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„Zrymowały  się  banały, 

Ale  czemu  nie  w  smak  każdemu  ?” 

Spis tematów 

BIEDA   

DOBROĆ   

DUSZA   

EMOCJE   

GŁUPOTA   

GODNOŚĆ   

KOBIETY   

MAŁŻEŃSTWO   

MIŁOŚĆ   

MŁODOŚĆ   

NAŁOGI   

NASZ  LOS   

NASZE  WYBORY   

NATURA   

NAUKA  I  PRACA   

PŁEĆ   



PODŁOŚĆ   

RELIGIA   

RODACY   

RÓŻNOŚCI   

SAMOTNOŚĆ   

STAROŚĆ   

SUMIENIE   

SZCZĘŚCIE   

ŚMIERĆ   

TUSZA   

TWÓRCZOŚĆ   

UŁOMNOŚCI   

WOLNOŚĆ   

WYSYPISKO   

ŻAGLE   

 

„Bo  dla  każdego  coś  szczerego”  



 

BIEDA 

 

Pech 

To  winowajca  doskonały  

Można  go  oskarżyć  o  wszelkie  kabały  

 

Światopoglądy 

Gdy  ścierają  się  na  słowa,  jest  dobrze  

Gdy  na  karabiny,  jest  niedobrze 

 

Traumy 

Szkoda  że  jak  w  komputerze  

Z  pamięci  nie  można  wykasować 

Tego,  czego  nie  chce  się  w  niej  zachować  

 

Zapachy  zamożności 

W  bogatych  krajach  piękne  rezydencje  

I  zadbane,  pachnące  ogrody  

W  biednych  wszechobecna  prowizorka 

I  nieustanne  smrody 



 

DOBROĆ 

 

Dowód 

Jeśli  wiele  krzywd  od  kogoś  zaznałeś  

A  mimo  wszystko  żal  ci  tej  osoby  

To  znaczy  że  jesteś  człowiekiem  dobrym  

 

Cenny  dar 

Umiejętność  cieszenia  się  ze  szczęścia  cudzego  

Charakteryzuje  człowieka  dobrego  

 

Krzywda 

Ludzie  dobrzy  zemsty  nie  szukają  

Współczują  i  wybaczyć  się  starają  

 

Do  czynu ! 

Pięknym  przykładem  dobroci  

Jest  udzielanie  pomocy 

A  nie  okazywanie  litości  

 

 



 

DUSZA 

 

Nasze  wybory 

Duszą  jak  ogródkiem  się  zajmujemy  

Pielęgnujemy  w  niej  to  co  chcemy  

 

Biedni 

Ci  co  wrogość  odczuwają  

Nieszczęśliwe  dusze  mają  

 

Groźne 

Natrętne,  złe  myśli  są  jak  wirusy  

Które  chcą  wtargnąć  do  twojej  duszy  

 

Cios  w  serce 

Kiedy  zdradzi  cię  ukochana  osoba  

W  duszy  nastaje  żałoba  

 

 



 

EMOCJE 

 

Piekło 

Bezsilne  patrzenie  na  ukochanych  cierpienie  

 

Nie nerwowo 

Zemsta  za  krzywdę  to  odruch  naturalny  

Lecz  to  wybór  fatalny  

Gdy  emocje  opadają 

Rozsądek  do  głosu   dopuszczają 

 

Wzrok 

Żar  jest  w  spojrzeniu  pełnym  miłości  

A  lodowatość  w  pełnym  nienawiści  

 

Rentierzy 

Oni  odpoczywają  a  pieniądze  się  pomnażają  

Lecz  spokojnego  snu  nie  mają  

Bo  banki  czasem  upadają  

 



 

GŁUPOTA 

 

Zaślepieni  

Wciąż  prędzej  i  prędzej 

Wciąż  więcej  i  więcej  

Zatracamy  istotne  wartości  

W  pośpiechu  i  pazerności  

 

Czysta  głupota 

Wzdłuż  ulicy  dla  zdrowia  bieganie  

To  spalinami  się  inhalowanie  

 

Głupota 

Pewność  że  człowiek  jest  stworzeniem  rozumnym  

Zbyt  często  się  okazuje  przekonaniem  zgubnym  

 

Podatny 

Kto  słucha  wrednych  rad  

Ten  na  siebie  kręci  bat  

A  potem  stęka  że  to  udręka  



 

GODNOŚĆ 

 

Ludzie ! 

Tyle  warte  wasze  życie  

Ile  dobrego  w  nim  zrobicie 

 

Bez  hamulców 

Ktoś  zupełnie  wyzuty  z  godności 

Jest  zdolny  do  wszelkich  podłości  

 

Wystarczy 

Szacunek  do  siebie  samego 

Jest  często  jedyną  nagrodą  człowieka  prawego  

 

Zachować  godność 

Człowieka  porządnego  wcale  to  nie  trapi  

Że  świństwem  za  świństwo  odpłacać  nie  potrafi 

 



 

KOBIETY 

 

Norma 

Natura  kobietom  standardowo  daje  

Uroda  przemija,  charakter  zostaje  

 

Kobiecość 

Fizyczna  z  czasem  traci  na  atrakcyjności  

Psychiczna  może  trwać  do  starości  

 

Podłe  uwodzicielki 

Dla  kobiet  mężczyzna  żonaty  

Powinien  być  jak  trędowaty  

A  jego  uwodzenie 

To  innej  kobiety  krzywdzenie 

 

Z  filmu 

Koleżanka  do  koleżanki:  

Znasz  tego  faceta ?  Robi  do  ciebie  miny.  

Tak,  korzystamy  z  tej  samej  waginy.  



 

MAŁŻEŃSTWO 

 

Czas  zweryfikuje 

Ślub  to  jak  egzamin  na  prawo  jazdy 

Dopiero  gdy  go  zdasz  uczysz  się  jazdy  

 

Małżeństwo 

Wyrok  dożywotni  z  założenia  

Lecz  z  możliwością  jego  skrócenia  

 

Tatuaże  w  modzie 

Gdyby  nowożeńcom  zamiast  obrączek  

Kółka  na  czołach  tatuowali  

To  niektórzy  jak  olimpijczycy  by  wyglądali  

 

Seks  małżeński 

Dzieci  rodzicom  przeszkadzają  

Więc  tylko  wtedy  kiedy  mogą,  

A  nie  kiedy  chcą  go  uprawiają



 

MIŁOŚĆ 

 

Cała  prawda 

Życie  blask  straci  całkowicie  

Gdy  bez  miłości  je  spędzicie 

Bo  ona  bez  wątpienia  

Jest  słońcem  naszego  istnienia  

 

Pozytywna  ewolucja 

Miłość  która  z  czasem  przyjaźnią  się  staje  

Dość  umiarkowane,  ale  szczęście  daje  

 

Jesteśmy  dziećmi  światła  

Miłość  to  słońce  w  naszej  duszy  

Ona  rozświetla  blaskiem  oczy  

 

Pozycje 

Zakochani  śpią  na  łyżeczkę  

A  obrażeni  dupeczka  w  dupeczkę  

 



 

MŁODOŚĆ 

 

Natura  płci 

Chłopcy  dziewczęta  podrywają  

A  one  o  podryw  się  stara ją 

 

Uciążliwy  ogon 

Jedna  poważna  głupota  za  młodu  

Może  zostać  dożywotnim  pasemkiem  smrodu  

 

Rozbieżność 

Młoda  dziewczyna  marzy  o  księciu  

A  młody  chłopak  o  majtek  jej  zdjęciu  

 

Młodym 

Uczyć  się  powinniście  

Od  tych  co  życie  w  szczęściu  przeżyli  

I  od  tych  co  kompletnie  je  spieprzyli  

 



 

NAŁOGI 

 

Hasełko  dla  AA 

Pieniądze  przepijane  są  wysikane  

 

Żyła  lat  20 

Ćpanie  odlotowo  skraca  istnienie  

 

Narkotyki 

Nie  są  to  szczęścia  eliksiry  

Lecz  powody  przedwczesnej  mogiły  

 

Palenie papierosów 

Jedni  rzucili  i  bez  dymu  żyją  

Inni  rzucili  bo  już  nie  żyją  

 

Alkohol  to  pułapka 

Rozluźnia,  relaksuje,  potem  wciąga  i  degraduje  

 



 

NASZ  LOS 

 

Maraton  wcielenia 

Zaczynasz  życie  jako  bobas  roześmiany  

A  kończysz  jako  starzec  nim  styrany  

 

Zagrożenia  z  kosmosu  

Planetą  Ziemią  na  której  żyjemy  

Bez  polisy  po  Układzie  Słonecznym  podróżujemy  

 

Życie  jak  świeca 

Młodość  to  płomyk  na  wysokości  

Wiek  średni  -  w  połowie  długości 

Starość  to  ogarek,  świecy  pozostałości  

W  wypadku  zginięcie  to  płomyka  zdmuchnięcie 

 

Bez  patosu 

Życie  doczesne  nie  jest  skarbem  bezcennym  

Lecz  zesłaniem  w  troski  brzemiennym  



 

NASZE  WYBORY 

 

Demokracja 

Większość  wybiera  rządzących  

Mniejszość  ma  głos  mało  znaczący  

 

Dobre  rady 

Równie  cenne  od  wygranego  co  od  przegranego 

 

Nieuniknione 

Trzymanie  w  domu  czworonoga 

To  jego  sierścią  usłana  nie  tylko  podłoga  

 

Ekologicznie 

Kto  samochodu  nie  posiada 

Pod  rozkład  jazdy  swe  wyjazdy  układa  

Niezbyt  to  komfortowo 

Lecz  dla  natury  zdrowo 

 

 



 

NATURA 

 

Kobieta  i  mężczyzna 

Z  natury  do  par  tworzenia  się  nadają  

Bo  i  fizycznie  i  psychicznie  się  uzupełniają  

 

Wyposażenie  niewymienne  

Wielka  w  tym  bieda 

Że  wrednego  charakteru  

Na  dobry  wymienić  się  nie  da  

 

Drapieżniki 

Z  historii  ludzkości  wniosek  najważniejszy  

To  że  oręż  jest  argumentem  najskuteczniejszym  

 

Ziemia 

Nasza  planeta  lepiej  by  sobie  radziła  

Gdyby  się  ludzi  ze  swej  powierzchni  pozbyła  

 



 

NAUKA  I  PRACA 

 

Pora  na  zmianę 

Praca  co  zbrzydła  całkowicie  

Zatruwa  człowiekowi  życie  

To  ponaglenie  na  jej  zmienienie  

 

Po  łapkach 

Nauka  na  własnych  błędach  kosztuje  

Lecz  najskuteczniej  edukuje 

 

Owczy  pęd  za  dyplomami 

Nie  jest  niezbędne  przez  twe  dziecko  

Studiów  ukończenie 

By  znalazło  w  życiu  szczęście  i  spełnienie  

 

Nie  do  uniknięcia 

Choć  pracy  do  domu  nie  nosisz  

To  emocje  z  niej  przynosisz 



 

PŁEĆ 

 

Bez  równouprawnienia 

Dojrzali  mężczyźni 

U  młodych  kobiet  szanse  mają  

Sytuacje  odwrotne 

Sporadycznie  się  zdarzają  

 

Ogólnoświatowe 

Ulubionym  sportem  każdej  rasy  

Są  w  łóżku  miłosne  zapasy  

 

Natura  seksu 

Mężczyzna  przy  kobiecie  twardnieje  

Kobieta  przy  mężczyźnie  wilgotnieje  

Pożądanie  takie  właśnie  ma  działanie 

 

Homoseksualizm 

Jest  naturalny  lecz  nie  jest  normalny 



 

PODŁOŚĆ 

 

Radości  podłości 

Siła  sprawcza  plotek  kłamliwych  

Niejednego  porządnego  unieszczęśliwi  

 

Chora  psychika 

Innych  świadome  krzywdzenie  

Tylko  podłemu  daje  zadowolenie 

 

Gwałty  na  kobietach 

Proceder  jak  świat  stary  

To  czerpanie  podniety  ze  strachu  ofiary  

 

Wstyd ! 

Podjudzanie  to  haniebne  postępowanie  

 

Dla  pieniędzy 

Kradniemy,  zabijamy,  oszukujemy 



 

RELIGIA 

 

Słowa  i  czyny 

Nieważne  w   co  wierzycie 

Ważne  co  mówicie  i  co  robicie  

 

Różnica 

Religia  to  obrzędy  i  zwyczaje  

A  wiara  to  pragnienie  co  nadzieję  daje  

 

Jeszcze  ciemnota 

Pomimo  postępu  cywilizacyjnego  

Wciąż  w  imię  religii  morduje  jeden  drugiego  

 

Płacenie  za  potwierdzenie 

Ksiądz  mówi  to  co  sam  dobrze  wiesz  

A  ty  mu  za  to  na  tacę  dajesz  



 

RODACY 

 

My  Polacy 

Bardziej  lubimy  się  z  innych  wyśmiewać  

Niż  sympatię  okazywać  czy  podziwiać  

 

Z  czerwieni  w  czerń 

Antykomunista  i  antyklerykał 

W  jednej  osobie 

Od  ponad  pół  wieku 

Ciężko  w  Polsce  radzi  sobie  

 

Martyrologia  Polaków  

Rozsmakowani  jesteśmy  w  swej  smutności  

W  rozpamiętywaniu  krzywd  

I  tragedii  z  przeszłości  

 

Słówka 

Wykręcane  wkręty  to  nie  są  wykręty  

 



 

RÓŻNOŚCI 

 

Wielcy  wodzowie 

W  historii  na  trwałe  się  zapisuje  

Ten  co  więcej  ludzi  wymorduje  

I  więcej  krajów  zawojuje  

 

A  róże  mają  kolce 

Jedzenie  smacznych  ryb  to  jedna  z  przyjemności  

Lecz  mają  one  wadę,  czyli  ości  

 

Zęby 

Służą  do  gryzienia  i  do  szczerzenia  

 

Z  filmu ! 

Stewardesa  do  pasażerów:  

Zakończyliśmy  szczęśliwie  lot  

Kto  wysiada  ostatni,  ten  sprząta  samolot  



 

SAMOTNOŚĆ 

 

Bezapelacyjnie 

Samotności  tortura  najbardziej  uprzykrzona  

To  że  nie  ma  kogo  tulić  w  ramionach  

 

Samotność 

Jeśli  w  domu  nikt  nie  czeka  

Żeby  się  o  ciebie  zatroszczyć  

Nawet  ukochany  zwierzak 

O  którego  ty  musisz  się  troszczyć  

To  do  domu  wracanie  traci  znaczenie  

 

Złapać  oddech 

Jak  ludzie  zaczynają  cię  już  denerwować  

Trzeba  się  od  nich  czasowo  odseparować  

 

Zdecydowanie 

Milsze  są  meandry  miłości  niż  samotności  

 



 

STAROŚĆ 

 

Bez  pampersów 

Bardzo  ważne  u  życia  kresu  

By  samodzielnie  dojść  do  sedesu  

 

Urodziny  90-latka 

Od  świeczek  na  torcie  płonących  

Czujnik  dymu  może  się  włączyć  

 

Z  rogu  obfitości 

Starość  ma  radości  bez  liku  

Np.  dreptanie  w  balkoniku 

 

Dziadkowi  i  babci 

Z  języczkiem  lepiej  się  nie  całować  

Bo  sztuczna  szczęka  może  się  poluzować  

Lub  haczykami  język  można  sobie  porysować  

 



 

SUMIENIE 

 

Brudne 

Pieniądze  nieuczciwie  zdobyte  

Nie  są  przez  sumienie  witane  z  zachwytem  

 

Łajdak 

Nie  ma  wyrzutów  sumienia  

Bo  nie  ma  sumienia 

 

Sędzia  wewnętrzny 

Przez  sumienia  wyrzuty 

Człowiek  chodzi  struty  

 

Baza 

Bez  kręgosłupa  moralnego  

Nie  ma  człowieka  porządnego  

 



 

SZCZĘŚCIE 

 

Norma 

Szczęście  jest  pełne  gdy  jest  brane  i  dawane  

W  pojedynkę  masz  tylko  jego  namiastkę  

 

„I  żyli  długo  i  szczęśliwie”  

Tak  kończą  się  bajki  dla  dzieci  

Rzadko  tak  bywa  w  dorosłych  świecie  

 

Z  serca 

Najmilsze  w  życiu  staranie  

To  osobie  kochanej  przyjemności  sprawianie  

 

Radosne  powroty 

Upragnionym  rajem  jest  zdrowie 

Do  którego  się  wraca  po  chorobie  



 

ŚMIERĆ 

 

Zasłyszane 

Ponoć  pełnego  roku  potrzeba  

By  się  pogodzić  z  utratą  bliskiej  osoby  

Która  się  przeniosła  do  tzw.  nieba  

 

Wojna 

Ludzie  co  przyjaciółmi  mogliby  być  swoimi  

Strzelają  do  siebie  nabojami  ostrymi  

 

Co  nas  nie  zabije … 

O  nieboszczyku  można  powiedzieć  śmiało  

Że  wzmocnić  go  się  nie  udało  

 

Nieboszczyk 

Zakończył  już  wszelkie  starania  

Teraz  nie  ma  nic  do  gadania 



 

TUSZA 

 

Krok  1 

Najskuteczniejsze  na  odchudzanie 

Jest  mniejszej  ilości  żarcia  pochłanianie  

 

Luźne  szatki 

Ubranie  dla  grubasa  to  nie  okrycie  a  zakrycie  

 

Bez  wątpliwości 

Grubasek  woli  widok  kiełbasek  

Niż  w  lustrze  oglądać  swój  tłusty  zadek  

 

Wygląd 

Niektóre  ubrania  pogrubiają  

Niewłaściwe  diety  ten  sam  efekt  dają 

 

Tłuściochom 

Jemy  by  żyć  a  nie  tyć  



 

TWÓRCZOŚĆ 

 

Wierszyków  moc 

Rymować  każdy  może,  lepiej  lub  gorzej  

A  zapamiętać  myśl  zawsze  to  pomoże  

Co  się  rymuje  w  ucho  wlatuje  

 

Z  pewnością 

Lepszy  teatr  jednego  aktora  niż  jednego  widza  

 

Kinomanowi 

Jeśli  przez  pierwszy  kwadrans  

Film  cię  nie  zainteresuje  

To  znaczy  że  czas  marnujesz  

 

Trucizny 

Demokrytowi  książki  lekarstwem  się  zdawały  

Lecz  takie  jak  „Mein  Kampf”  nie  istniały  

 



 

UŁOMNOŚCI 

 

Dług 

Otrzymanie  pomocy  jest  miłe  

Uczucie  wdzięczności  też  miłe  

Lecz  po  czasie  robi  się  zgniłe  

 

Nieodporni 

Serca  czułość  i  wrażliwość  

To  w  twardym  życiu  dolegliwość  

 

Niegroźny 

Lenia  nie  uważa  się  za  potwora  

Bo  jedyne  co  bezlitośnie  katuje 

To  pilot  od  telewizora 

 

Bierność 

Ktoś  kompletnie  nieaktywny  

W  jakiejkolwiek  dziedzinie 

Czeka  aż  życie  minie  



 

WOLNOŚĆ 

 

Opłacalny  trud 

Kto  pazerność  zredukuje  

Bardziej  wolny  się  czuje  

 

Fora  internetowe 

Mnóstwo  wypowiedzi  gawiedzi  

 

Obustronne  uwolnienie 

Jak  dzieci  już  dorosną  

Robią  co  chcą 

A  rodzice  wreszcie  mogą  

 

Jedyny  sposób 

Bez  totalnej  inwigilacji 

Nie  da  się  wytropić  

Terrorystycznych  organizacji 

 

 



 

WYSYPISKO 

 

Wojsko,  apel  wieczorny 

Teraz  porządnie  wyspać  się  mamy 

A  wojnę  jutro  rano  wygramy  

 

Z  filmu 

Przestępca:  „Kajdanki  mnie  cisną”.  

Policjant:  „Bo  nowe  są,  ale  się  rozciągną”  

 

Ale  jaja 

Kury  są  od  jajek  znoszenia  

A  mężczyźni  od  noszenia  

 

Abstrakcyjnie 

Dłużej  byśmy  sobie  pożyli  

Gdybyśmy  miesiące  do  40-tu  dni  wydłużyli 

A  ilości  lat  życia nie  zmienili  

 



 

ŻAGLE 

 

Żeglowanie 

To  z  wiatrem  i  z  falami  się  zmaganie  

 

„Wszystko  stracone” 

Film  z  Robertem  Redfordem 

Jest  dla  samotnych  żeglarzy  hołdem  

 

Drewniane  jachty 

Są  jak  płyty  winylowe  czyli  zabytkowe  

 

Silnik  parowy 

Zamienił  żeglarzy  na  marynarzy  

 

Żeglarz 

Śródlądowy  widzi  przyrodę  

A  morski  tylko  wodę  i  wodę  

 

 



 

 

Dziękujemy za skorzystanie z oferty 

naszego wydawnictwa i życzymy miło 

spędzonych chwil przy kolejnych naszych 

publikacjach. 

 

Wydawnictwo Psychoskok 

 

 


