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Wstęp
Kobiece testy to jedna z najczęstszych przeszkód do
pokonania dla mężczyzn przy podrywaniu kobiet. Kobiety
będą was testować na każdym kroku, nawet w związku.
Nieustannie będą sprawdzać Twoją wartość. One mają to
zaprogramowane i robią to nieświadomie. Nie tylko
podrywane kobiety testują mężczyzn. Testuje Cię
koleżanka, testuje Cię nawet Twoja dziewczyna.
Dzięki tej publikacji poznasz szereg przykładowych „Shit
testów” I sposoby jak je odbić.
100 shit testów/100 odbić

Miłej lektury!
Marso
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Powinieneś poświęcać mi więcej czasu
Tak tez zauważyłem, że mnie ostatnio zaniedbujesz

Ostatnio zerwałam z chłopakiem, ciągle o nim pamiętam i musisz
wiedzieć, że nie chce się z nikim wiązać.
Dobry tekst !! Na wszystkich facetów to działa?

Dzięki, że podszedłeś, ale nie mam ochoty na rozmowę
Tym tekstem zazwyczaj spławiasz?

Ale ten Tomek jest fajny
No i ma fajna siostrę

Ale jestem gruba
To nie Ty jesteś gruba to świat się skurczył
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Nie wiem jak to będzie miedzy nami , chciałabym mieć 100%
pewnośći
A ja chciałbym mieć 100% pewności, że dożyje 70-tki

Wychodzę z koleżankami na imprezę i nie zabieram telefonu żeby
go nie zgubić, także jak cos to nie dzwoń
To ja też swój zostawię w domu. Jak wypije z Tomkiem to różne
rzeczy mogą się wydarzyć

Ostatnio poznałam fajnego przystojniaka
Na pewno nie ma takich gładkich nóg jak moja nowa koleżanka

Jak Ci się coś nie podoba to znajdź sobie inną
Jak będziesz dalej się tak dziecinnie zachowywać to na pewno to
rozważę

Przyjdę z koleżanką
Ok. skoro lubisz się dzielić facetami
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Postawisz mi drinka?
Nie stawiam drinków kobietom, z którymi jeszcze się nie całowałem

Czego ode mnie oczekujesz?
Wiesz w zasadzie to mam zamiar ożenić się z Tobą, ale to dopiero
po 4 spotkaniu

Nie mam dziś czasu
W takim razie Twoja strata

Zadajesz głupie pytania
Nie myślałem, że sprawią Ci aż tyle trudności

Nie przyjdę na spotkanie, bo koleżanka ma przyjść do mnie
To się dobrze składa, bo mi się też plany zmieniły
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Dlaczego nie masz dziewczyny?
Jestem wymagającym facetem i nie każda może wejść do mojego
świata

Na urodziny chciałabym dostać pierścionek
Nie ma sprawy. Przy moim życzeniu urodzinowym jakim jest
ferrarii to drobiazg

Idziemy do kina na komedię
Nie odstawiaj komedii możemy najwyżej iść na horror

Powiedz, że mnie kochasz
Powiem Ci po ślubie

Kurde jak możesz spotykać się z taką brzydulą jak ja
Kwestia przyzwyczajenia

Nie podobają mi się Twoje spodnie
Zawsze możesz je ściągnąć
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Facet spadaj stąd
Super, że mi pokazałaś jaka kobieca jesteś

Odejdź nie życzę sobie, abyś tu stał
Masz pokwitowanie na zakup tego terenu?

Wydaje mi się że chcesz mnie wykorzystać
Rozgryzłaś mnie. Podasz mi piwo?

Ja teraz jestem sama. Jak tam Twoje serducho?
Co tydzień bije dla innej

Nie umawiam się z osobami, których nie znam
Przecież się przedstawiłem
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Nie mam ochoty z Tobą rozmawiać
To dlatego zatrzymałaś się, patrzysz na mnie, a za chwilę się
uśmiechniesz?

Co byś zrobił, gdybym Ci powiedziała, ze spotykam się z innym
Kupiłbym mu meliskę

Co mi jeszcze powiesz ciekawego?
Zależy co byś chciała ciekawego usłyszeć

Koleś nie masz szans
Wiesz przełamuje swoją nieśmiałość i kumpel kazał mi podchodzić
najpierw do tych przeciętnych kobiet

Jestem zaręczona
I chyba spłukana. Pierścionek w zastaw oddałaś?
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Czy Ty mnie jeszcze kochasz?
A Czy Ty ciągle musisz o to pytać?

Czy ja zawsze muszę pisać pierwsza?
Jestem dżentelmenem, kobietom daje pierwszeństwo

Dlaczego tak na nią patrzysz?
Chyba wpadłem jej w oko

Czy ja Ci się jeszcze podobam?
A czy taki przystojniak jak ja traciłby czas, gdyby tak nie było?

Potrzymaj mojego psa
Jestem uczulony na smycz
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Ty się nigdy nie zmienisz
Nie mam zamiaru tak mi jest dobrze

Jesteś super, ale nie umawiam się z nowo poznanymi facetami
Super wolisz w środę o 18 czy w piątek o 16?

Na pewno jestem kolejną, którą podrywasz
Kto wie czy nie ostatnią

Wszyscy jesteście tacy sami
Wypraszam sobie. Niektórzy są gejami.

Potrzebuję czasu
A ja nowe wycieraczki do samochodu

www.jakpoderwac.com

11

Tomek ciągle coś kupuje Kasi
Ciekawe ile zapłacił za jej uczucie

Podobam Ci się prawda?
Jeszcze nie wiem, muszę Cię poznać

Dziś strasznie wyglądam
Wiesz nie chciałem Ci mówić

Wybaczysz mi?
Żeby mi to było przed ostatni raz

Co Ty byś zrobił beze mnie skarbie
Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić . To by było dopiero życie.
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Za co mnie kochasz?
Nie kocha się za coś tylko mimo wszystko

Nigdy więcej nie całuj mnie w policzek
Ok teraz już tylko w usta

Co tam słychać?
Tam nie wiem, bo nie byłem

Wiesz co foch!
Daj znać jak Ci przejdzie

Napiła bym się piwka
Ja też możesz mnie porwać do pubu
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Czym się zajmujesz?
Robię hamburgery w MC Donald’s

Nie całuj mnie przy wszystkich
Masz rację jeszcze pomyślą , że zwariowałem

Jeśli mnie kochasz zrobisz mi kolację
Pewnie pod warunkiem, że zrobisz mi masaż

Nie mam co na siebie włożyć
Skoro tak bardzo chcesz to możemy zostać w łóżku

O wszystkim decydujesz
Zawsze możesz mnie zmienić na model Typu „kochanie zrobię co
zechcesz”
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Widziałeś tego przystojniaka co na mnie patrzył?
Tak znam go. Już dwa razy błagał swoją żonę na kolanach żeby do
niego wróciła

Dzisiaj nie będzie seksu
A miałem Cię dziś całą wycałować

Pocałuj mnie w rękę
To nowy rodzaj gry wstępnej?

Lubię Cię jak brata
(całujesz) A teraz?

Mam już dość chłopaków
To dobrze bo ja jestem mężczyzną
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Nie chcę mieć faceta
Ilu facetów spławiłaś tym tekstem?

Nie dotykaj mnie
Nie mów mi czego mam nie robić

Uważasz, że jestem ładna?
Uważam, uważam…. Co mówiłaś?

Wracaj tam skąd przyszedłeś
Tzn mam oddać do jubilera to co kupiłem?

Dlaczego się nie odzywasz?
Zawsze Ty możesz odezwać się do mnie
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Myślisz ,że jesteś fajny?
Ja nie myślę ja to wiem

Tęsknisz za mną troszkę?
Tak samo jak Ty za mną

Możemy zostać najwyżej przyjaciółmi
Nie masz papierów na przyjaciółkę

Nie podaje numerów
To nie podawaj porostu go wpisz

Nie powinniśmy tego robić
Tak skarbie masz racje, to jest takie przyjemne
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Ten dzwoni, ten przychodzi, ten pisze och, ach
Tylko trzech? Zmieńmy temat, bo musiałbym Ci do jutra
opowiadać o moich adoratorkach

Wciąż szukam swego księcia z bajki
Ten łysiejący Arek z 3 piętra byłby dla Ciebie idealny. Podobno ma
nawet rumaka… tylko małego

Wiesz ja seks i owszem, ale tylko po ślubie
Stare panny też muszą być na tym świecie. Ktoś musi oglądać
Modę na sukces

Daj mi czas do namysłu
Albo wiesz czego chcesz, albo nie

Jesteś dla mnie za młody
Co mówiłaś ciociu?
www.jakpoderwac.com
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Jesteś za niski
Nie liczy się rozmiar, ale to co potrafię

Ale ten koleś naprzeciwko się ładnie do mnie uśmiecha
Spoko przyprowadzę go tu

Jesteś zbyt pewny siebie
Próbuje dotrzymać Ci kroku

Pocałuj mnie w dupę
Na przyjemności trzeba sobie zasłużyć

Jutro idziemy na zakupy
A w sobotę na mecz
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Czy Ty coś do mnie czujesz?
Tak lubię Cię

Ile masz lat?
A na ile wyglądam?

Ja mam zawsze rację
Tak, ale tylko wtedy, gdy mnie nie ma

Ale on ma fajny samochód
I fajny kredyt do końca życia

Pokłóciłam się z facetem
A jak było w pracy?
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On jest strasznie słodki
Ale to ja znam wszystkie Twoje punkty erogenne

Ale on jest śliczny i taki grzeczny
Tak tylko smycz kupić i na wystawę z nim

Nie zawieram znajomości na ulicy
A ja nie słucham wymówek

Mam chłopaka
Ok. Przedstaw mi go

Sorry, ale mam faceta.
haha to po 15 sekundach już jestem kandydatem na jego miejsce?
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Nie jestem tu sama
Ja też nie chodzę sam do klubu

Jestem zajęta
ooo a, kto Cię zajął?

Zadajesz za dużo pytań
Bo wydajesz się interesującą osobą

Pojechałabym na imprezę, ale nie mam z kim
Mnie już koleżanka zaprosiła

Dziś mi taki jeden na ulicy powiedział ,że jestem zajebista
A zna chociaż Twoje imię?
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Ostatnio mnie nigdzie nie zabierasz
Teraz Ty masz szansę się wykazać

Słyszałam , że po mnie przyjedziesz i pojedziemy do pubu
A ja słyszałem, że u was w domu paliwo z kranu leci

Czy Ty jesteś normalny?
Na szczęście nie

Jakby Ci na mnie zależało to byś przyszedł
Rzuć jeszcze jakimś shit testem 

Czy wiesz……

JAK PODERWAĆ KOBIETĘ?
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