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Europa 

Kiedyś  najeżdżali  nas  Tatarzy 

Teraz  muzułmanom  to  się  marzy 

Korupcja 

W  żadnym  państwie  dobrze  się  nie  dzieje 
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Ktoś  dotychczas  sprawny 

Gdy  na  wózku  inwalidzkim  ląduje 
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Gdy  kompletna  beznadzieja  życia  cię  dopada 

Trzeba  się  czegokolwiek  chwycić 

Co  mu  jakiś  sens  nada 



DOBROĆ 

Łańcuch  zła 

Zaznane  krzywdy  jak  umiesz  -  wybaczaj 

Pamiętaj  je,  lecz  tym  samym  nie  odpłacaj 

Bo  z  mściwości  kolejne  przykrości 

Sam  szczyt 

Opatrzona  najwyższą  jakością 

Dobroć  z  mądrością  i  cierpliwością 

Mieszanki  narodowe 

Ludzi  dobrych  i  złych 

Granice  państwowe  nie  oddzielają 

W  każdym  kraju  swoje  miejsce  mają 

Hasełko  poranne 

Każdy  dzień,  DLA  KAŻDEGO 

To  szansa  na  zrobienie  czegoś  dobrego 



DUSZA 

Ewakuacja 

Gdy  człowiek  umiera  kurtyna  opada 

I  następuje  duszy  z  ciała  rejterada 

Niewiadoma 

Ciekawe  to  jest  niezmiernie 

W  której  części  ciała  dusza  ma  schronienie 

Dusze 

Jasna  jest  dusza  człowieka  dobrego 

A  mroczna  złego 

Śmietnik  dusz 

W  tzw.  zaświatach  jest  wszystko 

Nawet  piekło,  czyli  wysypisko 

 



EMOCJE 

To  naturalne 

Wiadomo  że  niezbyt  miło  się  dzieje 

Gdy  komuś  zmniejsza  się  przywileje 

Rzęch 

Auto  które  wciąż  się  psuje 

Cierpliwość  właściciela  testuje 

Znudzonym 

Kiedy  jakąś  pasję  w  sobie  rozbudzisz 

To  już  się  nie  nudzisz 

Prawidłowość 

Trwalej  w  historii  się  zapisuje 

Ten  co  milion  ludzi  zamorduje 

Niż  ten  co  milion  uratuje 

Zgroza  porusza,  dobroć  tylko  wzrusza 
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Willkommen 

Muzułmańskie  tsunami  pani  Merkel  zawdzięczamy 

Mają  uczyć 

Bez  sensu  jest  swych  błędów  rozpamiętywanie 
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Strata  czasu 

Wdawanie  się  z głupcem  w  polemiki 

Opłakane  daje  wyniki 

Marnotrawstwo  z  głupoty 

Gdybyś  ze  studni  wodę  nosił 

Oszczędnie  byś  się  z  nią  obchodził 

A  gdy  z  kranu  bez  ograniczeń  leci 

Masz  gdzieś  że  zaczyna  brakować  jej  na  świecie 
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Misja 

Polityk  ma  dbać  o  dobro  swego  narodu 

A  nie  skupiać  się  głównie 

Na  pomnażaniu  własnych  dochodów 

PO/PSL 

Władza  co  swój  naród  okrada  i  zdradza 

Pozbawiona  jest  przyzwoitości  czyli  godności 

Wymogi 

Przyzwoitość  to  podstawa  godności 

Nie  ma  tam  miejsca  dla  małostkowości, 

Prostactwa  i  niegodziwości 

Stosunki  międzynarodowe 

Interesy  gospodarcze  dominują  polityczne 

Ideały  za  dobrobyt  się  sprzedały 



KOBIETY 

Obsada  życia  seksualnego  kobiet 

Lista  mężczyzn  u  przeciętnej  kobiety 

Nie  jest  zwykle  zbyt  liczna 

A  u  prostytutki  to  książka  telefoniczna 

Kobieta 

Młoda  to  seksualny  obiekt 

Stara  to  już  tylko  człowiek 

Natura  kobiety 

O  tym  że  jest  obiektem  seksualnym,  wie 

Maluje  się  i  stroi,  bo  takim  być  chce 

Bez  wyjątków 

Kobiety  kobietom  z  kobiecej  natury 

Zazdroszczą  młodości,  urody  i  figury 

 



MAŁŻEŃSTWO 

Udany  związek 

Prócz  miłości  i  charakterów  dopasowania 

Niezmiernie  ważne  są  wspólne  dążenia 

W  domu 

Mąż  czuwa  by  wszystko  działało 

A  żona  by  wszystko  ładnie  wyglądało 

Jak  ptaki 

Rodzice  swe  pisklęta  pielęgnują 

A  potem  z  gniazda  delikatnie  eksmitują 

Para  małżeńska 

Połączeni  węzłem  małżeńskim 

A  od  czasu  do  czasu  członkiem  męskim 

 



MIŁOŚĆ 

Szczęśliwa  miłość 

To  niezliczone,  miłe,  wspólne  wspomnienia 

I  czas  wspólnego  się  starzenia 

Najpiękniejszy  blask 

Szczęścia  w  oczach  ukochanej 

Nawet  słońce  przyćmić  nie  jest  w  stanie 

Tak  działa  miłość 

Bardziej  boli  krzywda  osoby  kochanej 

Od  tej  przez  siebie  zaznanej 

To  nie  zamiennik 

Żadne  idee  pełne  wzniosłości 

Nie  zastąpią  dwojga  ludzi  wzajemnej  miłości 

 



MŁODOŚĆ 

Młodość 

Środowisko  dorastania 

Miejscem  mentalności  kształtowania 

Dorastanie 

Najpierw  uczymy  się  chodzić,  potem  pływać 

A  w  końcu  płeć  przeciwną  obsługiwać 

Wspaniała  autentyczność 

Łzy  dziecka  to  grochy  nieszczęścia 

A  perlisty  śmiech  to  kaskada  szczęścia 

Niewyspani 

Do  późna  aktywności  w  Internecie  skutek  taki 

Że  potem  na  lekcjach  śpią  dzieciaki 

 



NAŁOGI 

Jak  Jezus 

Alkoholika  marzenie 

To  wody  w  wino  zmienienie 

Pracusiowi 

Twoim  królestwem  ma  być  dom  i  rodzina 

A  nie  ochocza  praca  w  nadgodzinach 

Z  zazdrości 

Jeśli  z  nałogiem  skończyłeś  i  wytrwałeś 

To  ci  co  w  nim  utkwili  do  powrotu  będą  kusili 

Zagrożenie 

Alkohol  z  radości,  alkohol  na  smutki 

I  do  nałogu  dystans  malutki 

 



NASZ  LOS 

Standard 

Nawet  gdy  coś  pozytywnego  robisz 

Przed  krytyką  się  nie  uchronisz 

To  nie  wróżby  z  fusów 

Naukowcy  od  klimatu  nie  straszą  lecz  ostrzegają 

I  rozwój  wypadków  zapowiadają 

Nasze  otoczenie 

Interakcje  z  ludźmi  których  w  życiu  spotykamy 

Mają  wpływ  na  to  jak  się  zmieniamy 

Zależność  całkowita 

Z  naturą  możemy  walczyć  jedynie  o  przetrwanie 

Nie  mamy  żadnych  szans  na  jej  okiełznanie 

 



NASZE  WYBORY 

Bez  hobby 

Ludziom  którzy  zainteresowań  nie  mają 

Telewizyjne  seriale  życie  wypełniają 

Rozkraczony 

Emigrant  nigdy  nie  poczuje  się  u  siebie 

Jedną  nogą  wciąż  jest  w  ojczyźnie 

Wybory  dróg 

Ważne  decyzje  są  jak  zwrotnice  na  kolei 

Każda  nieodwracalnie  życie  zmieni 

Wybór 

Życie  skromne  lecz  uczciwe  -  bez  strachu 

Życie  wystawne  i  nieuczciwe  -  w  strachu 

 



NATURA 

Drapieżna  ludzkość 

Na  jednej  planecie  mieszkamy 

A  wciąż  się  nawzajem  zwalczamy 

Azyle 

Każde  stworzenie  takiego  miejsca  potrzebuje 

W  którym  dobrze  i  bezpiecznie  się  czuje 

Kolejność 

Gdy  potrzeby  ciała  już  zaspokojone 

Potrzeby  serca  do  głosu  są  dopuszczone 

Ekspansja  życia 

Każdy  możliwy  skrawek  ziemi 

Flora  i  fauna  życiem  wypełni 

 



NAUKA  I  PRACA 

Tylko  taki 

Rząd  który  dla  dobra  swego  narodu 

Uczciwie  i  skutecznie  pracuje 

Na  uznanie  zasługuje 

Rozległa  wiedza 

Zarozumialstwem  zwykle  nie  skutkuje 

Raczej  pokorę  wobec  niewiedzy  wywołuje 

Postęp 

To  pracusie  świat  do  przodu  pchają 

A  obiboki  tylko  pasożytniczo  korzystają 

Cień  profesji 

Jak  jakiś  matoł  nie  chce  się  uczyć 

To  żadna  siła  go  do  tego  nie  zmusi 

A  nauczyciel  męczyć  się  z  nim  musi 

 



PŁEĆ 

Rozkosz  i  ulga 

Dwufunkcyjna  jest  męskość  w  kroczu 

Do  wydalania  plemników  i  moczu 

Stara  rada  i  nowa 

Podmywajcie  się  dziewczyny 

Bo  nie  znacie  dnia  ani  godziny 

A  chłopaki  mają  mieć  czyściutkie 

Jajeczka  i  siusiaki 

Dekolt 

Wystawa  którą  mężczyzna  się  napawa 

Płciowość 

Bez  pociągu  fizycznego 

Nie  byłoby  oprócz  rozkoszy 

Przyrostu  naturalnego 

 



PODŁOŚĆ 

Analogia 

Obozy  koncentracyjne  były  polskie 

A  dwie  bomby  atomowe  japońskie 

Siepacze 

Bez  oprawców  bezwzględnych  tyrania 

Nie  ma  szans  przetrwania 

Chwasty 

Ludzie  podli,  źli 

Co  innych  za  nic  mają 

Tylko  nasz  świat  zaśmiecają 

Jeden  skutek 

Czy  podłość  wypływa  z  głupoty 

Czy  z  wyrachowania 

Nie  zmienia  to  jej  szkodliwego  działania 

 



RELIGIA 

Postęp  i  zacofanie 

W  kosmos  już  latamy 

A  wciąż  wojny  religijne  staczamy 

Pedofile  w  kościele 

Patrząc  na  księdza  niejeden  domysły  snuje 

Dziewczynki  czy  chłopców  on  molestuje ? 

Wyprawy  krzyżowe  i  dżihad 

Ponoć  nie  jest  grzechem 

W  słusznej  sprawie  zabijanie 

Tylko  co  jest  słuszne,  a  co  nie ? 

Oto  jest  pytanie 

Poinformowany 

Papież  najlepiej  wie  czego  Bóg  chce,  a  czego  nie 

 



RODACY 

Koalicja  PO/PSL 

Antypolski  rząd  polski 

Był  bardzo  szkodliwy  dla  Polski 

Drugi  powiew  wolności 

Najpierw  „Solidarność”  z  TW  „Bolkiem”  na  czele 

Dziś  w  Jarosławie  Kaczyńskim  nadziei  wiele 

Prezes  narodu 

Pierwszy  rząd  co  po  zdobyciu  niepodległości 

Pracuje  z  pożytkiem  dla  swojej  ludności 

Targowica  w  ambasadzie 

Antypolscy  politycy  polscy 

8-go  lutego  2017-go  byli  u  zleceniodawcy 

 



RÓŻNOŚCI 

Niezawodny 

Szczekający  alarm  świetnie  funkcjonuje 

Lecz  codziennego  serwisu  potrzebuje 

O  grabieniu 

Skoszoną  trawę  można  zgrabić 

Cudze  mienie  zagrabić 

A  złym  uczynkiem  sobie  nagrabić 

Mocno  używane 

Ślub  z  dziwką  -  jeśli  taki  się  zdarza 

Jest  jak  kupno  auta  od  taksówkarza 

Zakończenie  bajki 

„I  żyli  długo  i  szczęśliwie 

Aż  do  śmierci  drogie  dzieci” 

 



SAMOTNOŚĆ 

Konsekwencja 

Ktoś  kto  innym  szczęścia  nie  daje 

Ostatecznie  sam  zostaje 

Koszmar 

Jedynie  gorsza  jest  od  samotności 

Wszechobecna  w  domu  atmosfera  wrogości 

Na  samotność 

Smutna  jest  prawda  ta 

Lecz  dobrze  jest  kochać  chociaż  psa 

A  on  swą  wierność  merdającą  da 

Sympatia  a  miłość 

Nawet  gdy  przyjaciół  masz  sporo 

Lecz  nie  masz  ukochanej  osoby 

To  i  tak  czujesz  się  samotny 



STAROŚĆ 

Czasu  w  bród 

Urodę  przyrody  docenisz  należycie 

Gdy  emeryckie  wiedziesz  życie 

Raj  emeryta 

Gdy  byt  zapewniony  a  obowiązki  znikome 

Twoje  pasje  mogą  zostać  uwolnione 

Pozazdrościć 

Szczęściarz  z  dziadka  psia  mać 

Że  ma  dla  kogo  viagrę  brać 

Na  starość 

Coraz  gorzej  z  nami  się  dzieje 

A  optymizm  ? 

Jak  śnieżny  bałwan  w  odwilży  topnieje 



SUMIENIE 

Sumienie 

Granicy  między  dobrem  a  złem  wyznaczanie 

To  jego  podstawowe  zadanie 

Zło  za  zło 

Krzywda  zemstą  odpłacana 

Przez  sumienie  nie  jest  akceptowana 

Co  nas  gryzie 

Insekty  to  zwierząt  utrapienie 

A  ludzi  -  sumienie 

Ale  tylko  tych  co  mają  to  wyposażenie 

Sumienie 

Zwykle  jest  przewodnikiem,  czasem  suflerem 

A  ostatecznie  prokuratorem 

 



SZCZĘŚCIE 

Wymagania 

Jednemu  do  szczęścia  niewiele  potrzeba 

Drugiemu  trzeba  przychylić  nieba 

Namiastki 

Życie  bez  miłości  nie  daje  szczęścia 

Jedynie  czasem  czymś  tam  pociesza 

Realniejsze 

Nie  wszystkie  marzenia  się  spełniają 

Lecz  one  końca  świata  nie  oznaczają 

Wymyślajmy  więc  sobie  nowe 

Które  spełnić  się  są  gotowe 

Przepis  na  szczęście 

Zdrowie,  miłość  z  wzajemnością, 

Pokój,  dobra  praca  i  życie  z  godnością 

 



ŚMIERĆ 

„Spoczywaj  w  pokoju” 

W  grobie  się  nie  spoczywa 

Lecz  w  innym  wymiarze  przebywa 

Tam  leżą  pozostałości  ziemskiej  bytności 

Oczywistość 

Nie  ma  wojny  w  której  giną  wyłącznie  żołnierze 

Każda  wśród  cywilów  żniwo  zbierze 

Słuchajmy  ich 

Ci  co  śmierć  kliniczną  przeżywają 

Często  swe  ciało  z  góry  oglądają 

A  po  powrocie  do  życia  o  tym  opowiadają 

Już  po  balu 

Ostatnia  kartka  z  twego  kalendarza 

I  zostajesz  obywatelem  cmentarza 



TUSZA 

Jedzenie 

Gdy  jest  tylko  przyjemnością  -  jest  dobrze 

Gdy  staje  się  pasją  -  jest  niedobrze 

Lenistwo 

Jeśli  swe  tyłki,  nawet  gdy  jest  blisko 

Samochodami  wozimy 

Rośnie  nam  cielsko 

I  sprawność  fizyczną  tracimy 

Pożeranie 

Kto  łapczywie  zajada  nadwaga  go  dopada 

Otyłość 

Ogranicza  ruchowo,  zdrowie  nadszarpuje 

I  złośliwe  uwagi  prostaków  powoduje 

 



TWÓRCZOŚĆ 

Epilog  gwiazdy 

Gdy  umilkną  owacje  i  słowa  uznania 

Pozostają  tylko  wspomnienia  do  napisania 

Poeta 

Płodzi  co  mu  się  w  głowie  urodzi 

I  niekoniecznie  o  coś  mu  chodzi 

Uznanie 

Nie  każde  artysty  dzieło  to  arcydzieło 

Gorzej  jest  gdy  żadne  nie  jest 

Science  fiction 

Filmy  fantastyczno-naukowe 

To  nie  są  pomysły  nowe 

A  od  kiedy  są  komputery 

Zniknęły  fantazji  bariery 

 



UŁOMNOŚCI 

Jest  wydajna 

Dla  bałaganiary  to  zupełnie  bez  znaczenia 

Czy  ma  mało  czy  dużo  miejsca  do  bałaganienia 

Malkontent 

Komu  wciąż  coś  wadzi 

Zadowolony  z  życia  nie  chodzi 

Nałogowcy 

Niektórzy  do  późnej  starości 

Gromadzą  dobra  i  o  nie  zabiegają 

Choć  wkrótce  to  wszystko  i  tak  zostawiają 

Wyręczanie  się 

Nie  zawracaj  głowy  nikomu 

Jeśli  sam  to  możesz  zrobić  bez  problemu 



WOLNOŚĆ 

Wolny  jak  ptak 

Wolna  wola  jest  przereklamowana 

Bo  obowiązkami  ograniczana 

Ptaki  w  swej  pozornej  wolności 

Nie  latają  dla  przyjemności 

Nasze  konieczności 

Zniewoleniem  jest  życie  na  kredycie 

Podporządkowanie 

Do  jakiejkolwiek  organizacji  należenie 

To  wolnej  woli  ograniczenie 

Skrawek  niezależności 

Twój  własny  gust  jest  twoją  wolnością 

Obojętnie  jaką  określą  go  jakością 

A  moda  to  wolności  kłoda 

 



WYSYPISKO 

Ważne  „ą” 

Bandyta  haracze  ściąga,  a  policjant  go  ściga 

Z  filmu 

Smutasa  mina  skrzywiona 

Operacją  plastyczną  może  być  poprawiona 

Skojarzenie 

Żołnierz  na  wojnę  wyposażony 

Jest  jak  tasiemiec  -  uzbrojony 

Sport 

Można  stwierdzić  niezbicie 

Że  ciężarowcy  mają  ciężkie  życie 

 



ŻAGLE 

Przezorny 

Niestraszna  burza  i  zawierucha 

Gdy  stoisz  w  przystani 

I  w  żagle  ci  nie  dmucha 

Z  bezkresów  i  przestworzy 

Kiedy  żeglowanie  lub  latanie 

Już  całkowicie  się  znudzi 

Wrócić  pora  do  naziemnych  ludzi 

Różnica 

Żeglarz  musi  mieć  wodę  szeroką 

A  marynarz  głęboką 

Frajda  miniona 

Żeglarz  który  już  nie  żegluje 

Z  sentymentem  żagle  obserwuje 



 


