁÓWKA (BONUS)

  Paweł Sygnowski
● str. 7

Pieprz –  pepper  [pepe].  Beksa – pestka. Najlepszy  sposób na 

beksę to zmusić ją, żeby połknęła pestkę wypełnioną pieprzem.

Polecić – recommend [rekomend].  Ręka – komenda. Na ręce 

wyrasta Ci budynek komendy, którą tym sposobem bardzo mocno 

reklamujesz i polecasz wszystkich napotkanym osobom.
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W restauracji

Przekąska  –  starter  [state].  Statek. Zjadasz  statek  przewożący 

ropę naftową na przekąskę.

Serwetka – napkin [nepkin]. Nad – Empik – kino. Nad każdym 

„Empikiem” rozpostarta jest wielka serwetka, na której wyświetlane 

są filmy - czyli normalne kino. 

Sól – salt [solt]. Sos – lato. Używasz soli zamiast sosu w lecie.

Spodek –  saucer  [sose].  Sos  –  sen.  Katowicki  Spodek  nadaje 

w świat sygnały SOS poprzez Twój sen.

Stolik – table [tejbl]. Talon – Ewa – igloo – balon. Kupujesz na 

talon  stolik  u  pierwszej  businesswoman  świata  –  Ewy  –  w  igloo 

latającym wokół globu na balonie.

Szklanka – glass [glas].  Golonka – as. Szklanka rozbija się na 

golonce, która próbowała wyjąć asa z rękawa.

Talerz –  plate  [plejt].  Palto  –  Ewa  –  igloo  –  tama. Talerz 

owinięty w palto jest używany przez pierwszą kobietę na świecie – 

Ewę,  do  zlepiania  ze  sobą  pojedynczych  igloo,  które  tworzą  tamę 

przeciw zastępom diabelskim.
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Widelec – fork [fok].  Foka. W restauracji zamiast widelca musisz 

używać żywej foki.

Zażalenie  –  complaint  [komplejnt].  Kępa  –  palto  –  Ewa  – 

indor. Na  kępie  drzew wyrasta  palto,  które  zrywa  Ewa,  i  z  tego 

właśnie powodu indor, dla którego było to palto, wniósł zażalenie do 

Boga, który za to wypędził pierwszych ludzi z raju.

Zupa – soup [sup].  Słup. Ze słupa telegraficznego wycieka zupa 

ogórkowa.
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Zakupy

Artykuły  gospodarstwa  domowego –  household  goods 

[hałshould gudz]. House – holownik – ul – dog – ugoda – Zet. 

AGD z twojego domu tańczą w rytmach muzyki house na holowniku, 

który holuje ogromny, przepotężny ul do paszczy jeszcze większego 

doga, który na ten widok szybko doszedł do ugody z prezenterem 

radiowym na antenie radia Zet.

Artykuły  dla  majsterkowiczów –  DIY  store  [di  aj  łaj  stor]. 

Dynia – Jałta – Audi – igloo – storczyki. Za pomocą artykułów 

dla  majsterkowiczów,  budujesz  z  dyni  w  Jałcie  najnowszy  model 

Audi,  który  ustawiasz  w  środku  obracającego  się  wokół  bieguna 

północnego igloo, non – stop obsypywanego storczykami.

Bazar –  market  [makit].  M  –  rakieta. Sprzedajesz  na  bazarze 

plastikowe  figury  M,  które  w  rzeczywistości  są  rakietami  ziemia-

ziemia, które wybuchają, gdy tylko klient opuści teren bazaru.

Cukiernia – bakery [bejkeri]. Ebay [czyta się ibej] – kierownica. 

Kupujesz  na  ebay`u marcepanową kierownicę,  którą  dostarczają  Ci 

prosto z cukierni i którą zakładasz sobie w swoim aucie.

Kiosk – newsagent`s [njuzejdzents]. Nazajutrz – E – dżin – tarot 

–  Sas. Nazajutrz  małe  literki  E  zatopią  w  dżinie  kiosk,  w którym 

pracujesz i nad którym będą grały w tarota z królem Sasem.
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Księgarnia –  bookshop [bukszop].  Bug – szop. Na Bugu szop 

pracz  założył  pierwszą  wodną  księgarnię,  gdzie  książki  pływają 

swobodnie w jego wodach.

Sklep muzyczny – music shop [mjuzik szop].  MTV – Józek – 

szop. W MTV znajomy pijanica – Józek reklamuje sklep muzyczny 

szopa pracza.

Obniżka ceny – reduced price [ridjust prais]. Raty – już – TOPR 

– Paryż. Obniżka ceny rat za usługi ratownicze już spowodowała, że 

TOPR przeniósł się do Paryża, gdzie kontynuuje swoją działalność.

Spożywczy  –  grocery  [grouseri].  Groch  –  kłusownik  –  era. 

W sklepie  spożywczym  groch  z  kapustą  sprzedaje  kłusownika 

w słoiku,  którego bezpłatną dostawę można zamówić telefonicznie 

poprzez sieć ERA.

Supermarket –  supermarket  [supemakit].  Zupa  –  mak  –  kit. 

W supermarkecie wspaniała oferta - do każdej zakupionej zupy tona maku 

gratis. Całe miasto zleciało się, ale na miejscu okazało się, że to zwykły kit, 

więc zawiedzeni klienci zdemolowali, a następnie spalili cały sklep.

Wyprzedaż –  sale  [sejl].  Zet  –  igloo. Radio  Zet  prowadzi 

wyprzedaż igloo na Arktyce. 

Zabawki – toy shop [toj szop]. Tonik – szop. W pustej butelce po 

toniku  trzymasz  szopa  pracza,  któremu wystarczy  dać  łyk  toniku, 

żeby zaczął produkować całe stosy wspaniałych zabawek.
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Potrawy mączne

Bułka – roll [roul]. Rów – ul. Ogromna bułka leży w przydrożnym 

rowie. Nagle pęka na kilka tysięcy odłamków, a po niej zostaje ul, 

który zaczyna produkować miód zalewający i  oblepiający wszystko 

i wszystkich.

Chleb – bread [bred]. Bar – red [z angielskiego “czerwony”]. 

Za barem stoi czerwony chleb i obsługuje klientów.

Ciasto – cake [kejk].  Krew – ekierka. Z każdego ciasta leje się 

najprawdziwsza krew, jak tylko dotkniesz go ekierką.

Herbatniki –  biscuits  [biskits].  Bis  –  kot  –  as. Herbatniki, 

tańcząc na scenie na bis, zjadają na surowo kota, którego porwały ze 

stolika do gry w pokera, gdzie wypadł mu jeden z rękawa as, którego 

chował na czarną godzinę.

Ryż – rice [rajs]. Raj – lis. Raj zostaje zasypany ryżem, gdy sprytny 

lis, wysłannik piekieł, rozpruł swoimi pazurkami worki w magazynie.
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Mięsa

Befsztyk –  beefsteak  [bifstejk].  Pif  –  stek  –  igloo  –  koń. 

Befsztyk  stojąc  na  talerzu,  z  którego  miał  zostać  zjedzony  przez 

Eskimosów, strzela [pif – paf] kawałkami steku wziętego z innego 

talerza. Jednym kawałkiem trafia w igloo, gdzie zabija pasącego się 

tam konia, który wędruje zamiast niego na talerz Eskimosów.

Bekon – bacon [bejken].  B – Heineken. Bekon zajada smażone 

literki B i popija to piwem Heineken.

Cielęcina – veal [wil]. Willa. Budujesz willę z cielęciny.

Dziczyzna –  game  [gejm].  Gem  –  igloo. Dziczyzna  gra  gema 

tenisowego na korcie we wnętrzu ogromnego igloo.

Kiełbasa – sausage [sosidz]. Sos – dzik. Dowolna kiełbasa oblana 

dowolnym sosem zamienia się w żywego dzika.

Kotlet – cutlet [katlet]. Kat – flet. Kat zabija na szafocie kotlet za 

pomocą okropnej gry na flecie.

Szynka –  ham  [ham].  Cham. Jeśli  ktoś  nazwie  Cię  szynką,  to 

wiesz,  że  miał  na  myśli  Ciebie  jako  wielkiego  chama,  i  od  razu 

możesz lać go w mordę.
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Wątróbka – liver [live]. Live. Wątróbka daje koncert live w Twoim 

mieście – musisz tam być.

Wędlina  –  cold  meat  [kould  mit].  Kola  –  ul  –  dynamit. 

Wsadzasz kawałek wędliny do pustej butelki po coli, zostawiasz ją na 

dwie godziny w ulu i masz gotowy, bardzo silny dynamit.

Wieprzowina – pork [pork]. Pokój. Przywódcy wszystkich państw 

świata  podpisują  umowę  o  powszechnym  pokoju  kawałkami 

wieprzowiny.

Wołowina – beef [bif].  Balet – iglo – flet. Wołowina występuje 

nago w balecie, a w przerwie siedzi w zimnym igloo, gdzie wygrywa 

na flecie relaksując się przed drugą częścią swojego występu.

Żeberka – ribs [ribz]. Ryba – Zet. W żeberkach na talerzu pływa 

żywa ryba, która słucha sobie przez rybie radio radia Zet.
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Ryby i owoce morza

Dorsz  – cod [kod].  Kod. Wpisujesz dorszem super tajny kod do 

super tajnej maszyny.

Homar – lobster [lobster]. Lobby – ster. Homary tworzą potężne 

lobby sterujące sterem każdego statku.

Karp – carp [karp]. Kapelusz. Najnowsza moda z Paryża: kapelusz 

z żywym karpiem w środku.

Krewetka –  shrimp  [szrimp].  Szminka  –  rampa. Twoja 

dziewczyna  smaruje  się  szminką  w  kształcie  krewetki,  po  czym 

wskakuje prosto do morzą pełnego krewetek – kawalerów z rampy, 

trzymanej przez Ciebie w rękach.

Makrela  –  mackerel  [makrel].  Makler. Makrela  najlepszym 

maklerem w dziejach świata.

Ostryga – oyster  [ojster].  Olej – list  – teatr. Ostryga wyrzuca 

z siebie beczki pełne oleju, którymi próbuje trafić uciekającego lisa, 

który  wcześniej  próbował  ją  zjeść  na  surowo,  a  trafia  tylko 

w widownię w teatrze, gdzie rozgrywa się ten dramat.
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Pstrąg  –  trout  [traut].  Trakt  –  aut. Miliony  pstrągów  zdążają 

kamiennym  traktem  na  rybny  sąd,  który  odbywa  się  w  środku 

pustyni,  gdzie  wszystkie  zostaną starte  na  farbę,  którą  maluje  się 

linie autu na boiskach.

Sardynka – sardine [sardin].  Saddam – wiking. Sam Saddam 

Husajn zostaje porwany przez malutką sardynkę – sługę wielkiego 

Wikinga.

Sola –  sole  [soul].  Sól  –  ul. Sola  wlewa  wodę  z  solą  do  ula  – 

z zemsty za zeszłoroczne ukąszenie przez osę z tego ula.

Szczupak – pike [pajk].  Punk – AK. Szczupak – punk wstępuje 

w szeregi AK, gdzie dzielnie walczy z hitlerowcami.

Śledź –  herring  [hering].  Hitler  –  wiking. Hitler  śledziem 

zasłania się przed ciosami toporem próbującego porwać go Wikinga.

Ślimak – snail [snejl]. Sen – Nel. Ślimak w czasie snu marzy o Nel 

z „W pustyni i w puszczy”.

Tuńczyk  – tuna [tuna].  Tajga – łuna. W tajdze łuna na niebie 

powstaje z wnętrzności tuńczyka.

Węgorz – eel [il]. Gil. Żywy węgorz wypada Ci z nosa, zamiast gila.
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Drób

Bażant – pheasant [feznt]. Wieża – żona – nit. Bażant wspina się 

po bardzo wysokiej wieży, gdzie zamknięta siedzi  jego żona,  którą 

uwalnia metalowych nitem.

Gęś –  goose  [gus].  Gusła. Średniowieczne  gusła  uwalniają 

wszystkie gęsi z pobliskich zagród.

Indyk –  turkey [teki].  Teczki. Wynajmujesz  indyka do noszenia 

Twoich teczek do szkoły i z powrotem.

Kaczka –  duck  [dak].  Dach  –  krowa. Kaczka  buduje  dach 

w Twoim domu, korzystając z rogów i skóry krowy.
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Nabiał

Jajko – egg [eg]. Einstein – gęś. Einstein w chwilach natchnienia, 

przed jakimś ważnym odkryciem, jadł tylko jajka gęsi.

Margaryna –  margarine  [madżerin].  Menedżer  –  rana. 

Margaryna zostaje głównym menedżerem od bandażowania ran.

Masło – butter [bater].  Bateria. Razisz masło prądem z baterii, 

żeby zjełczało.

Mleko – milk [milk].  Mila – lek. Wypicie garnka pełnego mleka 

o długości jednej mili, to najlepszy lek na wszystko.

Mleko w proszku – instant milk [instent milk].  Lina – stek – 

natka – mol – lek.  Przywiązujesz liną mleko w proszku do steku 

i bijesz je natką, na co z szaf wychodzą setki moli, które rzucają się 

na mleko i stek – przerabiając je na gotową buteleczkę najlepszego 

leku na świecie.

Śmietana – cream [krim]. Krew. Zamiast krwi wycieka z Twojego 

ciała prawdziwa śmietana.
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Napoje

Kawa – coffee [kofi]. Koń – mafia. Koń szefem mafii handlującej 

kawą z przemytu.

Kawa  rozpuszczalna –  instant  coffee  [instent  kofi].  Tina  – 

statek – natka – off  – igloo.  Tina śpiewa na  statku w duecie 

z natką  pietruszki,a  ich  śpiew  zaparza  rozpuszczalną  kawę,  której 

zapach uruchamia mechanizm „off” statku, rozpuszczający wszystkie 

igloo na dalekiej północy.

Koniak  –  cognac  [konjak].  Koń – jak.  Koń  po  wypiciu  butelki 

koniaku zamienia się w jaka.

Piwo – beer [bir]. Bar – Irys. W barze piwo nalewa Ci żywy kwiat 

irys.

Sok –  juice  [dzus].  Taca –  zupa –  sosna. W knajpie  na  tacy 

podają Ci sok pomarańczowy zmieszany z zupą ogórkową, z której 

wyrasta pień sosny.

Sok owocowy – fruit juice [frut dzus].  Farma – ród – dżin – 

ZUS. Farmę soku owocowego prowadzi ród dżinów, za zezwoleniem 

ZUSu.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli i Paweł Sygnowski

http://www.zlotemysli.pl/


  ANGIELSKIE SŁÓWKA (BONUS)

  Paweł Sygnowski
● str. 20

Szampan  – champagne [szampejn].  Szałwia – empe3 – wino. 

Butelka szampana rośnie w liściach szałwi, którą można zerwać tylko 

słuchając muzyki w mp3 i tylko za pomocą butelki wina.

Wino – wine [łajn].  Wayne [czyta się „łejn”]. John Wayne – 

strzelał zawsze w dzikich Indian butelkami pełnymi wina.

Wino białe – white wine [łajt łajn]. Łata – łajno. Wystarczy polać 

dowolną łatę białym winem, żeby zamieniło się w łajno.

Wino czerwone – red wine [red łajn].  Reda – łajno - wanna. 

Portowa  reda  zostaje  zalana  czerwonym  winem  zmieszanym 

z łajnem, wyciekającym z wanny kapitana pewnego statku, który je 

sobie tam składował.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli i Paweł Sygnowski

http://www.zlotemysli.pl/


  ANGIELSKIE SŁÓWKA (BONUS)

  Paweł Sygnowski
● str. 21

Owoce

Brzoskwinia – peach [pitcz]. Pif – taczka. Pif – paf, to strzela do 

Ciebie brzoskwinia pestkami, które Ty łapiesz bezpośrednio na swoją 

taczkę i sprzedajesz w punktach skupu.

Cytryna –  lemon  [lemon].  Lem  –  moon  [z  angielskiego 

„księżyc”]. Stanisław Lem leci w cytrynie na księżyc.

Czereśnia – cherry [szeri]. Szeryf. Czereśnia zostaje szeryfem.

Daktyle – dates [dejts]. Dentysta. Dentysta wpycha Ci daktyle do 

gardła, żebyś nie mógł zamknąć ust, jak zacznie borować.

Figi –  figs  [figz].  Fajka  –  gazela. Owoc  figi  nabija  sobie  fajkę 

wnętrznościami  świeżo  zabitej  przez  siebie  gazeli  i  wypala  ją  ze 

smakiem.

Jagody –  blueberries  [bluberiz].  Blues  –  Berło. Leśne  jagody 

grają bluesa na berle króla.

Maliny –  raspberries  [razberiz].  Zraz  –  Beria  –  mrówka  Z. 

Robisz zraz z malin, którym dusisz w czasie obiadu Berię – na rozkaz 

nowego przywódcy – mrówki Z.

Mandarynka –  tangerine  [tandzerin].  Tancerka  –  dżem  – 

rynna. Tancerka w stroju mandarynki tańczy w słoiku dżemu, a po 
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skończonym  występie  spada  wzdłuż  rynny  ze  sceny  do  koszyka 

z mandarynkami.

Morela – apricot [eiprikot].  Wieża Eifla – Prima – Kot. Wieża 

Eifla została zbudowana z moreli, które wydzielają z wnętrza wrzącą 

kawę  Prima,  która  spada  na  głowy  kotów  szwendających  się  pod 

wieżą.

Orzechy laskowe – hazelnuts [hejzlnats].  Herkules – zima – 

natka – S. Herkules w czasie walki z zimą o powrót wiosny, zostaje 

przygnieciony  ogromną  natką  pietruszki  –  na  szczęście  szybko 

połyka garść orzechów laskowych i  dostaje  takiego „kopa”,  że  bez 

problemów zawiązuje zimie supeł na głowie w kształcie litery S.

Orzechy włoskie – walnuts [łolnats].  Wojna – len – nalot – 

SS. Orzechy włoskie, w czasie wojny z lnem, dokonują nalotu na jego 

plantację na spółkę z SS-manami.

Orzechy ziemne – peanuts [pinats]. Szpinak – tasak. Zdzielasz 

szpinak tasakiem i wylatują z niego całe worki orzechów ziemnych.

Pomarańcza – orange [orindz]. Oranżeria – dżem. W oranżerii 

pomarańcze hoduje się tylko w słoiku z dżemem.

Porzeczki czarne – blackcurrants [blakkarents]. Bilet – kakao – 

renta. Kosz czarnych porzeczek z biletem do kina i łyżeczką kakao – 

to Twoja miesięczna renta.
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Porzeczki czerwone – redcurrants [redkarents]. Reda – kara – 

renta. Portowa reda zabarwiona na czerwono zwłokami walczących 

tam czerwonych porzeczek,  które bohatersko opierają się  wydaniu 

swoich przywódców na karę za grabież renty porzeczek czarnych.

Poziomki – wild strawberries [wajld stroberiz].  Waleń – DOS – 

strop – ryż. Waleń z  dna oceanu wskakuje do DOS`a w Twoim 

komputerze i  robi takie zamieszanie, że na stropie Twojego domu 

zaczynają  wyrastać  krzaki  poziomek,  z  których  spada  ryż 

w torebkach.

Rodzynki –  raisins  [rajznz].  Raj  –  żona –  zakon. W  raju  za 

paczkę rodzynek w sklepie możesz oddać swoją żonę do zakonu.

Truskawki – strawberries [stroberiz].  Sto – robak – ser – ryż. 

Sto truskawek chwyta robaka i rzuca go do garnka pełnego płynnego 

sera, gdzie stapiając się zwraca wszystek ryż, który wcześniej ukradł.

Winogrona –  grapes [grejps].  Gra – epos. Winogrona, których 

jesteś agentem, zostały zatrudnione do gry w starożytnym eposie.
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Warzywa

Brokuły –  broccoli  [brokeli].  BROK  –  karmel. Picie  piwa 

„BROK” – uruchamia w organizmie mechanizm produkujący karmel 

z brokułów.

Brukselka  –  brussels  sprouts  [braslz  sprauts].  Brazylia  – 

szprotki  –  raut. W  Brazylii  szprotki  z  puszki  chodzą  pod  rękę 

z brukselką na uroczysty raut ku ich czci.

Buraki  –  beetroot  [bitrut].  Bat  –  trutka. Bijesz  batem  dwa 

czerwone  buraki,  żeby  wyrzuciły  z  siebie  trutkę  na  stonkę 

ziemniaczaną.

Czosnek – garlic [garlik]. Gal – szalik. Każdy starożytny Gal nosił 

szalik z czosnku, którym powalał przeciwnika samym zapachem.

Dynia – pumpkin [pampkin].  Pampa – skini.  W Pampie  skini 

walczą z policją, rzucając w nich łysymi dyniami.

Fasola –  beans  [binz].  Benz. Nowy  model  Mercedes  Benz  ma 

kształt fasoli.

Groszek – peas [piz]. Pizza. Groszek z puszki wcina Twoją pizzę.
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Kalafior – cauliflower [kaliflałer].  Cola – flakon – łyżwa – R. 

Żywy kalafior  wypija  butelkę  Coli  z  flakonu po kwiatach,  zakłada 

łyżwy i robi wielkie „R” na lodzie.

Kapusta – cabbage [kebidz].  Kebab – brydż. Główka kapusty je 

kebab w czasie gry w brydża.

Marchew –  carrot  [kerot].  Karoca  –  grota. Karoca  z  królem 

i królową przelatuje nad ogromną, ciemną grotą,  z  której wylatują 

ogromne ilości marchewki i rozbiją się o karocę.

Marchewki – carrots [kerots].  Kier – Rom – tasak. Karciany 

kier gra w pokera z Romem. Podbiegasz do niego i tasakiem obcinasz 

mu głowę, z której wysypują się całe stosy marchewek.

Ogórek  – cucumber [kjukamber].  Kij – nauka – membrana. 

Musisz zagonić kijem ogórek do nauki budowy membrany w Twoim 

głośniku.

Pietruszka –  parsley  [parsli].  Pas  –  Presley. Pietruszka 

przywiązała pasem Presley`a do siebie i zmusza go do nieustannego 

grania  swoich  wszystkich  przebojów  dla  wszystkich  pietruszek  na 

świecie.

Pomidor – tomato [tomejto]. Temat – tatuaż. Pomidor prowadzi 

seminarium nt. sztuki tatuażu.
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Por – leek [lik].  Lina – lekarz. Na linie z pora – lekarz wchodzi 

w głąb Twojego organizmu, żeby Cię dokładnie zbadać.

Rzodkiewka –  radish  [radisz].  Rad  –  dysza. Rzodkiewka 

napromieniowana radem zamieniania  wszystko,  czego dotknie,  na 

dysze, z których wylatują setki rzodkiewek.

Sałata –  lettuce  [letis].  Lekkoatletyka  –  lis.  Sałata  pokonuje 

w lekkoatletyce nawet samego mistrza sprintu – lisa.

Seler –  celery  [seleri].  Ser  –  lama  –  ring. Seler  obserwujący 

walkę  bokserską  rozpuszcza  się  pod  wpływem  emocji  na  kałużę 

płynnego sera, z której wyskakuje ogromnie umięśniona lama, która 

jednym kopnięciem zmiata z ringu mistrza świata wagi ciężkiej.

Szpinak – spinach [spinidz].  Spinka – rydz.  Używasz szpinaku 

jako spinki, którą spinasz kilkanaście dorodnych rydzów.

Ziemniaki – potatoes [potejtoz].  Pot – teologia – tor – wóz. 

Zamiast kropel potu spadają Ci z czoła prawdziwe ziemniaki, które 

rozprawiają między sobą o teologii i zaczynają Cię gonić. Ty wpadasz 

na  tor  wyścigowy,  gdzie  ziemniaki  przejeżdża  na  drobną  miazgę 

wyścigowy wóz. 
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Przyprawy i dodatki

Cukier –  sugar  [szugar].  Suchar  –  gar. Wyciągasz  cukier 

w postaci długich sucharów z głębokiego gara.

Musztarda – mustard [masted]. Masa – szata – eden. Z wielkiej 

masy musztardy wyciągasz szatę z naszywką przedstawiającą ogród 

Eden.

Oliwa – olive oil  [oliw ojl].  Kolej – Litwa – Pole – I. Wielka 

masa płynnej  oliwy zablokowała kolej  na Litwie,  gdzie  na polach, 

wytłaczając oliwę, pracują niewolnicy z wypaloną literą „I” na czole.

Sztuczne  aromaty –  artificial  flavours  [atifiszl  flejwez].  Akt  – 

Hifi – szal – flet – wóz. Sztuczne aromaty w buteleczkach pozują 

do nagiego aktu pewnemu malarzowi, który w porywach złości rzuca 

w nie wieżą Hifi, a te za to duszą go własnym szalikiem, ogłuszają grą 

na flecie i martwego pakują na cmentarny wóz.

Zioła – herbs [herbz]. Herb – bez. Rycerze walczący ziołami, mają 

w herbie bez.
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Odzież

Apaszka – scarf [skaf].  Skaut – Kafka. Seryjny morderca zabija 

skautów apaszką, którą chowa w książkach Kafki.

Beret –  beret  [beret].  Bar  –  reda  –  T.  Pijany  beret  zostaje 

wyrzucony z baru, aż za portową redę, gdzie wzywa swojego kumpla, 

morską bestię w kształcie litery T, która zmiata ten bar z powierzchni 

ziemi.

Bluzka –  blouse  [blauz].  Bal  –  aplauz. Twoja  bluzka  wchodzi 

z Tobą w parze na bal i wywołuje wielki aplauz zgromadzonej tam 

publiczności.

Bluzka  z  długim  rękawem  –  long  sleeved  blouse  [long  sliwd 

blauz].  Lody – nago – sala – likier – wada – blat – auto – 

Zet. Lody rozpuszczają się przed nagą bluzką, która swoim długim 

rękawem  zabiera  likiery  do  pokrycia  wady  blatu  stołu,  na  który 

właśnie wjeżdża auto prezesa radia Zet.

Bluzka z krótkim rękawem – short sleeved blouse [szort sliwd 

blauz].  Szop pracz – salwa – wino – dąb – plaża. Szop pracz 

wystrzeliwuje  salwę  armatnią,  która  tworzy  sylwetkę  bluzki 

z krótkim rękawem na niebie,  i  której  z  rękawa zaczyna wyciekać 

wino, spadające prosto na dąb rosnący na krymskiej plaży.
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Czapka –  cap  [kap].  Kemping. Cały  kemping  zajęty  i  pokryty 

czapkami – wolnych miejsc brak.

Dres –  track  suit  [trak  sut].  Trajektoria  –  sto. Jeden  dres  to 

jednostka,  którą  mierzy  się  trajektorię  lotu  stu  rakiet  w  jednej 

minucie.

Garnitur –  suit  [sut].  Sutek. Sutek  na  piersi  masz  zakryty 

ministerialnym garniturem.

Kamizelka – vest [west].  West. Papierosy West palą sobie Twoją 

kamizelkę.

Marynarka –  jacket  [dzakit].  Dżem  –  manekin. Marynarka 

wypełniona dżemem to najdoskonalszy manekin na świecie.

Pasek – belt [belt].  Belka – lot. Drewniana belka leci samolotem 

linii „Lot” przywiązana grubym, skórzanym paskiem do fotela.

Płaszcz –  coat  [kout].  Kot  –  auto. Żywy  kot  w  płaszczu  jest 

prawdziwą ozdobą maski Twojego auta.

Pończochy –  stockings  [stokingz].  Stok  –  Kingsajz. Sztuczny 

stok zbudowany z pończoch – to tutaj właśnie kręcili „Kingsajz”.
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Rajstopy –  tights  [tajts].  Tata – widz. Twój  tata  przebrany  za 

rajstopy, staje się zagorzałym widzem damskich wdzięków.

Skarpetki – socks [soks].  Sok – kosa. Otwierasz  butelkę soku, 

stamtąd wylatują śmierdzące skarpetki z goniącą je kosą.

Spodnie –  trousers  [trauzez].  Traktor  –  Ul  –  zez. Traktor 

prowadzony przez rolnika, który ma ul na głowie i w dodatku zeza, 

przejeżdża Twoje spodnie leżące w poprzek drogi, i przy tym urywa 

całe zawieszenie traktora.

Spódnica – skirt [skert].  Sakiewka – pet. W sakiewce trzymasz 

spódnicę,  która  przerabiasz  na  pety,  z  których  „składasz”  sobie 

całego papierosa.

Stanik – bra [bra]. Brawo. Twój stanik bije brawo.

Szelki  – braces  [brejsiz].  Brelok – kryzys. Reklamowe breloki 

zaczepia się o spodnie podtrzymującymi je szelkami w czasie kryzysu 

gospodarczego.
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Obuwie

Kapcie – slippers [slipez]. Ślepia – paź. Twoje kapcie spoglądają 

straszliwymi  ślepiami  na  pazia  królowej,  którego  połykają 

korzystając w chwili jego nieuwagi.

Kozaki –  boots  [buts].  Bunt  –  stos. Twoje  kozaki  buntują  się 

przed  ich  dalszym  wykorzystywaniem,  po  czym  wdrapują  się  na 

wielki stos podobnych im kozaków i podpalają go.

Pasta do butów – shoe polish [szu polisz].  Susza – polo – lis. 

Wyciek  Twojej  pasty  do  butów  do  gleby,  wywołuje  wielką  suszę, 

w czasie której na koniu jeździ sobie lis, który odbija pustą tubkę po 

Twojej paście.

Sandały – sandals [sandlz].  Sad – dyliżans. Przejeżdżasz przed 

sad,  w którym na drzewach rosną sandały,  dyliżansem zrobionym 

właśnie z sandałów.

Sznurowadła – laces [lejsiz].  Leń – kryzys. Sznurowadła butów 

stają się wielkim leniem i dlatego świat popada w kryzys, bo każdy 

się wszędzie spóźnia, gdyż nie może zawiązać sobie sznurowadeł.

Tenisówki – plimsolls [plimsoulz]. Palma – limuzyna – Saul – 

los. Ogromnie  wysoka  palma  przewraca  się  prosto  na  limuzynę, 

którą jedzie król Saul, i którego przed zmiażdżeniem i dopełnieniem 
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losu, który przepowiedziała mu wyrocznia, ratują go jego tenisówki, 

które zablokowały spadająca palmę i odrzuciły ją na bok.

Wysokie obcasy – high heels [haj hilz]. Hifi – Hilton – Z. Wieża 

Hifi wchodzi na wysokich obcasach do hotelu Hilton, gdzie czeka na 

nią minister przebrany za literę Z.
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Apteka

Bandaż –  bandage  [bandidz].  Banan  –  dzida. Banan 

z obandażowaną raną na skórce ucieka przed lecącą w jego stronę 

dzidą.

Krople  –  drops  [drops].  Dropsy. Zamiast  kropli  łez  –  z  oczu 

spadają Ci miętowe dropsy.

Maść – ointment [ojntment]. Opona – testament. Bogaty wujek 

zapisał  maścią  przeciw  oparzeniom  starą  oponę  samochodową 

w swoim testamencie właśnie Tobie.

Opatrunek – dressing [dresing]. Dres – Sting. Robisz opatrunek 

na ranę ze swego dresu Stingowi w czasie jego koncertu.

Plaster – sticking plaster [stiking plaste].  Styk – King Kong – 

plastyka. Styk prądu z plastrem przywraca do życia King Konga, 

który rozwala wszystkie sale plastyczne w kraju.

Środek  przeciw  owadom –  insect  repellent  [insekt  ripelent]. 

Insekt – RIP – palant.  Insekty wysmarowały środkiem przeciw 

owadom napis  RIP [Rest  In  Peace,  czyli  spoczywaj  w pokoju]  na 

swoich  mogiłach  i  teraz  grają  jedną  z  płyt  grobowych  z  ludźmi 

w palanta.
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Strzykawka –  syringe  [sirindz].  Syrena  –  rydz. Syrena 

warszawska  przed  każdym  występem  na  żywo,  wstrzykuje  sobie 

strzykawką zmielonego na drobny mak rydza.

Środek nasenny – sleeping pills [sliping pilz]. Sala – ping pong 

–  Pilzner. Cała  sala  gra  w  ping  ponga,  a  potem,  po  wypiciu 

odrobiny środka nasennego, obrzuca się pustymi butelkami po piwie 

„Pilzner”.

Wata  – cotton wool [kotn wul].  Kot – nawa – ul. Kot rzucając 

watą w nawę kościoła przewraca wieżę kościoła na ul pszczół, które 

go właśnie pokąsały.
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AGD

Czajnik – kettle [ketl]. Kot – talon. Twój kot dostaje pocztą talon 

na balon w czajniku.

Dzbanek –  jug  [dzag].  Dżem  –  znak  –  gardło. Gotujesz 

w dzbanku  dżem  truskawkowy,  z  którego  zamiast  pary  wylatują 

znaki drogowe prosto do Twego gardła.

Expres do kawy – coffee machine [kofi meszin]. Kokaina – film 

–  szynka. Za  kontener  kokainy  kupujesz  expres  do  kawy  i  film 

o produkcji szynki.

Garnek –  pot  [pat].  Pot. Zamiast  kropli  potu  na  Twoim  ciele 

pojawia się odcisk wielkiego garnka.

Kieliszek –  wine  glass  [łain  glas].  Łajno  –  G  –  las. W  dole 

z łajnem  pijesz  alkohol  kieliszkiem  w  kształcie  litery  G,  który 

wydziela z siebie zapach lasu.

Korkociąg – corkscrew [kokskru].  Kokos – krowa. Przykręcasz 

korkociągiem kokos do żołądka krowy.

Kubek – mug [mag]. Mag. Topisz złego maga w swoim kubku.
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Kuchenka – cooker [kuke].  Kukułka. Zamiast kukułki w zegarze 

pojawia się kuchenka mikrofalowa.

Lodówka – fridge [fridz].  Farma – rydze. W lodówce założyłeś 

farmę, gdzie uprawiasz rydze.

Otwieracz do konserw –  tin  opener  [tin  oupene].  Tin Tin – 

Europa – Pele – N. Tin Tin w czasie pościgu za jakimś przestępcą 

gdzieś w Europie, dostaje boleśnie w głowę otwieraczem do konserw, 

który wykopał ze stadionu Pele, za to, że ten zrobił dziurę w kształcie 

litery N w siatce bramki przeciwnika.

Rondel –  saucepan  [sospen].  Sos –  sopel  –  N. Sos  w  rondlu 

zamarza i tworzy wielki sopel w kształcie litery N.

Serwis do herbaty – tea set [ti set].  Tik tak – set. Tik tak, to 

odlicza czas bomba zegarowa umieszczona w serwisie  do herbaty, 

której  wybuch zaleje  herbatą cały  świat,  jeśli  tylko przegrasz  tego 

tenisowego seta z terrorystą.

Szczotka – brush [brasz]. Barszcz. Twój barszcz razem z talerzem 

połyka szczotka do zębów, którą zawsze nosisz w kieszeni.

Sztućce –  cutlery  [katleri].  Kat  –  cholera. Kat  zabija  sztućce 

zarazkiem cholery.
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Taca  – tray [trej].  Tarka – Rej. Taca z  owocami pisze na tarce 

Rejowi wiersze.

Zmywarka do naczyń – dishwasher [diszwosze]. Dywan – szafa 

–  nosze. Myjesz  w  zmywarce  do  naczyń  dywan  z  szafy,  za  co 

zabierają Cię na noszach do wariatkowa.
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Kosmetyki

Cień do powiek – eye shadow [ai szadoł].  CIA – szata – dół. 

Agenci CIA zakrywają szatą z Twojej szafy dół,  z  którego wylatują 

cienie do powiek.

Gąbka –  sponge  [spandz].  Spadochron  –  N  –  dżem. Gąbka 

zmiata  i  wyrzuca  wszystkich z  samolotu  na  spadochronach,  które 

w locie otwierają się w kształt  wielkiej  litery N, i  lądują dokładnie 

w słoikach z dżemem.

Grzebień – comb [koum]. Kot – Unia. Każdy Kot w Unii posiada 

własny grzebień.

Konturówka –  lip  liner  [lip  lajne].  Lipa  –  ławica  –  inne. 

Konturówką rysujesz w kątach swoich oczu kształt lipy, którą porywa 

ławica ryb w kształtach innych drzew.

Krem  do  golenia –  shaving  cream  [szejwing  krim].  Szelki  – 

wiking  –  Krym. Szelkami  z  kremem  do  golenia  Wikingowie 

zdobywają Krym.

Lusterko – mirror [mire].  Mina – RE. Dajesz bogowi słońca RE 

lusterko – minę, które wybucha po dotknięciu - prosto w jego twarz.
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Maszynka  do  golenia –  shaver  [szejwe].  Szewc  –  igloo  – 

Wersal. Szewc  buduje  igloo  maszynką  do  golenia,  a  z  resztek 

swojego zarostu buduje także kopię ogrodu w Wersalu.

Mydło – soap [soup].  Sopel – zupa. Lodowy sopel spada prosto 

do zupy i rozsypuje na miliony kawałków mydła.

Pasta do zębów – toothpaste [tufpejst].  Telefon – pas. Walcząc 

z tubką  pasty  do  zębów  i  rozmawiając  przez  telefon,  zdobywasz 

czarny pas w karate.

Pilnik  do  paznokci –  nail  file  [nejl  fail].  Nel  –  faul. Nel 

z „W pustyni  i  w  puszczy”  fauluje  przeciwników  w  czasie  meczu 

piłkarskiego, raniąc ich pilnikiem do paznokci.

Puder  –  powder  [pałde].  Panda  –  uda. Miś  panda  ma 

wysmarowane pudrem uda – to jego znak rozpoznawczy.

Woda  po  goleniu –  aftershave  [afteszejw].  Amfetamina  – 

szewc. Z  wody  po  goleniu  zdolny  szewc  za  pomocą  igły  i  nitki 

wyprodukuje cały kontener amfetaminy.
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Sprzęt elektroniczny

Drukarka – printer [printe]. P – sprint. Twoja drukarka oznaczona 

jako zawodnik „P” bierze udział w zawodach sprinterskich i wygrywa je.

Drukarka  atramentowa –  jet  printer  [dzet  printe].  Dżet  – 

sprint. Twoja drukarka atramentowa, ubrana w suknię z dżetami, 

z zadowolenia dostaje takiego „kopa”, że drukuje szybciej, niż biegną 

zawodowi sprinterzy.

Dyskietka – floppy disk [flapi disk]. Flota – pad – dysk. Wojenną 

flotą w czasie wojny steruje za pomocą pada od konsoli generał, który 

zatapia wrogie jednostki przeciwnika, z którymi nie może sobie dać 

rady jego flota, rzucając w nie komputerowym dyskiem.

Głośnik – loudspeaker [laudspiker]. Lawa – auto – sęp – Ikea. 

Zamiast dźwięku z głośnika wypływa lawa, która otacza Twoje auto 

i w szponach sępa zanosi je nad salon IKEA, po czym spuszcza je 

niczym bombę, burząc cały salon.

Klawiatura –  keyboard  [kibord].  Kij  –  Bordo. Obijasz  kijem 

klawiaturę i ta zaczyna produkować prawdziwe wino bordo.

Monitor – screen [skrin].  Sok – rana. Wyciskasz sok z monitora 

i smarujesz nią swoją ranę, która goi się w 3 sekundy.

Myszka –  mouse  [maus].  Mama – uszy. Twoja  mama  hoduje 

małą myszkę w uszach.
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Biżuteria

Bransoletka –  bracelet  [brejslet].  Breja  –  Islandia. Twoja 

bransoletka rozpuszcza się breji, i w tym sposobem przemycasz ją do 

Islandii.

Bursztyn – amber [ambe].  Amber. Książki wydawnictwa Amber 

są drukowane na bursztynie.

Kolczyki  –  earrings  [iringz].  Iranistyka  –  wiking  –  Z. Na 

iranistyce profesor  pokazuje studentom żywego Wikinga,  któremu 

wyrywa kolczyki z uszu, i w ich miejsce przyczepia stalowe litery Z.

Koral – coral [korel]. Corel. Robisz w Corel`u obrazek korali, które 

wysypują się z monitora na ziemię.

Kość słoniowa – ivory [ajweri]. Aiwa – Vieri. Wieżę firmy AIWA 

z kości słoniowej rozwala jednym kopnięciem piłkarz Vieri.

Naszyjnik – necklace [nekles].  NEP – klakson. NEP Lenina – 

polegał na produkowaniu naszyjników na import, zamiast klaksonów 

do rodzimych samochodów.

Rubin – ruby [rubi].  Rugby. W rugby gra się wielkim kawałkiem 

rubinu.
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Zabawki

Deskorolka – skateboard [skejtbod].  Skecz – Italia – Bodziec. 

Oglądasz zabawny skecz deskorolki  w Italii,  co stanowi dla Ciebie 

wielki bodziec do obrania kariery satyryka.

Flamastry –  felt  pens  [felt  penz].  Felga – lot  –  topy – bez. 

Odklejasz  kolorowe  flamastry  z  felg  kół  napotkanych  motocykli 

i w locie smarujesz topy w sklepach odzieżowych na kolor bzu tymi 

flamastrami.

Huśtawka – swing [swing]. Swat – wiking. Z huśtawki na placu 

zabaw spadają na głowę Twojego swata cała armia Wikingów.

Książka – book [buk]. Buk. Na buku zamiast liści rosną książki.

Lalka – doll [dol].  Dół. Wykopujesz dół lalką, a potem wypełniasz 

go zużytymi lalkami i spalasz je wszystkie.

Piłka – ball [bol]. Ból. Na widok piłki w locie dostajesz bardzo silny 

bólu w kroczu – niemiłe wspomnienie ostatniego kontaktu z piłką.

Rower  –  bicycle  [bajsikl].  Bas  –  kolarz. Wielką  kolumnę 

z potężnym basem posiada każdy kolarz na swoim rowerze.
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Rower trójkołowy – tricycle [trajsikl]. Traktor – lisy – kolana. 

Twój traktor to  zwykły rower trójkołowy,  którym tratujesz lisy na 

polu, łamiąc im kolana.

Wózek  dla  lalek –  pram  [pram].  Praca  –  M. Dostałeś  pracę 

w wózku dla lalek. Robisz jako zapasowe koło w kształcie litery M.
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Części ciała

Biodro – hip [hip]. Hip hop. Przy muzyce hip hop można tańczyć 

używając tylko bioder.

Gardło – throat [frout].  Front – UOP – D. Widzisz z góry front 

wojenny, na którym walczy gardło z agentami UOP`u, a Ty zrzucasz 

na nich wszystkich bomby w kształcie liter D.

Głowa – head [hed].  Herbatnik – dom.  Herbatnik w kształcie 

Twojej głowy – z czegoś takiego budujesz swój dom.

Kolano –  knee  [ni].  Neon  –  igły. Neon  w  kształcie  kolana 

zainstalowany w samochodzie, strzela przy ruszaniu igłami.

Kość – bone [boun].  Bon. Dostajesz bon na zakup kości ludzkiej 

w krematorium.

Krew –  blood [blad].  Blat. Wystarczy,  że  lekko uderzysz  w blat 

stołu, a już cały pokryje się ludzką krwią.

Łokieć –  elbow [elbou].  Ela – boa. Znajoma Ela zabija  ciosem 

łokciem węża boa, który próbował się Ciebie dobrać.

Nerka – kidney [kidni].  Kit – dno. Kitem produkowanym przez 

ludzką nerkę zatykasz dziurę w dnie statku.
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Noga  –  leg  [leg].  Legwan. Jedna  z  Twoich  nóg  jest  żywym 

legwanem.

Nos – nose [nouz].  Noga – tusz. Twój nos składa się z kawałka 

świńskiej nogi przybarwionej tuszem.

Oko – eye [aj].  Adam – igloo. Spoglądasz przez magiczną lunetę 

prosto  w  oko  pierwszego  człowieka  na  świecie  Adama,  który 

powstaje w zimnym igloo.

Palec – finger [finge]. Fin – gar. Fin gotuje na rynku w Helsinkach 

Twój palec w wielkim garze.

Pierś –  breast  [brest].  Brama  –  West. Twoja  pierś  otwiera  się 

i zamyka niczym brama, a w środku niej masz skład papierosów West.

Skóra – skin [skin]. Skin. Skin chodzi bez skóry.

Stopa –  foot  [fut].  Fasola  –  but. Wkładasz  stopę  w  fasolę, 

a dopiero potem w but.

Szyja –  neck  [nek].  Nerka. W  miejscu,  w  którym  powinna  być 

szyja, masz nerkę, a w miejsce nerki szyję.

Żebro –  rib  [rib].  Rabin. Żydowski  rabin  chowa  się  za  Twoim 

żebrem przed SS-manami.

Żyła – vein [wejn]. Wino – Einstein. W żyłach Einsteina płynęło 

czyste wino i dlatego był taki genialny.
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U lekarza

Bezsenność – insomnia [insomnia].  Nos – omnix. Cierpisz  na 

bezsenność, bo całą noc trzymasz nos w Erze Omnix.

Ból  głowy –  headache  [hedejk].  Hełm – dętka. Na  ból  głowy 

najlepszy  sposób  to  nałożenie  na  głowę  hełmu,  i  obwiązanie  go 

dętką.

Ciąża –  pregnancy  [pregnensi].  Próg  –  gnój  –  tenis. Kobieta 

w ciąży  przekracza  próg  Twojego  domu  i  zaraz  ją  zabierają  do 

przerzucania gnoju i gry w tenisa widłami.

Ciśnienie krwi – blood pressure [blad presze]. Blady – presja – 

szerszeń. Robisz się na twarzy blady, jesteś pod dużą presją, skacze 

Ci  w górę ciśnienie  krwi,  i  nagle  pękasz,  i  zostaje  po Tobie  jeden 

malutki szerszeń.

Gips –  plaster  [plaste].  Plastyka. Rozbijasz  łeb  nauczycielki 

plastyki o kawałek gipsu.

Grypa –  flu  [flu].  Flota. Flota  grypy  atakuje  swoimi  zarazkami 

strzelając z dział.

Kaszel  –  cough  [kof].  “Kaufland”. Jak  tylko  wejdziesz  do 

supermarketu „Kaufland”, to dostajesz ataku kaszlu.

Katar –  runny  nose  [rani  nouz].  Ranny – nos – Uzi. Ranny, 

broczący krwią nos strzela z „uzi” w zarazki kataru.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli i Paweł Sygnowski

http://www.zlotemysli.pl/


  ANGIELSKIE SŁÓWKA (BONUS)

  Paweł Sygnowski
● str. 47

Prześwietlenie – X-ray [eks rej]. Eks – Rej. Twoja eks żona w sali 

prześwietleń ujawnia, że jest przebranym Mikołajem Rejem.

Świnka – mumps [mamps].  Mama – mapa – S. Twoja mama 

zamienia  się  w  świnkę  morską  na  mapie  drogowej,  skąd 

wyskrobujesz ją literą S zakończoną haczykiem.

Wylew – stroke [strouk].  Strajk – huk. Twój organizm prowadzi 

strajk  przeciwko jego zaniedbywaniu z  Twojej  strony,  i  z  wielkim 

hukiem wylewa z siebie poszczególne organy.

Wymioty  –  vomiting  [womiting].  Wołomin  –  Sting. Mafia 

z Wołomina  porywa  Stinga  prosto  z  jego  koncertu,  i  torturami 

zmusza do ciągłych wymiotów w czasie śpiewania.

Zawroty głowy – feel dizzy [fil dizi].  Filia – deszcz – grizzly. 

W czasie zawrotów głowy widzisz filię  swojej  firmy, jak mokną jej 

zgliszcza  w  deszczu,  na  których  siedzi  Grizzly  zjadający  po  kolei 

Twoich pracowników.

Zemdleć – faint [fejnt].  Farma – igła – nit. Mdlejesz na kurzej 

farmie na widok kurczaków, które igłą robią metalowy nit, którego 

używają do robienia podkopu.

Zwichnięty –  twisted  [twistid].  Twister  –  Tik  Tak  –  dom. 

Wielki  twister  porusza  mechanizmem zegara  -  tik  tak  –  po  czym 

uderza tak mocno w Twój dom, że podskakujesz ze strachu, aż pod 

sam  sufit  i  spadasz  na  podłogę,  gdzie  stwierdzasz,  że  właśnie 

zwichnąłeś sobie nogę.
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U dentysty

Ból zęba – toothache [tufejk].  Torf – Einstein – kura. Na ból 

zęba wielkie ilości torfu zjadał Einstein, po czym poruszał się tylko 

siedząc na kurze.

Dziąsło – gum [gam]. Gar – sam. Gotujesz swoje dziąsło w garze, 

a potem sprzedajesz je pod supersamem jako gumę do żucia.

Plomba – filling [filing]. Fala – lina – wiking. Polskę zalewa fala 

plomb,  które  wystrzeliwują  w  niebo  liny,  po  których  desant  na 

Polskę robią hordy Wikingów.

Wypaść  – fall  out  [fol  aut].  Faul – auto. Kierowca fauluje  Cię 

[przejeżdża ci po nogach] na boisku w czasie gry - swoim autem, po 

czym wypada z niego prosto w przepaść.
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Bank

Drobne –  change  [czejndz].  Czeczenia  –  lincz. Terrorysta 

z Czeczenii  linczuje  tłum  ludzi,  po  czym  zamienia  go  na  drobne 

części, które sprzedaje na targu u Rosjan.

Podjąć pieniądze – draw money [dro mani]. Droga – mania. Na 

drodze do banku w celu podjęcia pieniędzy wybucha mania, i każdy 

każdego morduje.

Rozmienić pieniądze - change money [czejndz mani]. Czeczenia 

–  lincz  –  mania.  W  Czeczenii,  w  czasie  rozstrzeliwania 

terrorystów, każdy z nich dostaje manii rozmieniania pieniędzy.

Wpłacić pieniądze – deposit  money [dipozit  mani].  Dunlop – 

Zet – manna – igła. Opona Dunlop na antenie radia Zet ogłasza, 

że zapłaci za to, żeby zaczęła z nieba spadać manna. W międzyczasie 

zaczynają z nieba spadać igły, które ranią i zabijają każdego.

Wymienić pieniądze – exchange money [iksczendz mani].  X – 

Czeczenia  –  dżem  –  maniak. Promieniami  X  wymieniasz 

wszystkie  pieniądze  w  Czeczenii  na  dżem  truskawkowy,  bo  jesteś 

jego maniakiem.
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Poczta

Blankiet –  form [form].  Fosa – mamut. Ogromna  fosa  przed 

zamkiem  zostaje  zasypana  blankietami  pocztowymi,  po  których 

przechodzą  ogromne  mamuty,  które  rozwalają  mury  zamku 

i zdobywają go.

Koperta –  envelope  [enweloup].  Enya – welon –  UPS. Enya 

występuje przed jedną kopertą na stadionie, na który dostarczono ją 

w welonie, zapakowanym w paczkę dostarczoną przez UPS.

List – letter [leter]. Lek – tarka. Kupiony w aptece lek ścierasz na 

tarce, i otrzymujesz szyfrowany list od najwyższego dowództwa.

Nadawca –  sender  [sender].  Sen  –  dom  –  E.T. Przez  sen 

pracujesz jako nadawca sygnałów z domu do statku E.T.

List polecony – registered mail [redzisted mejl].  Reda – zysk – 

teatr – dom – mail. Sprzedajesz portową redę i chcąc zaoszczędzić 

na  podatkach  i  zgarnąć  cały  zysk  dla  siebie,  ukrywasz  tą  redę 

w teatrze, który wysyłasz listem poleconym, jako załącznik w mailu 

do kupującego.

Paczka – parcel [parsel]. Pas – salon. W paczce wysyłasz ozdobny 

pas, którym owinąłeś ozdobny salon swojego nowego domu, który 

też jest w paczce.
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Skrzynka pocztowa – mailbox [mejlboks].  Mewa – ul – boks. 

W Twojej skrzynce pocztowej mewa uprawia z ulem boks na ringu.

Znaczek – stamp [stemp].  Statek – stempel. Po morzu płynie 

sobie statek zbudowany ze znaczka pocztowego. Jakiś listonosz na 

wakacjach podbija  pocztowym stemplem znaczek,  i  cały  statek od 

razu idzie na dno.
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Fryzjer

Farba – dye [dai]. Datek – igloo. Twój fryzjer oblewa gorącą farbą 

do malowania włosów Eskimosów, którzy z radością przyjmują jego 

datek, bo im strasznie zimno w tym ich igloo.

Grzywka – fringe [frindz].  Farma – rynna – dzik.  Na farmie 

zaklinowanemu w rynnie dzikowi robisz grzywkę z przedziałkiem na 

łbie.

Krótko –  short  [szot].  Szok  –  T. Zawsze  popadasz  na  krótko 

w szok na widok chodzących po ulicach miasta liter T.

Obciąć –  cut  [kat].  Kat. Wystarczy  powiedzieć  coś  o  obcinaniu, 

żeby zaraz pojawił się kat z odpowiednimi przyrządami.

Ogolić –  shave  [szejw].  Szef  –  wino. Codziennie  rano  musisz 

ogolić swojego szefa i wypić butelkę wina za jego zdrowie.

Przedziałek –  partition  [partiszn].  Partia  –  korniszon. 

Wstępujesz do partii, gdzie wszyscy członkowie mają przedziałek na 

czole i jedzą tylko korniszony.
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Fotograf

Odbitka –  print  [print].  Pirat  –  wiking  –  T. Robiąc  odbitkę 

zdjęcia pijanego pirata, otrzymujesz fotografię Wikinga z wypaloną 

literą T w poprzek twarzy.

Papier  błyszczący –  glossy  paper  [glosi  pejper].  Głos  –  IP  – 

Einstein  –  pieprz. Papier  błyszczący,  na  którym  próbujesz  coś 

napisać, wydaje z siebie głos, jak tylko znajdzie się w pobliżu stacji 

paliw  IP  –  głos  Einsteina,  który  kicha  po  zażyciu  większej  dawki 

pieprzu.

Ramka – frame [frejm]. Farma – Ren – film. Ramka na zdjęcia 

kąpiąca się na farmie razem z trzodą chlewną w Renie – to musi być 

film.

Slajd –  slide  [slajd].  Ślad  –  I. Na  każdym  obejrzanym  slajdzie 

zostawiasz swój ślad w postaci litery I.

Zrobić zdjęcie – take a photo [tejk e foutou]. Teczka – ketchup 

–  fonia  –  utopia. Robisz  zdjęcie,  jak  teczka  kradnie  butelkę 

ketchupu ze sklepu. Następnie mówisz o tym na fonii w radio, gdzie 

wszyscy biorą to za utopijny żart.
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Optyk

Naprawić  – fix [fiks].  Fiskus. Naprawić fiskus – z takim hasłem 

wkraczasz w nowy rok.

Obluzowany – loose [lus].  Luz. Obluzowany naszyjnik ma duży 

luz i może robić, co chce, więc zaczyna Cię dusić.

Okulary – glasses [glasez]. Gal – lasso – sezon. Gal w okularach 

łapie  na  lasso  szkło,  ale  tylko  przez  jeden  sezon,  bo  szybko  traci 

wzrok.

Przymierzyć – try on [traj on].  Trasa – I – ONZ. Przymierzasz 

literę  I  do  trasy,  którą  przebyły  w  tym  roku  wojska  ONZ,  żeby 

wyliczyć jej dokładną długość.

Stłuczony – broken [brouken]. Bród – Ukraina. Stłuczonego na 

części, jak szkło, przerzucają Cię przez bród rzeczny, i dostajesz się 

na Ukrainę, gdzie wstajesz jak nowo narodzony.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli i Paweł Sygnowski

http://www.zlotemysli.pl/


  ANGIELSKIE SŁÓWKA (BONUS)

  Paweł Sygnowski
● str. 55

Nieszczęśliwe wypadki

Okradziony –  robbed  [robd].  Rola  –  bat. Jako  okradziony 

z plonów bijesz za to rolę batem.

Pieniądze – money [mani].  Mama – NIE. Twoja mama zamiast 

pieniędzy używa tygodnika „NIE”.

Pobity – mugged [magd]. Magda. Każdy polityk ma na czole napis 

„Magda”  –  jako  pamiątkę  po  pobiciu  przez  niezadowolonych 

wyborców.

Ukradziony –  stolen  [stouln].  Sto  –  ul  –  Lenin. Sto  tysięcy 

ukradzionych dolarów znajduje się na dnie ula, którym opiekował się 

towarzysz Lenin.

Włamać się – break into [brejk intu].  Brelok – Ikea – kino – 

nuty. Twój breloczek z kluczami włamuje się do salonu IKEA, skąd 

wynosi  na  plecach  całe  kino  ze  wszystkimi  widzami  i  książkę  z 

nutami, z której wyśpiewuje różne melodie, i tylko dzięki temu łapie 

go policja.

Zgubiony –  lost  [lost].  Los  –  siatka. Zgubiony  los  z  główną 

wygraną w Multi Lotka znajdujesz w siatce z zakupami.
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Instrukcje obsługi

Zegnij  – bend [bend].  Bandaż – E. Zegnij bandaż, a wysypią się 

z niego tysiące małych literek E.

Złam –  break  [brejk].  Breloczek  –  dzik. Dostajesz  rozkaz  od 

najwyższego  dowództwa  –  musisz  złamać  breloczek  generała  na 

głowie dzika.

Zamknij  – close [klouz].  Klown – Uzbek. Zamknij usta klowna 

pasem Uzbeka.

Napraw – mend [mend].  Mercedes – naród. Napraw swojego 

zepsutego mercedesa, a naprawisz tym samym cały naród.

Otwórz  – open [oupen].  Okupacja – N. Otwórz okupację przez 

rozrzucenie  na  całym  świecie  literek  N,  symbolizującym  początek 

wojny.

Naciśnij –  press  [pres].  Prasa. Naciśnij  przycisk  „Prasa”  na 

ekranie swojego TV, a zaraz na stole pojawi się cała dzisiejsza prasa.

Włącz –  switch  on  [switcz  on].  Świstak  –  członki. Włącz 

zabawkowego świstaka do kontaktu, a pobudzisz swoje odpowiednie 

członki.
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Sposób przyrządzania potraw

Zagotuj – boil [bojl]. Boiler. Gotujesz boiler w garze z gorącą wodą.

Ostudź – cool [kul]. Kula. Żelazną kulą możesz ostudzić wszystko, co 

gorące.

Rozmroź – defrost [difrost]. Dziw – wprost. Rozmrażasz wszelkie 

dziwy w redakcji gazety „Wprost”, i potem czytasz artykuły o tym w tej 

gazecie.

Pokrój w kostkę – dice [dajs].  Dacza – lis. Na swojej daczy nad 

brzegiem  Morza  Czarnego  kroisz  złapane  lisy  w  kostkę,  i  tak  je 

pożerasz.

Zamroź – freeze [friz]. Fryzura – ryż. Zamrażasz swoją fryzurę na 

przyszły sezon w worku zrobionym z ziarenek ryżu.

Podsmaż  – fry  [fraj].  Farma – X – raj. Podsmażasz  na  kurzej 

farmie  kosmitów,  promieniami  X  z  ich  własnego  statku.  Po 

podsmażeniu  i  spaleniu  wszystkich  kosmitów,  farma  staje  się 

prawdziwych kurzym rajem.

Zetrzyj na tarce – grate [grejt]. Granit – rata. Trzesz wielki kawał 

granitu na tarce na małe kawałki, które sprzedajesz na raty.

Podgrzej  – heat  [hit].  Hit. Zamiast  obiadu,  możesz  podgrzać  hit 

z listy przebojów, i też się tym najesz.
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Rozpuść – melt [melt]. Melon – lot. Melon możesz rozpuścić tylko 

w samolocie linii „Lot” na wysokości 10 tysięcy metrów.

Obierz – peel [pil].  Pilnik. Wedle rozkazu musisz obrać pilnikiem 

ziemniaki na obiad dla całej armii.

Pokrój na plastry – slice [slajs].  Śledź – asfalt. Kroisz śledzia na 

plastry  i  rozkładasz  je  na  asfalcie  drogi,  przez  co dochodzi  tam do 

mnóstwa wypadków.

Rozsmaruj  – spread [spred].  Sęp – reda. Rozsmaruj krew sępa 

w portowej redzie. Wtedy cała jej woda będzie czerwona i żaden statek 

tam więcej nie wpłynie.

Posyp  –  sprinkle  [sprinkl].  Sęp  –  rana  –  kolano. Posypujesz 

sproszkowanym sępem ranę na kolanie, i ta goi się w mgnieniu oka.

Wyciśnij – squeeze [skwiz]. Sok – wiza. Musisz wycisnąć ze swojej 

wizy sok pomarańczowy, bo inaczej celnicy nie uwierzą, że jest ona 

prawdziwa.

Uduś – stew [stju]. Set – tajfun. W czasie seta tenisowego udusiłeś 

swojego przeciwnika rakietą tenisową, co wywołało potężny tajfun na 

widowni, który porwał Cię w pierwszej kolejności i wywiał gdzieś na 

drugi koniec świata.

Przechowuj – store [stor]. Sto – robak. Jeśli chcesz mieć szczęście 

w życiu, to przechowuj sto robaków w swojej szufladzie.
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Przyimki określające miejsce

Poniżej  – under [ander].  Andy – R. Poniżej Andów znajduje się 

kopalnia brylantów, w której pracują niewolnicy, kilofami w kształcie 

litery R.

Pomiędzy – between [bitwin]. Bat – wanna. Pomiędzy włóknami 

bata znajduje się miniaturowa wanna, w której kapią się mieszkające 

tam zarazki.

Za – behind [bihajnd].  Bach – Andy. Jan Sebastian Bach napisał 

jedną ze swoich symfonii  za  symboliczną opłatą,  w postaci  prawa 

własności Andów :-).

Wewnątrz – inside [insajd]. Donos – Sade. Wewnątrz donosu na 

Ciebie, który ktoś podrzucił policji, znajduje się miniaturka markiza 

de Sade, który z obrzydzeniem opowiada o Twoich czynach.

Z przodu – in front of [in front of]. Kino – front - Torf. Z przodu 

znanego kina znajduje się front wojenny, gdzie z widownią walczą 

aktorzy wyświetlanego właśnie w kinie filmu - obrzucając się torfem.

Obok – next to [nekst to].  Mekka – stacja – tusz. Obok Mekki 

znajduje się jedyna stacja na świecie, gdzie zamiast pociągu kursuje 

butelka z tuszem w środku, oblewająca spoconych muzułmanów.
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Na – on [on]. Oko – narcie. Twoje oko osadzone na narcie zjeżdża 

sobie ze stoku.

Naprzeciwko  –  opposite  [opozit].  Obóz  –  płoza  –  Żyd. 

Naprzeciwko obozu koncentracyjnego Niemcy płozami przejeżdżają 

po karkach modlących się tam Żydów.
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Przyimki określające ruch

Do góry – up [ap]. Apap. Po zażyciu leku Apap zaczynasz wznosić 

się do góry.

Wzdłuż –  along  [elong].  Melon –  nago. Modele  z  modelkami 

przechodzą na wybiegu wzdłuż leżącego tam melona – nago.

Do  środka –  into  [intu].  Igła  –  natura. Do  środka  zebrania 

obrońców natury wpadały zatrute igły posłane przez matką naturę, 

która ma już dość takiej obrony.

Z – out of [aut of].  Aut – off. Na boisku fauluje Cię kibic,  który 

wykopał piłkę z autu wprost na Ciebie. Kibic ten przebrany za literę 

„Z”  naciska  przycisk  „Off”  na  Twoich  nogach,  tym  samym 

unieruchamiając  je,  i  dlatego  też  Twoja  drużyna  przegrywa  cały 

mecz.

Nad –  over  [ouwer].  Ołówek. Nad  głową  lata  Ci  czarodziejski 

ołówek, który pilnuje, żebyś uważał w czasie lekcji.

Dookoła –  around  [eraund].  Era  –  runo  –  dom. Dookoła 

telefonów sieci Era gromadzi się runo leśne, które znalazło tam sobie 

najlepszy z możliwych dom.
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Podstawowe przymiotniki

Brzydki – ugly [agli]. Anglik. Każdy Anglik, jakiego spotykasz, jest 

przeraźliwie brzydki.

Nierówny –  rough  [raf].  Rafał. Twój  przyjaciel  Rafał  jest 

zbudowany  bardzo  nierówno.  Dolne  partie  ciała  ma  węższe,  niż 

górne.

Ciężki – heavy [hewi]. Habit – Ewa. Bardzo ciężki metalowy habit 

nosiła pierwsze kobieta – Ewa, żeby bronić się przed napastliwością 

Adama :-).

Długi  – long [long].  Lont – Góral. Bardzo długi lont od bomby 

nuklearnej trzyma w ręku pijany góral, który bardzo niebezpiecznie 

zatacza się :-).

Dobry –  good  [gud].  Gulden. Każdy  dobry  człowiek  ma 

zamontowany z tyłu głowy złoty gulden. 

Drogi –  expensive  [ekspensiw].  X  –  pens  –  iwa  [gatunek 

wierzby]. Ogromna  figura  X  zbudowana  z  samych  pensów  – 

dlatego  jest  taka  droga  -  wznosi  się  na  miejscu  zasadzonej  przez 

Ciebie iwy.

Duży –  big  [big].  Bigamia. Wokół  Ciebie,  gdziekolwiek  się  nie 

ruszysz, szerzy się duża bigamia.
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Głęboki  – deep [dip].  Tipsy. Zakładasz na paznokcie nie długie, 

lecz głębokie tipsy, które zagłębiają się [bardzo boleśnie] w palec.

Lekki  –  light  [lajt].  Latawiec  –  litry. Na  lekkim  latawcu 

przemycasz całe litry alkoholu nad oceanem.

Ładny –  pretty  [priti].  Pracownik  –  litr. Twój  najładniejszy 

i najwierniejszy pracownik, to litrowa butelka z wódką.

Mały – small [smol]. Smoła. Kto tylko dotknie smoły od razu staje 

się bardzo mały.

Miękki  – soft  [soft].  Sowa – wata. Wszystkie  latające  sowy są 

bardzo miękkie i lekkie, bo wypchane od środka watą.

Niski  – low [lou].  Lowelas – U. Bardzo niski  lowelas  zdobywa 

dużo  wyższe  od  siebie  partnerki,  trafiając  w  nie  literkami  U  z 

afrodyzjakami w środku.

Nowy – new [nju]. Ninja. Zostajesz nowym mistrzem Ninja.

Słaby – weak [wik]. Wilk. Jesteś tak słaby, jak najmocniejszy wilk.

Stary – old [ould]. Owad – ul – lody. Stary owad robi w ulu lody 

na patyku.

Szeroki  – wide [łajd].  Łata – idy. Szeroka łata z Twoich spodni 

w kalendarzu oznacza, że dzisiaj są idy.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli i Paweł Sygnowski

http://www.zlotemysli.pl/


  ANGIELSKIE SŁÓWKA (BONUS)

  Paweł Sygnowski
● str. 64

Szybki – fast [fast]. Faust. Jesteś tak szybki w bieganiu, jak Faust 

w zdobywaniu wiedzy.

Tani – cheap [czip]. Czaszka – Ip. Na stacjach benzynowych sieci 

„IP”  można  kupić  tanio  ludzie  czaszki,  składowane  w  bakach  na 

paliwo.

Twardy –  hard  [hard].  Chatka  –  dom. Twoja  chatka  jest  tak 

twarda, że nie może jej przebić nawet stalowy dom, uderzający w nią 

swoim kominem.

Wąski – narrow [narou]. Narośl – ul. Narośl na Twojej nodze ma 

korzeń w wąskim ulu.

Wysoki –  high  [haj].  Hawaje. Na  Hawajach  mieszkają  tylko 

wysocy ludzie – powyżej 2,20 cm wzrostu.

Zamknięty  –  closed  [klouzd].  Klozet  –  uzi  –  Zet. Zastajesz 

zamknięty klozet,  więc rozwalasz go serię z Uzi,  a potem słuchasz 

relacji na ten temat na antenie radia Zet.

Zimny – cold [kould].  Kolka – ul – lodowisko. W czasie biegu 

chwyciła  Cię  kolka.  Zatrzymujesz  się.  Z  ust  wylatuje  Ci  ul 

transportowany  przez  gniazdo  os  i  nagle  staje  się  tak  zimno,  że 

miejsce, w którym stoisz, zamienia się w lodowisko.
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Pogoda

Chmury – clouds [klauds]. Klatka – u – DOS. Trzymasz chmury 

w  klatce  i  przejściówką  w  kształcie  litery  U  transferujesz  je  do 

programu  DOS,  a  następnie  umieszczasz  sobie  na  pulpicie 

komputera w postaci stylowej tapety.

Deszcz –  rain  [rejn].  Rekin. W  czasie  deszczu,  zamiast  kropli 

wody, spadają żywe i głodne rekiny.

Deszczowy  – rainy [rejni].  Reja – inne. Reja wodna, ustawiona 

dokładnie w samym środku pewnego kraju, dzieli go na dwie części. 

Jedną część deszczową, gdzie non stop pada deszcz, i drugą część, 

gdzie non stop mają miejsce inne niż deszcz opady.

Gorąco – hot [hat].  Hełm – ochota. Zakładasz swój wielki hełm 

na  dzielnicę  Ochota,  i  tym  samym  dusisz  wszystkich  jej 

mieszkańców.

Grad – hail [hejl].  Hel – igła. Połykasz butlę helu, i teraz możesz 

sprowadzać grad igieł.

Mgła –  fog  [fog].  Fabryka  –  Ogry. Fabryka  produkuje  Ogry 

z mgły.
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Mglisty  –  foggy  [fogi].  Forma  –  gigant. Z  mgły  robisz  formę 

giganta spowitego mgłą, którego nazywasz mglistym, i który zajmuje 

pierwszy miejsce w konkursie awangardowej rzeźby.

Monsun –  monsoon  [monsun].  Ministerstwa  Obrony 

Narodowej  –  sznur. Pracownicy  MON-u  zatrzymują  szalejący 

monsun sznurem.

Mróz – frost [frost]. Wprost. Otwierasz gazetę „Wprost” i wszystko 

w  promieniu  kilku  metrów  od  Ciebie  zamarza  od  siedzącego 

w środku Dziadka Mroza.

Mżawka – drizzle [drizl].  Dar – izolatka. W darze dla ludzkości 

stworzyłeś w swoim laboratorium nowy rodzaj deszczu– mżawkę, za 

co zamknęli Cię w izolatce, uznając za wariata.

Pochmurno –  cloudy  [klaudi].  Klatka  –  Udinese. Zamykasz 

słońce w klatce, i nagle robi się strasznie pochmurno nad włoskim 

miastem Udinese.

Słońce – sun [san]. San. Słońce ma swój dom w wodach Sanu, skąd 

wschodzi i zachodzi.

Słoneczny – sunny [sani].  Sanki. W słoneczny dzień na sankach 

najlepiej się jeździ po promieniach słońca.

Śnieg – snow [snou].  Sen – pochód. W czasie snu sprowadzasz 

obfite opady śniegu, zacierające ślady Twojego pochodu.
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Tęcza – rainbow [rejnbou]. Ren – boa. Tęcza na Renie składa się 

z różnokolorowych węży boa.

Wiatr  –  wind  [łind].  Winda. Winda  porusza  się  za  pomocą 

podmuchów wiatru.

Wichura – gale [geil].  Gile. Gile spadające z nosa unieruchamiają 

szalejącą wichurę.

Wilgotno –  wet  [łet].  Łata  –  E.T. Łata  ze  skóry  E.T.  – 

gdziekolwiek  ją  nie  położysz,  sprawia,  że  robi  się  tak  bardzo 

wilgotno, jak w amazońskiej puszczy.
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Różne

Przysługa –  favour  [fejwer].  Ferie  –  Wersal. Wyświadczasz 

królowi  przysługę  wysyłając  na  ferie  cały  Wersal  –  tj.  budynek 

z ogrodem.

Poszukiwanie –  quest  [kwest].  Kawa  –  West. Urządzasz 

poszukiwanie w kawie pływających papierosów West.

Kolejka – queue [kju].  Honshu [czyta się honsju]. Największa 

wyspa Japonii Honsju umocniona jest kolejką ludzi, na której jest 

jeszcze jedna kolejka, na której... itd.

Szybki – quick [kwik]. Kawa – wiek. Picie kawy sprawia, że czas 

zaczyna bardzo szybko biec naprzód, i nagle Twój wiek przeskakuje 

do momentu, w którym jesteś już naprawdę stary.

Nieśmiały – shy [szaj]. Szał – igła. Nieśmiały wpada w szał i kłuje 

wszystkie dziewczyny igłą.

Chory  –  sick  [sik].  Sok  –  igloo. Chory  może  pić  sok  tylko 

i wyłącznie siedząc w środku igloo.
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Strona  – side [sajd].  Saddam. Jedną stroną w wojnie jest jeden 

samotny  Saddam,  a  po  drugiej  stronie  jest  cała  reszta  świata. 

Ciekawe, kto wygra?

Recepta – prescription [priskripszn].  Prasa – skrypt – szansa. 

Dostajesz receptę na codzienną lekturę prasy, w tym zjadanie jednej 

gazety  w  całości.  Na  dzień  przed  egzaminem  robisz  z  tak 

przyswojonej wiedzy skrypt, i jest to Twoja jedyna szansa na zdanie 

egzaminu.

Metka –  label  [lejbl].  Lek –  Biblia. Na  leku  jest  przyczepiona 

metka z miniaturową Biblią.

Lukier – icing [ajsing].  As – Singapur. W pokera ludzie  mogą 

grać tylko asami z lukru w Singapurze.

Dyktando –  dictation  [diktejszn].  Dyktafon  –  teka  –  sznur. 

Dyktando  za  Ciebie  pisze  dyktafon  schowany  w  Twojej  szkolnej 

teczce, który trzymasz za sznur i szarpiesz, żeby szybciej pisał.

Kraj  – country  [kantri].  Country. W Twoim kraju gra  się  tylko 

muzykę country.

Byk – bull [bul].  Butelka. Możesz pić tylko z butelki w kształcie 

byka, bo tak Ci zalecił lekarz.
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Bąbelek –  buble  [babl].  Babel. Wieża  Babel  zawaliła  się  od 

uderzenia bąbelka gazu z butelki wody sodowej, którą otworzyłeś na 

placu budowy wieży.

Brutal – brute [brut]. Brunet. Każdy brunet jest brutalem.

Cofać się – retreat [ritrit].  R – tor – T. Cofasz się po złączonych 

literkach R w tor kolejowy, pociągiem w kształcie litery T.

Łaskotać  – tickle  [tikl].  Statek – klown. Statek  jest  łaskotany 

piórem przez  klowna tak  długo,  aż  wybucha,  i  zatapia  wszystkich 

swoich pasażerów.

Przypływ, odpływ – tide [tajd].  Tajga – lit. W tajdze w rzekach 

zamiast  wody,  występują regularne przypływy i  odpływu skalnego 

litu.

Dziki – wild [łajld].  Łajno – lód. Dzikie zwierzęta żywią się tylko 

swoim łajnem z lodem.

Zamek  błyskawiczny –  zip  [zyp].  Zwierzak  –  Instytut 

Pamięci  Narodowej. Wielki  zwierzak  zamyka  na  zamek 

błyskawiczny wszystkie akta IPN`u i waruje przy nich, żeby ich znów 

ktoś nie wykradł.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli i Paweł Sygnowski

http://www.zlotemysli.pl/


  ANGIELSKIE SŁÓWKA (BONUS)

  Paweł Sygnowski
● str. 71

Pod  prąd –  upstream  [apstrim].  Aspiryna  –  tron. Tabletka 

aspiryny,  ustawiona  na  drodze  pod  prąd,  przyciąga  inne  tabletki, 

które tworzą tron z siedzącym na nim królem aspiryny.

Płatek –  petal  [petl].  Pętla. Spadający  płatek  śniegu  zarzuca  Ci 

śniegową pętlę na głowę, i zaczyna dusić. 

Faza – phase [fejz].  Fekalia – zima. Pierwszą fazą obrony zimy 

przed  wiosną  jest  składowanie  zapasu  fekalii,  które  odstraszają 

wiosnę samym swoim zapachem.

Trząść się –  quake [kłejk].  Koło – Einstein – kosa. Na kole 

powozu leży nagi Einstein, i wypowiada takie teorie, że kosa, która 

ma go ściąć – trzęsie się z oburzenia i pęka.

Myszkować – snoop [snup].  Snop – słup. Snop światła pada na 

myszkujący w Twojej kuchni słup telefoniczny.

Robić na drutach – knit [nit].  Nit. Robisz na drutach metalowy 

nit.

Ślizgać się – glide [glajd]. Gladiator – Aikido. Rzymski gladiator 

ślizga się na macie po ciałach zabitych mistrzów Aikido. 

Odblask – gleam [glim]. Glina – lama. Odblask palonej w pełnym 

słońcu gliny ma kształt biegnącej lamy.
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Wybryk natury – freak [frik]. Farma – ryk. Na farmie, gdy tylko 

urodzi się jakiś ludzki wybryk natury, wszyscy zaczynają ryczeć jak 

osły, a odgłos ryku roznosi się po okolicy.

Siano – hay [hej]. Hey. Zespół „Hey” daje koncert dla wiązki siana 

w stodole.

Ulotka – leaflet [liflet]. List – flet. Do listu reklamowego dołączasz 

ulotkę w postaci samogrającego fletu.

Tubylec  –  native  [nejtiw].  Natka –  TV. O  natce  –  tubylcu  na 

wyspie pietruszki idzie właśnie program w TV.

Miejsce – place [plejs].  Pleśń. W miejscu, gdzie staniesz, od razu 

wszystko pokrywa się pleśnią.

Więzienie –  prison  [prizn].  Prom  –  ryż  –  żona. Na  promie 

w więzieniu, urządzonym w środku worka z ryżem, trzymasz swoją 

żonę, żeby Ci nie przeszkadzała w miłosnych podbojach.

Nagroda – prize [praiz].  Praca – Iza. W nagrodę za dobrą pracę 

dostajesz Izę na jedną noc.

Buntownik –  rebel  [rebl].  Rekin  –  bal. Rekin,  w  parze 

z buntownikiem  z  wyboru,  zostają  miss  i  misterem  Twojego 

maturalnego balu.
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Bocznica –  siding  [sajding].  Sajdak  [futerał  z  łukiem 

+ kołczan ze strzałami] – pies Dingo.  Na bocznicy kolejowej 

z sajdaku wyjmujesz  łuk  i  wkładasz  go  do pyska psa  dingo,  który 

przemyca go na drugą stronę granicy.

Skrawek –  snippet  [snipit].  Snap  –  Pit. Zespół  „SNAP”  daje 

koncert  w  Urzędzie  Skarbowym  za  zwrócenie  skrawka  ich 

sfałszowanego PIT-u. 

Gniazdo – nest [nest]. N – West. Ptak składa w swoim gnieździe 

w kształcie  litery  N pełne  paczki  papierosów „West”,  i  w  wolnych 

chwilach sobie je pali.

Członek – member [member].  Membrana. Zostajesz członkiem 

klubu „Membrana”, gdzie zbierają się wszystkie membrany z miasta.

Ucieczka – getaway [gejtłej]. Getto – elf – wieża Eifla. Ucieczka 

z getta elfa była możliwa dzięki wieży Eifla, która wygięła się aż do 

poziomu Ziemi, i po której to uciekł elf.

Świętować –  celebrate  [selebrejt].  Salwa  –  liberia  –  ryt. 

Świętujesz salwą wystrzeliwującą liberię służby ukończenie swojego 

najlepszego rytu.

Kupować  –  buy  [baj].  Baj  [postać  baśniowa opowiadająca 

bajki]. Kupiłeś sobie baja w supermarkecie na własny użytek.
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Włączać – include [inklud].  Inka – lód. Zaparzenia  kawy Inka 

włącza automatyczną fabrykę lodu na Antarktydzie.

Bluszcz –  ivy  [aiwi].  Aiwa. Jeśli  chcesz  uruchomić  swoją  wieżę 

Aiwa, to wkładasz do jej wnętrza bluszcz, i czekasz aż go przetrawi.

Omdlały – limp [lymp].  Limo – mops. Podbijasz w czasie bójki 

limo mopsowi, ten mdleje, na to przybiega prasa, i na drugi dzień 

w gazetach pojawiają się  artykuły o tym, jak to pobiłeś omdlałego 

mopsa.

Poczta –  mail  [mejl].  Melon  –  gil. Poczta  rozwozi  listy 

w melonach poprzez gile, które zrzucają je prosto na głowę adresata.

Mięso –  meat  [mit].  Mitologia. W  Twojej  „Mitologii” 

Parandowskiego co druga strona jest kawałkiem mięsa.

Imię –  name [nejm].  Neon – film. Na neonie  w kształcie  liter 

Twojego imienia wyświetla się najnowszy film.

Scyzoryk – penknife [pennajf]. Pens – nafta. Wyciągasz scyzoryk 

w  kształcie  monety  jedno  pensowej,  którym  wycinasz  kawałki 

z wyciekającej  nafty ze źródła,  i  sprzedajesz ją w stanie stałym na 

czarnym rynku.
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Rewizja  – review [riwju].  Riwera – wujek. Na Riwierze rewizję 

wszystkich opalających się przeprowadza Twój wujek.

Wycierać – wipe [łajp].  Łapa – IP. Wielka łapa Godzilli wyciera 

szybę Twojego samochodu w czasie postoju na stacji IP.

Oblężenie – siege [sidz].  Sadza – I. Oblężenie zamku za pomocą 

sadzy, która wygania obleganych na pole przed zamkiem, gdzie giną 

od spadających trujących literek I.

Tama –  dyke  [dajk].  Dach – Tik. Masz  taki  tik,  że  za  każdym 

mrugnięciem wszędzie tam, gdzie znajduje się jakaś tama, zaczyna 

spadać na nią metalowy dach tak długo, aż ją zniszczy, i woda zaleje 

całą okolicę.

Zwalniać z pracy – (to be) fired [fajerd]. Fajerwerki – rada. 

Fajerwerki,  które  właśnie  kupiłeś,  zwalniają  z  pracy  członków 

wszystkich rad działających na świecie.

Topić się –  drown [drałn].  Tratwa – łan.  Płynąc na dziurawej 

tratwie, topisz się w morzu łanów zboża.

Pasożyt –  parasite  [peresajt].  Persja  –  rasa  –  jad.  W  Persji 

produkuje się specjalną rasę pasożytów, które spalają cały kraj  na 

drobny popiół swoim zabójczym jadem.
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Hełm – helmet [helmet].  Hel – meta.  Bierzesz udział w wyścigu 

hełmów,  które  startują  z  Twojego domu i  ścigają  się  aż  do  Helu, 

gdzie na mecie na zwycięzców czekają ludzkie głowy.

Stypendium – scholarship [skolarszip].  S – kolarz – szalupa – 

igła. Litera S płynąc w szalupie wygrywa wyścig ze znanym kolarzem 

i  za  to  dostaje  stypendium  w  postaci  tony  malutkich  igieł,  które 

wkłuwa w przegranego kolarza.

Molo –  jetty  [dzeti].  Dzban  –  ETI. Na  molu  zbudowanym  ze 

szklanych dzbanków witasz ETI, który właśnie przyleciał na Ziemię.

Trąbić  klaksonem –  honk  [honk].  Hongkong.  Poruszając  się 

samochodem po Hongkongu musisz cały czas trąbić klaksonem, bo 

inaczej dostaniesz bardzo wysoki mandat.

Zarażać –  infect  [infekt].  Mina  –  fekalie.  Wywołujesz 

ogólnoświatową  epidemię.  Zarażasz  ludzi  specjalnym  gatunkiem 

miny,  której  kawałki  znajdują  się  w  różnych  częściach  ciała 

zarażonego. Wystarczy zdetonować ładunek miny,  aby odłożone w 

organizmie  fekalie  rozsadziły  zarażonego  osobnika  i  jednocześnie 

zaraziły innych.

Dżokej –  jockey  [dżaki].  Dżem  –  hamaki.  Dżokej  jadący  na 

dżemie  prześciga  hamaki  powożone  przez  śpiących  w  nich 

marynarzy.
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Przechadzać  się –  saunter  [sonter].  Sowa  –  nitka  –  teren. 

Obserwujesz,  jak sowa po cienkiej  nitce zawieszonej na wysokości 

kilku kilometrów przechadza się po terenie całej Rzeczypospolitej.

Poryw wiatru – gust [gast]. Gaz – statek. Gazem unieruchamiasz 

poryw wiatru, na którym umieszczasz ogromny zepsuty tankowiec, 

który następnie [jak tylko rozpłynie się ten gaz] dostaje się na tym 

gazie aż do swojego macierzystego portu.

Ocean – ocean [ołszyn]. Muł – szyny. Armia mułów buduje szyny 

nad oceanem.

Makaron –  pasta  [pasta].  Pasta  do  zębów.  Zamiast  nitek 

zamówionego makaronu dostajesz nitki zwykłej pasty do zębów.

Trzcina –  reed  [rid].  Rondo  –  igła.  Na  rondo  wjeżdzają 

samochody z trzciny, a ruchem kieruje policjant w kształcie igły, też 

z trzciny.

Obniżenie – reduction [ridakszyn]. Ryba – dok – szyny. Wielka 

ryba skacze z  doku na dok i  swoim ciężarem powoduje obniżenie 

wszelkich szyn biegnących po tych dokach.

Wrogość – enmity [inmyti].  Mina – mydło – igła.  Mina pała 

naturalną  wrogością  do  mydła,  czego  wyraz  daje  w  przekłuwaniu 

mydła setkami igieł, co zauważasz w czasie mycia się tym mydłem.
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Owacja – ovation [owejszon].  Mewa – J – szron. Mewa hakiem 

w kształcie  litery  J  zgarnia  wszystek szron z  bieguna północnego, 

czym wywołuje owację obserwujących to polarników.

Generator –  generator  [dżenerejtor].  Dżentelmen  –  rejon  – 

tor.  Dżentelmeni  w smokingach obstawiają  rejon Twojego domu, 

wokół którego budują tor, na którym urządzają wyścigi generatorów 

prądu.

Szałas –  hut  [hat].  Chata.  Każda  chata  jest  zbudowana  z  kilku 

szałasów połączonych ze sobą.

Przynęta – lure [lur].  Larwa – ul.  Martwa larwa w ulu pełnym 

pszczół jest najlepszą przynętą na dowolne ryby.

Resztki – oddment [adment].  Adwent.  W czasie adwentu żywisz 

się  tylko  resztkami  jedzenia,  którego  nie  zjadłeś  od  poprzedniego 

adwentu.

Patrzeć  wilkiem  –  scowl  [skałl].  Skała  – lody.  Wystarczy,  że 

spojrzysz wilkiem na skały, a zamienią się w smakowite lody.

Pod wodą – underwater [anderłater].  San – derka – łaty – ser. 

Pod wodą rzeki San zatopione derki wyciskają łaty Twoich spodni tak 

mocno, że wypływa z nich ser, który trafia prosto do fabryki serów.

Świat – world [łorld]. Łódka – lord. Łódka na lordzie opływa cały 

świat.
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Strefa – zone [zon].  Żona.  Mieszkasz przy strefie, w której mogą 

przebywać tylko zdradzone żony.

Rosa –  dew [du].  Dur brzuszny.  Poranna  rosa  to  najsilniejsze 

zarazki duru brzusznego.

Kustosz  – curator [kjurejtor].  K – Jurek – jad – tor.  Wielka 

litera K gra z Jurkiem Dudkiem w piłkę nożną w muzeum i trafiają 

przypadkiem  kustosza.  Ten  za  to  oblewa  ich  śmiertelnym  jadem 

i przerabia zwłoki na samochody wyścigowe do swojego toru, którym 

bawi się w swoim gabinecie.

Klif  –  cliff  [klyf].  Klatka  –  lufa.  Wystarczy  rzucić  w  pobliżu 

morskiego klifu metalową klatkę, aby cały klif zamienił się w wielką 

lufę, która odstrzeli całą klatkę.

Kanał –  channel  [czanel].  Czacza  –  Nel.  Twój  ulubiony  kanał 

telewizyjny tańczy cha-chę z Nel z „Pustyni i puszczy”.

Kanarek  –  canary  [kenery].  Ken  –  kamery.  Lalka  Ken 

przemienia się w kanarka, który zjada otaczające go kamery.

Burak –  beet  [bit].  Bat  –  igły. Burak  batem  okłada  swoje 

nieposłuszne dzieci z igły.

Przodek  –  ancestor  [ensestor].  Sen –  sjesta  –  tory.  We  śnie 

widzisz, jak w czasie sjesty Twój przodek zjada tory kolejowe i wiesz 

już, od czego wyginął cały Twój ród.
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Zakończenie

Odwiedź  stronę http://szybka-nauka.zlotemysli.pl i  dowiedz 

się  wszystkiego  o  technikach,  systemach,  sposobach  i  prawach 

rządzących Twoim umysłem. Zdobycie tej  wiedzy może się okazać 

Twoją najlepszą inwestycją.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii i/lub 

komentarzy, proszę o kontakt: P.Sygnowski@zlotemysli.pl
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