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Z cichości sielskości 

Jeśli  rozmyślasz  czasem  nad  życiem 

Na  wiele  tematów  masz  zdanie 

Lecz  bywa,  że  po  wymianie  poglądów 

Twe  spojrzenie  ulega  odmianie 

Dzielenie  się  przemyśleniami 

Poszerza  też  pole  widzenia 

I  prowadzi  do  pełniejszego 

Obecnego  świata  zrozumienia 

Dlatego  bez  skrępowania 

Zachęcam  do  mych  fraszek  czytania 
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BIEDA 
 

 

Wiecznie  młoda 

W  domu  starców 

Umieścić  się  nie  da 

Jedynie  stara  bieda 

 

Różnica 

Ubogi  jeździ  rowerem 

Bogaty  Land  Roverem 

 

Zmartwienia 

Ołowiane  nogi  mają 

I  nie  uciekają 

 

System  bankowy 

Biednych  ogołaca 

Bogatych  wzbogaca 
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DOBROĆ 
 

 

To  proste 

Człowieka  życzliwego 

Poznasz  po  reakcji 

Na  sukces  bliźniego 

 

Nadmiar  dobroci 

Kiedy  żona  pociesza  małżonka 

Gdy  rzuciła  go  kochanka 

 

Smutne 

Dobroć  jest  bezbronna  na  podłość 

Dobroć  jest  delikatna 

Podłość  twarda 

 

Cel  -  pal! 

Wojskowe  szkolenie 

To  empatii  zduszenie 
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DUSZA 
 

 

Nasza  psychika 

Piękne  wspomnienia 

Z  latami  pięknieją 

A  złe  z  czerni  szarzeją 

 

Taka  konstrukcja 

Człowiek  ma  w  duszę  wszczepioną 

Potrzebę  miłości 

Od  jej  zaspokojenia  zależy  szczęście 

Jego  na  Ziemi  bytności 

 

Pogoda  ducha 

Kiedy  złe  myśli  cisną  się  do  głowy 

Postaw  im  szlaban  myślowy 

 

Wrażliwość  muzyczna 

To  dar  natury  bardzo  duży 

Pięknych  wzruszeń  dostarcza  duszy 
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EMOCJE 
 

 

Rozpacz 

Serce  pęka  z  bólu  i  niemocy 

Gdy  kochanej  osobie 

Nie  można  udzielić  pomocy 

 

Jak  ocean 

Emocje  to  fale 

Co  nie  trwają  stale 

Gdy  mija  uniesienie 

Nadchodzi  wyciszenie 

 

Skutki 

Sukcesy  -  wzlatywanie 

Porażki  -  uziemianie 

 

Cienka  granica 

Od  nadmiernego  patriotyzmu 

Krótka  droga  do  nacjonalizmu 

A  potem  szowinizmu 
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GŁUPOTA 
 

 

 „Żyj  chwilą” 

Na  fotelu  dentystycznym 

Przy  zabiegu  chirurgicznym 

Gdy  ci  nogę  amputują 

Lub  gdy  sadyści  cię  torturują 

 

Uwikłany 

Gdy  pech,  to  z  cudzej  głupoty 

I  dla  ciebie  kłopoty 

 

Slalom 

Jeśli  myślenie  cię  nie  boli 

Wielu  kłopotów  uniknąć  pozwoli 

 

Klapki  na  oczach 

Ludzie  nie  chcą  widzieć  zdarzeń 

Które  nie  pasują  do  ich  wyobrażeń 
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GODNOŚĆ 
 

 

Bez  transparentów 

Z  uczciwością  się  nie  obnosimy 

Głęboko  w  sercu  ją  nosimy 

 

Tragiczny 

Nie  ma  upadku  gorszego 

Od  upadku  moralnego 

 

Wyzwanie 

Wielkie  i  trudne 

Na  życie  zadanie 

To  szacunku  do  siebie 

Do  końca  zachowanie 

 

Bumerang 

Jeśli  innych  obrażasz 

Sam  się  szacunku  pozbawiasz 
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KOBIETY 
 

 

Bez  znieczulenia 

Nie  słuchaj  tych 

Co  komplementami  cię  mamią 

Bo  waga  i  lustro  nie  kłamią 

 

W  tańcu 

Kobieta  jest  kwiatkiem 

Mężczyzna  dodatkiem 

 

Typowe 

Gdy  kobieta  zdjęcia  ogląda 

Patrzy  na  swą  fryzurę  i  ubranie 

Mężczyzna  zaś  widzi  tamto  wydarzenie 

 

Matczyne  bóle 

Pierwszy  na  świat  wydania 

Drugi  w  świat  wyprawienia 
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MAŁŻEŃSTWO 
 

 

Chłopu 

Jak  masz  dobrą  babę 

To  na  nią  chuchaj  i  dmuchaj 

A  jak  musi  się  wygadać 

To  cierpliwie  jej  wysłuchaj 

 

Ognisko  domowe 

To  miłość  ciepło  domowi  daje 

Kiedy  jej  zabraknie 

Dom  lodówką  się  staje 

 

Zagrożenie 

Dla  stałego  związku 

Niebezpieczna  sytuacja 

To  do  kogoś  z  boku 

Namiętność  i  fascynacja 
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MIŁOŚĆ 
 

 

Potrzeba  nr 1 

Z  każdego  o  szczęściu  rozważania 

ZAWSZE  miłość  się  wyłania 

 

Na  urlopie 

Kiedy  miłość  cię  dopada 

Rozum  już  za  nic 

Nie  odpowiada 

 

Za  to  że  jest 

Jedno  z  najgłupszych  pytań 

Których  słuchasz 

To:  „Za  co  ty  ją  kochasz?” 

 

Miłość 

To  odtrutka  na  nienawiść 
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MŁODOŚĆ 
 

 

Kanon  gimnazjalistki 

Niezbędna  wypasiona  komóra 

Z  długich  pukli  fryzura 

Pępek  niezmiennie  odkryty 

Tatuaż  gdzieś  wyryty 

Piersiątka  w  push  up  upchnięte 

Usta  zawsze  wydęte 

I  koniecznie,  nawet  pokraka 

Musi  mieć  swego  chłopaka 

 

Przesiąkamy 

Środowisko  dorastania 

Ma  znaczący  wpływ 

Na  późniejsze  poczynania 

 

Stare  blizny 

Krzywdy  w  dzieciństwie  zaznane 

Często  do  śmierci  są  pamiętane 
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NAŁOGI 
 

 

Pijak 

Nie  jest  potrzebny  nikomu 

Ani  w  pracy,  ani  w  domu 

 

Nałogi 

Może  im  ulec  osoba  każda 

A  pozycja  społeczna  nieważna 

 

U  pijaków 

Pieniądze  przeznaczone  na  życie 

Wydawane  są  na  picie 

 

Nałogowe  podziemie 

Palacze  przestrzeni  publicznej 

Nie  zadymiają 

Narkomani  w  toaletach  ćpają 

Pijacy  po  kątach  się  chowają 
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NASZ  LOS 
 

 

Szczyty  i  przepaście 

W  życiu  jest  piękno 

I  szlachetne  uniesienia 

Jest  też  bestialstwo 

I  stan  upodlenia 

 

Najpierw  brzuch 

Aby  trwało  życie 

Niezbędne  jedzenie  i  picie 

A  dopiero  wtedy 

Rodzą  się  inne  potrzeby 

 

Przemijanie 

W  nieszczęściu  pożądane 

W  szczęściu  żałowane 
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NASZE  WYBORY 
 

 

To  naturalne 

Unika  się  ludzi  nieżyczliwych 

Jak  toalet  smrodliwych 

 

Pomoc  domowa 

Wyręka  w  gotowaniu 

I  utrzymaniu  czystości 

Lecz  koniec  prywatności 

 

Brak  reakcji 

Działania  zaniechanie 

To  też  działanie 

 

Do  wyboru,  do  koloru 

I  telewizja  i  Internet  nas  rozpieszczają 

Bo  dla  każdego  coś  miłego  mają 
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NATURA 
 

 

Prawo  przyrody 

Istnienie  popędu  seksualnego 

To  warunek  przetrwania 

Gatunku  prawie  każdego 

 

Podobni 

W  świecie  zwierząt 

I  ludzi 

Drapieżnik  rządzi 

 

Globus 

Półkulę  północną 

Lądy  zdominowały 

A  południową 

Oceany  pozalewały 

 

Poranek 

Przeważnie  nastrój  pobudki 

To  poprzedniego  dnia  skutki 
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NAUKA  I  PRACA 
 

 

Wymiana  wiedzy 

Dziadek  uczy  wnuka  jak  ryby  łapać 

A  wnuk  dziadka 

Jak  w  laptopie  się  połapać 

 

Dobry  pracownik 

To  pracodawcy  skarb 

Niezaprzeczalnie 

Musi  być  doceniany 

Finansowo  i  werbalnie 

 

Ziemia  jest  płaska 

Rozsądek  tzw.  zdrowy 

To  postępu  hamulec 

Czasem  epokowy 
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PŁEĆ 
 

 

Ciąża 

Od  wzwodu  do  porodu 

 

Fizyczność 

Mężczyzny  niebo 

Otwarte  i  upragnione 

To  kobiece  nogi 

Szeroko  rozłożone 

 

Życie  seksualne 

Choć  czasochłonnie  jest  marginalne 

To  w  zabiegach  i  kosztach  odczuwalne 

 

Ruja 

Gdy  chucie  się  budzą 

Wątpliwości  studzą 

Krew  rozgrzewają 

Rozsądek  uciszają 
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PODŁOŚĆ 
 

 

Standard 

Podły  człowiek  z  zawiścią 

Obserwuje  twoje  powodzenie 

I  czeka  w  nadziei 

Że  noga  ci  się  powinie 

 

Niestety 

Wysoki  poziom  intelektualny 

Nie  jest  gwarantem  zalet  moralnych 

Lecz  wówczas  podłości 

Czynisz  w  pełnej  świadomości 

 

Biedne 

Zwierzęta  od  ludzi  uzależnione 

Na  ich  bezduszność  są  narażone 
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RELIGIA 
 

 

Ważenie 

Trudno  dojść  do  wniosku 

Jednoznacznego 

Czy  religie  czynią  więcej 

Złego,  czy  dobrego 

 

Bez  zmian 

W  pogaństwie  byli  bogowie 

Od  zjawiska  każdego 

Teraz  są  święci  patroni 

Także  od  wszystkiego 

 

Wyjątek 

Zawiść  katolika 

Kleru  nie  dotyka 
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RODACY 
 

 

 „Dzień  świra” 

„Modlitwa  Polaka”  Marka  Koterskiego 

Oddaje  charakter  rodaka  naszego 

 

Rodacy 

Dla  wielu  wypoczywanie 

To  tylko  żarcie  i  chlanie 

 

Politykom 

Zawziętość  nie  nobilituje 

Lecz  kompromituje 

 

O  zgrozo! 

W  Polsce  bycie  księdzem  nobilituje 

I  nabożny  szacunek  gwarantuje 
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RÓŻNOŚCI 
 

 

Stare  zdjęcia 

Ci  co  już  w  ziemi  spoczywają 

Jeszcze  się  do  nas  uśmiechają 

 

Za  widnokręgiem 

Sprawia  Internet  i  telewizja 

Że  pełniejsza  niż  przed  laty 

Jest  nasza  świata  wizja 

 

Pokoje  gościnne 

Smutną  ciszą  wypełnione 

Wizytą  zostają  ożywione 

 

Złe  wzorce 

Homoseksualistom  pozwalanie 

Na  dzieci  adoptowanie 

To  jednego  nieszczęścia 

Drugim  zastępowanie 
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SAMOTNOŚĆ 
 

 

Różnica 

Samotnikiem  się  jest  z  wyboru 

Samotnym  -  z  braku  wyboru 

 

Na  forach 

Fakt  internetowej 

Dużej  aktywności 

Często  jest  dziełem 

Życiowej  samotności 

 

Gwałt 

Kiedy  odpoczywasz  sobie  w  cichości 

Niespodziewani  goście 

Nie  należą  do  przyjemności 

 

Święty  spokój 

Jak  brakuje  ci  do  ludzi  cierpliwości 

Spędzaj  czas  w  błogiej  samotności 
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STAROŚĆ 
 

 

A  pamiętasz … 

Jest  co  wspominać 

W  życia  jesień 

Gdy  sporo  było 

W  nim  uniesień 

 

Końcówka 

Finisz  naszego  życia 

Nie  jest  nagłym  zrywem 

Lecz  słabnącym  truchtem 

 

Liftingi 

Młodości  rozpaczliwe 

Ratowanie  i  udawanie 

A  budzą  politowanie 
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SUMIENIE 
 

 

Daremne  próby 

Nie  wyłgasz  się  kłamliwym  tłumaczeniem 

Przed  własnym  sumieniem 

 

Twój  sędzia 

Czy  jest  piekło  i  niebo 

Czy  ich  nie  ma 

To  jest  bez  znaczenia 

Ważna  jedynie 

Czystość  sumienia 

 

Sumienie 

Win  przesiewacz 

Kłamstw  wykrywacz 
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SZCZĘŚCIE 
 

 

Szczęściarze 

I  ten  co  mu  w  Lotto 

Sypnęła  mamona 

I  ten  co  mu  się  dobra 

Trafiła  żona 

 

Największe  rozkosze 

Seks  -  fizyczna 

Miłość  -  psychiczna 

A  seks  z  miłością 

Najwspanialszą  radością 

 

Przysłowie 

Pieniądze  szczęścia  nie  dają 

Tym  co  ich  nie  posiadają 
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ŚMIERĆ 
 

 

Lepszy  świat 

Ludzie  co  śmierć  kliniczną  przeżywali 

Niechętnie  do  życia  wracali 

 

Śmierć  fizyczna 

Akt  ostateczny  i  wieczny 

 

Sposób 

Do  końca  głodówka 

To  na  życie  odtrutka 

 

Isadora  Duncan 

Szal  fantazji  w  koło  się  wkręcił 

I  ostatni  taniec  skrócił 

 

Czad 

Zabija  to  c.o. 
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TUSZA 
 

 

Zaplecze 

Gdy  w  lodówce  spore  zapasy 

Snem  błogim  śpią  grubasy 

 

Aby  do  wiosny 

Zimowy  brak  ruchu 

I  witaj  brzuchu 

 

Ponad  200 kg 

Monstrualne  ciała  rozmiary 

To  rodzaj  za  obżarstwo  kary 

 

Koszty  dodatkowe 

Brak  w  jedzeniu  umiaru 

Powoduje  zwiększanie 

Ubrań  rozmiaru 
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TWÓRCZOŚĆ 
 

 

Plagiat 

Dla  autora  trud  praw  egzekwowania 

Lecz  jednocześnie  dowód  uznania 

Bo  pacykarza  nikt  nie  powtarza 

 

Film  ad  2013 

Polskie  „hity”  komediowe 

Nie  są  rozśmieszające 

Lecz  głupotą  żenujące 

 

Sam  chłam 

Poziom  współczesnego 

Kina  polskiego 

Mówiąc  oględnie 

Jest  do  niczego 

Filmy  w  telewizji  pokazywane 

To  knoty  niesłychane 
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UŁOMNOŚCI 
 

 

Niewyparzona  gęba 

Nieraz  w  emocjach  coś  powiemy 

Czego  potem  żałujemy 

Lecz  cofnąć  już  nie  możemy 

 

Rozżalony 

Czemu  tak  się  dzieje 

Że  wdzięczność 

Tak  szybko  się  starzeje? 

 

Plama 

Nie  tylko  gapa 

Robi  faux  pas 

 

Po  40-ce 

Staropanieńskie  i  starokawalerskie  nawyki 

To  w  doborze  w  pary  kłopot  wielki 
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WOLNOŚĆ 
 

 

Organizacje 

Wszelkie  zrzeszanie 

To  sił  koncentrowanie 

Lecz  też  wolności  ograniczanie 

 

Albo - albo 

Wolność  to  mrzonka  której  pragniemy 

Lecz  z  miłością  i  nadzieją 

Jej  nie  osiągniemy 

 

Bez  guru 

Ten  jest  najbliżej  wolności 

Kto  żyje  w  intelektualnej 

Niezależności 

 

Wolność 

Niepodległość  narodu 

Jest  ważniejsza  od  głodu 
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WYSYPISKO 
 

 

Jesteś  sam 

W  toalecie 

I  w  trumnie 

 

Bzdet 

Uśmiech  szczerbatego 

Na  pewno  jest  szczery 

W  ubytkach  jego 

 

Można  i  tak 

Lubisz  walczyć 

-  Zostań  żołnierzem  lub  chuliganem 

Lubisz  patrzeć 

-  Zostań  kibicem  lub  kinomanem 

 

Bzdecik 

Elewatory  pęcznieją  po  żniwach 

A  kobiety  po  wytryskach 
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ŻAGLE 
 

 

Pływanie  jachtem 

Do  więzienia  można  porównać 

Z  tą  różnicą  że  można  utonąć 

 

Szkoła 

Gdy  sztorm  na  morzu  huczy 

Żeglarz  pokory  do  natury  się  uczy 

 

Kwestia  wprawy 

Ktoś  kto  samochód  prowadzi  z  powodzeniem 

Żeglowanie  nie  będzie  dla  niego  problemem 

 

Keja 

Nie  zachowuj  się  jak  lis  w  kurniku 

Do  kei  podchodź  i  odchodź 

Bez  żagli,  na  samym  silniku 

 


