
                                       Definicje – Eliza Korneluk  

 

 

Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, 

Może zabrzmi to banalnie, 

Może też wybuchniesz śmiechem, 

Może chociaż przez momencik, 

Tak malutki, jak ten kęsik, 

Zastanowisz się nad słowem  

CZEKOLADA 

 

  C - jak cała słodycz świata, 

Z – jak zaraz smutki zjada, 

E – jak endorfiny dawka 

K – skorzystaj, póki łaska! 

O – jak oczywista sprawa 

L – bo lizak to odpada. 

A – jak „Ależ to nie tuczy!” 

D – jak „Dalej łatwiej będzie Ci się uczyć!” 

 

A na samym szarym końcu, jeszcze „A” nam się powtarza. 

 

Zapytacie pewnie – czemu? 

Przecież to jest oczywiste! 

Czekolada jest kobietą,  

A kobieta – jak kobieta –  

Zawsze słodka i pomaga! 

 

 

 

 

                                Zaduma w filiżance – Katarzyna  Uss 

 

Cicho na tarasie siedzi staruszka 

Kurczy się czas jej oglądania świata. 

Drżącą dłonią, blisko trzyma przy ustach, 

Kwiecistą filiżankę, co skrywa słodkiej toni czar. 

Gorąca czekolada ukojeniem cierpienia, 

Gorąca czekolada jej dzień rozpromienia. 

Gorąca czekolada smutek w radość zamienia. 

 

 

 



               Potęga czekolady  – Katarzyna Uss 

 

Czekolado, potęgo kaloryczna 

Ten się na tobie pozna, 

Kto z wagi skorzysta. 

Gorzka, mleczna czy też biała 

Jesteś smaczna i wspaniała. 

Wszędzie, gdzie jesteś, smutku już nie ma, 

Zabawa zwycięża i nic jej nie zmienia. 

 

 

 

     

            Oda do czekolady  – Klaudia Adamczyk 

 

 

O czekolado ty gorycz duszy osłodzisz. 

Ty miód przewyższasz w swej słodyczy. 

Jesteś królową wszystkich łakoci, 

Które do stóp ci padają i do pięt nie dorastają. 

O czekolado kakaową lawą rozpętałaś namiętności zmysły. 

Ty  jak narkotyk pętasz i w sidła łapiesz 

Słabe ludzkie dusze i serca. 

A kiedy czekolado dasz mi znak 

Ukłon tobie złożę i pozwolę skosztować jeszcze raz. 

O czekolado ludzie cierpią bez ciebie 

Z tęsknoty usychają na dietach. 

Tyś pokusą największą, miłością i spełnieniem jedynym. 

O czekolado tyś moją zagładą. 

 

 

            Radosna czekolada  –  Weronika Włoszek 

 

 

Czekolada, smak radości, 

Ciągle  ona u mnie gości. 

Jak smuteczek mnie dopadnie, 

Zjem ją sobie , tak dokładnie. 

Nieraz całą, choć niezdrowo, 

Z nią jest zawsze kolorowo. 

Bo czy słodka, czy tez gorzka, 

Czekolada jest radosna. 


