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Dobrana  para 
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Fakt 
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Niż  „kocham  cię” 

 

Bez  wątpliwości 
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Nie  wiadomo  czy  szczera  ona 
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Miłość  udawana  to  biżuteria  posrebrzana 
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Róg  obfitości 

Dzięki  telewizji  pod  strzechy  trafiają 

Nie  tylko  seriale  i  reklamy 

A  wybrać  z  czego  mamy 
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Susze  i  powodzie 
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We  wszechświecie  ogromnym 
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Nasze  lokomotywy 

Naukowi  geniusze  rzadko  się  zdarzają 
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Kroki  milowe  w  postępie  zapewniają 
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Chucie  w  kobiecie 
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Bez  blichtru 
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Polskę  każdy  tratuje  kto  z  Rosją  wojuje 

A  potem  się  wycofuje 
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To  że  ktoś  jest  Amerykaninem  czy  Anglikiem 

Wcale  nie  znaczy  że  jest  lepszy  od  Polaka 

A  nasza  mentalność  jest  właśnie  taka 
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Teraz  mamy  NATO  i  Putina 
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Nie  leń  się 
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Bezdomne 
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Życie  emeryta 

Pozbawione  co  prawda  obowiązków 
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Gdy  nie  jesteś  apteki  klientem 

I  szpitala  pacjentem 

To  jesteś  ewenementem 
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Z  latami  intelektualne  rozkosze 
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W  dobrobycie  ludzie  dłużej  żyją 

I  dłużej  ze  starością  się  mordują 
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Wyrzuty  sumienia 

Powód  do  przemyślenia  swego  postępowania 

 

Jak  się  da 

Jedynie  wyrządzonego  świństwa  naprawienie 
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To  sumienie  czuwa  nad  nami 

Byśmy  byli  ludźmi  porządnymi 

 



SZCZĘŚCIE 

Życia  perełki 

Na  darmo  nie  żyłeś  jeśli  kogoś  uszczęśliwiłeś 
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Rozświetleniem  naszej  szarej  codzienności 

Są  chwile  z  ukochaną  osobą  bliskości 
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Nie  musisz  być  mistrzem  świata 

By  szczęśliwie  żyć  długie  lata 
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Szczęścia  nie  dostarczają  ale  je  uprzyjemniają 

 

Nie  ma  szans 

Jak  życie  prywatne  się  nie  układa 

To  nic  innego  szczęścia  nie  da 

 



ŚMIERĆ 

Błąd  w  kolejności 

Pogrzeby  rodziców  są  naturalne  biologicznie 

Lecz  pogrzeby  dzieci  bolesne  tragicznie 

 

Najłagodniej 

Wzór  zgonu  idealnego : 

Podczas  snu  spokojnego 

 

Przeciwnikom  eutanazji 

Człowiek  ma  prawo  do  godnego  życia  spędzenia 

I  do  godnego  jego  zakończenia 

 

W  zaświaty 

Dobra  materialne  zostawiamy 

A  winy  ze  sobą  zabieramy 

 

 

 



TUSZA 

Na  pokuszenie 

Ulubione  dania  nie  wspomagają  odchudzania 

 

Tłuścioch 

Po  wybojach  jechać  zmuszony 

Jest  bardzo  roztrzęsiony 

 

Przejęcie  kontroli 

Jeśli  nadwagi  zrzucić  nie  możesz 

Nie  tyj  więcej  bo  będzie  gorzej 

 

Alarm 

Za  ciasne  brania  to  impuls  do  odchudzania 

 

Kopiasty  talerz 

Zbyt  obfite  jedzenia  porcje 

Niekorzystnie  zmieniają  ciała  proporcje 

 



TWÓRCZOŚĆ 

Muzyka 

Z  duszy  płynie  i  do  niej  trafia 

I  nieważna  geografia 

 

Kretyńska  filmowa  moda 

Obecnie  seks  jest  tak  pokazywany 

Jakby  dwa  napalone  zwierzaki  pożreć  się  chciały 

Coraz  mniej  czułości  i  delikatności 

 

Filmy  wojenne  z  USA 

Nie  ma  na  świecie  szlachetniejszych 

I  odważniejszych  pokoju  rycerzy 

Od  amerykańskich  żołnierzy 

 

Kino 

Kiedyś  romantyzm  bez  seksu 

Teraz  seks  bez  romantyzmu 

 



UŁOMNOŚCI 

Gadule 

Kiedy  więcej  słuchasz  niż  mówisz 

To  więcej  się  dowiesz 

I  może  czegoś  się  nauczysz 

 

Chluba  nieroba 

Nie  każdy  może  być  leniem  patentowanym 

To  dar  natury  tylko  dla  wybranych 

 

Agresywność  fizyczna 

Mężczyznom  płciowo  przypisana 

U  kobiet  rzadko  spotykana 

Za  to  słowami  umęczą  czasami 

 

Finanse 

Oszczędność  wynika  z  biedy  lub  gospodarności 

A  skąpstwo  to  zwyrodnienie  oszczędności 

 



WOLNOŚĆ 

Twój  gust 

Piękne  jest  nie  to  co  lansuje  moda 

Lecz  to  co  się  tobie  podoba 

 

Prawdziwa  wolność 

Dopiero  gdy  ciało  skona 

Dusza  uwolniona 

 

Zawsze 

Kłopotów  lub  nadmiaru  się  pozbywanie 

Daje  psychiczne  uwolnienie 

 

Za  ciasno 

Zbytnie  ludzi  stłoczenie 

Powoduje  konfliktów  nasilenie 

 

 

 



WYSYPISKO 

Artystycznie 

Dziewica  to  sztuka  nieużytkowa 

Puszczalska  to  sztuka  użytkowa 

 

4x4 

Pijak  co  na  czworaka  do  domu  wraca 

O  pomoc  woła 

Choć  ma  napęd  na  cztery  koła 

 

Grunt 

Rolnictwo  jest  gruntowe 

A  porządki  gruntowne 

 

Napis 

„Proszę  nie  dotykać  eksponatów” 

W  muzeach  i  w  domach  starców 

 

 



ŻAGLE 

Cumulonimbusy  i  nimbostratusy 

To  wichurą  grożące  chmury 

Dla  żeglarzy  widok  ponury 

 

Sternikowi 

Z  jachtem  jak  z  samochodem 

Trzeba  go  wyczuć  żeby  dobrze  prowadzić 

 

Wywrotka 

Trzy  czynniki  jacht  przewracają 

Potężne  wiatry,  potężne  fale 

I  żeglarze  co  wyobraźni  nie  mają 

 

Na  jacht 

Torby  ciuchów  i  wiktuałów 

Oraz  alkoholu  zapas  spory 

Na  wesolutkie  wieczory 

 



Dziękujemy za skorzystanie z oferty 

naszego wydawnictwa i życzymy miło 

spędzonych chwil przy kolejnych naszych 

publikacjach. 
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