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BIEDA 
 

 

Nieszczęścia 

Przyroda  kataklizmy  nam  funduje 

A  człowiek  wojny  wywołuje 

 

Zmartwienia 

Problemy  które  dzisiaj  sen  z  oczu  nam  spędzają 

Po  latach  zupełnie  błahe  się  wydają 

 

Niewesoło 

Kiedy  poważna  choroba  rozwijać  się  zaczyna 

To  znaczy  że  nadeszła  czarna  godzina 

 

Prawda 

Ta  co  zbyt  późno  się  pojawi 

Skutków  kłamstw  nie  naprawi 

 

Mamona 

Spora  grubość  portfela  rozwesela 

A  z  jego  chudości  nie  ma  radości 
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DOBROĆ 

 
 

Siła  złego… 

Dobrzy  muszą  się  ze  sobą  sprzymierzyć 

Aby  ze  złymi  zwyciężyć 

 

Autodestrukcja 

Kto  komuś  źle  życzy 

Dobroć  w  swym  sercu  niszczy 

 

Dobroć  serca 

Dar  natury  najcenniejszy 

Przed  innymi  pierwszy 

 

Bycie  potrzebnym 

Troszczenie  się  o  kogoś  to  pożyteczne  życie 

Nabiera  wówczas  sensu  byt  na  tym  świecie 

 

Ratunek 

Pomocna  dłoń  w  porę  podana 

To  łaska  losu  wyczekiwana 
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DUSZA 

 
 

Źródło  energii 

Napędem  życia  jest  dusza 

To  ona  nas  do  działania  zmusza 

A  gdy  na  duchu  podupadamy 

Chęci  do  życia  już  nie  mamy 

 

Emocje 

Uczucia  w  duszy  powstają 

Kierunek  działań  wyznaczają 

I  życiu  doraźny  sens  nadają 

 

Napęd 

Dusza  opuszcza  ciało  gdy  w  zaświaty  się  wybiera 

I  energię  życiową  mu  odbiera 

 

Konkurenci 

Dusza  to  emocji  siedlisko 

Rozum  na  zimno  rozważa  wszystko 
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EMOCJE 

 
 

Motywator 

Niekiedy  by  się  odbić  od  dna 

Trzeba  dostać  solidnego  kopa 

 

Niedocenieni 

Często  spory  trud  w  coś  włożony 

Jedynie  własną  satysfakcją  jest  nagrodzony 

 

Poniewczasie 

Zanim  sobie  coś  uzmysłowimy 

Często  niepotrzebnie  cierpimy 

 

I  stała  się  jasność 

Rozczarowanie  po  raz  kolejny  potwierdzone 

Ostatecznie  podnosi  złudzeń  zasłonę 

 

Błoga  niewiedza 

Aby  spokojnie  zasypiać 

Niektórych  faktów  lepiej  czasem  nie  znać 
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GŁUPOTA 

 
 

Loteria  losu 

Jednego  obdarzy  dobroci  cnotą 

A  innego  jedynie  głupotą 

 

Różnica 

Mądry  czasem  się  wygłupia 

A  głupi  często  wymądrza 

 

Głupota 

Własnych  błędów  powielanie 

To  nie  jest  mądre  postępowanie 

 

Strata  czasu 

Wdawanie  się  w  dyskusję  z  głupkiem 

Pozytywnym  nie  kończy  się  skutkiem 

 

Wypowiedzi 

Gorsze  są  głupie  niż  śmieszne 

Niektóre  są  tak  głupie  że  aż  śmieszne 
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GODNOŚĆ 

 
 

Kłopoty  z  prawem 

Nieuczciwy  ucieka  przed  sprawiedliwością 

Uczciwy  walczy  z  niesprawiedliwością 

 

Bezduszna  pazerność 

Wobec  rzeszy  ubogich  co  życie  mają  fatalne 

Posiadanie  wielkiej  fortuny  jest  niemoralne 

 

Mieć  a  być 

Utrata  pieniędzy  jest  do  odpracowania 

Zaś  utrata  honoru  nie  do  odzyskania 

 

Priorytety  życiowe 

O  człowieka  godności 

Świadczy  lista  moralnych  wartości 

 

Test  uczciwości 

Łatwo  być  porządnym  gdy  okoliczności  sprzyjają 

Lecz  dopiero  kłopoty  naszą  prawość  sprawdzają 
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KOBIETY 

 
 

Na  korepetycje 

Niektóre  kobiety  tak  potrafią  przeklinać 

Że  niejeden  facet  mógłby  u  nich  lekcje  brać 

 

Niezawodne 

Cycki  to  kobiet  wabiki 

Które  dają  świetne  wyniki 

 

Z  Facebooka 

Kobieta  makijażu  i  fryzury  pozbawiona 

Do  ustawień  fabrycznych  jest  przywrócona 

 

U  wszystkich 

Młodej  skóry  jędrność  i  gładkość 

U  starzejących  się  kobiet  budzi  zazdrość 

 

Damska  torebka 

Do  bębna  maszyny  losującej  jest  porównywana 

Gdyż  jej  zawartość  często  bywa  nieprzebrana 
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MAŁŻEŃSTWO 

 
 

Partacz 

Źle  przez  Amora  dobrane  pary 

To  problem  jak  świat  stary 

 

Przepiękne  słowa 

„Cieszę  się  że  dzielę  z  tobą  życie” 

To  najpiękniejsze  co  w  małżeństwie  usłyszycie 

 

Samo  życie 

W  małżeństwie  też  pory  roku  nastają 

Niedobrze  gdy  zimy  zbyt  długo  trwają 

 

Warunek  niezbędny 

Idealne  pary  dopasowanie  rzadkie  jest  niesłychanie 

Ważne  więc  wzajemnych  wad  akceptowanie 

 

W  pary 

Samotność  beznamiętne  związki  aranżuje 

Miłość  zaś  emocjami  obficie  je  faszeruje 
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MIŁOŚĆ 

 
 

Piękna  wydmuszka 

Bogactwo  i  piękny  dom  nie  dają  radości 

Jeśli  brakuje  w  nim  miłości 

 

Bolesne 

Zakochanych  po  uszy  rozstanie 

Jest  jak  woskiem  depilowanie 

 

Z  Facebooka 

Można  żyć  bogato,  można  żyć  ubogo 

Ale  najważniejsze  by  mieć  żyć  dla  kogo 

 

Wysoka  fala  uczuć 

Gdy  oczarowanie  przechodzi  w  zakochanie 

To  najpiękniejszy  czas  dla  każdego  z  nas 

 

Wyłączony 

Kiedy  miłość  kogoś  nawiedzi 

Rozum  pozbawiony  jest  prawa  wypowiedzi 
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MŁODOŚĆ 

 
 

Apogeum  urody 

Młodzi  mają  wszystko 

Wszystkie  włosy,  wszystkie  zęby 

Wszystko  co  potrzebne  do  uśmiechniętej  gęby 

 

Koniec  beztroski 

Luzakiem  być  przestajesz  gdy  ojcem  zostajesz 

 

W  dzieciństwie 

Do  zabawy  wyliczanki 

Do  imponowania  przechwałki 

 

Śmieszności  różnej  jakości 

Portale  społecznościowe  to  magazyny 

Głupot  chłopaka  i  dziewczyny 

 

Od  zawsze 

Młodzi  często  starszych  nie  słuchają 

Uczą  się  na  błędach  które  sami  popełniają 
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NAŁOGI 

 
 

Nałogi 

Szybko  się  w  nie  wchodzi,  z  trudem  wychodzi 

 

Smutna  sztafeta  pokoleń 

Alkoholicy  w  większości  się  nie  orientują 

Że  genetycznie  swe  dzieci  nałogiem  infekują 

 

Ślepa  uliczka 

Kłopotów  alkoholem  zalewanie 

To  nie  jest  ich  rozwiązywanie 

A  jedynie  w  alkoholizm  się  wpędzanie 

 

Podobno 

Kobiety  mocniej  od  mężczyzn  się  uzależniają 

I  dużo  trudniej  z  nałogami  zrywają 

 

Słabym  psychicznie 

Na  zbolałą  duszę  alkohol  i  narkotyki 

To  krótkotrwałe  i  uzależniające  specyfiki 
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NASZ  LOS 

 
 

Polacy 

Jesteśmy  narodem  od  wieków  nękanym 

I  przez  sąsiadów  rozszarpywanym 

 

Adres 

Na  wsi  ludzie  mają  swoje  miejsce  na  Ziemi 

A  w  mieście  swoją  klatkę  z  licznymi  sąsiadami 

 

Idee  i  ludzkie  dzieje 

Niekiedy  w  głowie  jednego  człowieka 

Zrodzi  się  coś  co  potem  mnóstwo  ludzi  czeka 

 

Ziemski  byt 

Życie  w  brutalnym,  zakłamanym  świecie 

To  nie  jest  jakaś  nagroda  przecie 

 

Łóżko 

Od  narodzin  do  wyprowadzki  duszy 

To  przyjaciel  człowieka  największy 
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NASZE  WYBORY 

 
 

Tysiące  odcinków 

Widzowie  którzy  w  TV  seriali  nie  oglądają 

Świadomość  ich  istnienia  mają 

Lecz  w  to  uzależnienie  wciągnąć  się  nie  dają 

 

Ambicje 

Czy  się  staramy,  czy  nie  staramy 

I  tak  umieramy 

Lecz  gdy  się  staramy  więcej  osiągamy 

 

Za  czym  ta  pogoń ? 

Jeśli  wiecznie  się  śpieszycie 

To  pędzicie  przez  życie 

I  się  nim  nie  nacieszycie 

 

Nasze  wybory 

Scheda  po  przodkach  nas  nie  definiuje 

Każdy  indywidualnie  swym  życiem  kieruje 

I  albo  otrzymaną  kontynuujemy 

Albo  całkiem  nową  potomstwu  fundujemy 
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NATURA 

 
 

Karmicielka  Ziemia 

Wiosna  -  oranie  i  sianie 

Lato  -  rodzenie  i  dojrzewanie 

Jesień  -  plonów  zbieranie 

Zima  -  natury  odpoczywanie 

 

Ciągłość  gatunku 

Chłopcy  dorastają  i  mężczyznami  się  stają 

A  dziewczynki  kobietami  zostają 

Potem  się  pobierają  a  ich  dzieci  cykl  powtarzają 

 

Dewastacja 

My  co  obecnie  Ziemię  zamieszkujemy 

Jedynie  czasowo  ją  użytkujemy 

I  niezbyt  pieczołowicie  się  troszczymy 

O  to  w  jakim  stanie  ją  pozostawimy 

 

Żywy  organizm 

Naczelne  jego  zadanie  to  przetrwanie 
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NAUKA  I  PRACA 

 
 

Marchewka  lepsza  od  kija 

Każdy  w  swej  pracy  jest  bardziej  wydajny 

Gdy  jest  odpowiednio  zmotywowany 

 

Nauczycielski  trud 

Także  matoły  chodzą  do  szkoły 

A  ich  uczenie  to  umęczenie 

 

Niewyuczalni 

Gdyby  w  podstawówce  rzetelnie  gamoni  klasyfikować 

Musieliby  do  30-ki  w  tej  szkole  studiować 

 

Ukierunkowanie 

Zainteresowania  wiedzę  powiększają 

I  drogę  zawodową  zwykle  wyznaczają 

 

Trzy  wymogi 

Uczciwość,  solidność  i  terminowość 

To  u  dobrych  usługodawców  konieczność 
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PŁEĆ 

 

 

Spontanicznie 

Ludzie  bzykają  się  bez  ładu  i  składu 

Nie  mają  nad  łóżkiem  kopulacji  rozkładu 

 

Wesołe  kijanki 

Ciekawe  czy  plemniki  faceta  pijanego 

Też  są  w  stanie  rauszu  alkoholowego ? 

 

Dobrani 

Kobieta  chce  mieć  w  mężczyźnie  oparcie 

A  mężczyzna  od  kobiety  wsparcie 

 

Płeć  a  dusza 

Nasze  ciało  z  racji  seksualności 

Ma  znaczący  wpływ  na  stan  świadomości 

 

Rano 

Kobieta  makijaż,  włosy  i  ubranie 

A  facet  od  razu  piękny  z  łóżka  wstanie 
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PODŁOŚĆ 

 
 

Niemcy  autorytetem  w  UE 

Najeźdźcy  i  grabieżcy 

Co  ludobójstwo  na  sumieniu  mają 

Praworządności  uczyć  nas  Polaków  zamierzają 

 

Praworządność  wg  UE 

We  Francji  „żółte  kamizelki”  od  roku  protestują 

A  siły  porządkowe  brutalnie  ich  pacyfikują 

W  Hiszpanii  także  rozruchy  krwawe 

A  UE  pod  dywan  zamiata  sprawę 

 

 

Europa  parszywieje 

Niezwykła  obłuda  wśród  lewaków  panuje 

Która  w  UE  i  w  naszej  opozycji  dominuje 

Kłamstwa  głoszą  a  prawdę  tłamszą 

 

Fałszerze 

Niemiec,  Żydów  i  Rosji  taka  zmowa 

Że  chcą  historię  Polski  pisać  od  nowa 
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RELIGIA 

 
 

Ludziom  wierzącym 

Gdy  od  uczciwego  życia  stronisz 

Od  ognia  piekielnego  się  nie  uchronisz 

 

Najazd  barbarzyńców 

W  naszym  katolickim  narodzie 

Islam  wyznawców  nie  znajdzie 

 

Parasol  ochronny 

Ksiądz  pedofil  powinien  być  sądzony 

A  nie  do  innej  parafii  przenoszony 

 

Ksiądz 

To  zawód  w  sektorze  moralności 

Niedopuszczalne  są  więc  jego  niegodziwości 

 

Katolikom 

W  modlitwach  są  dobre  intencje 

Oby  dobrych  uczynków  było  więcej 
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RODACY 

 
 

Wybory  prezydenckie  2020 

Posłowie  i  senatorowie  opozycji 

Jak  tylko  mogli  nie  dopuścić  do nich  się  starali 

Bo  sami  słabiuteńkich  kandydatów  wystawili 

A  patrioci  i  tak  będą  Andrzeja  Dudę  popierali 

 

Marzec  2020  -  COVID-19 

Gdyby  nieudacznicy  z  dzisiejszej  opozycji  rządzili 

To  byśmy  los  Włochów  lub  Hiszpanów  podzielili 

 

Margines 

Podobna  jest  pewnie  ilość  meneli 

Co  LGBT  wielbicieli 

Wesoło  by  było  gdyby  też  menele 

Swojego  kandydata  na  prezydenta  mieli 

 

Warunek  naprawy  ojczyzny 

Aby  nadal  trwała  Polski  na  lepsze  zmiana 

Władza  PiS-u  musi  być  zachowana 
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RÓŻNOŚCI 

 
 

Widz  Polsatu 

Jedna  z  wielu  zdziwionych  min : 

Ogląda  sobie  spokojnie  reklamy 

A  tu  nagle  -  film 

 

Na  wesoło  i  na  smutno 

Wesele  dla  gości  jest,  pogrzeb  też 

 

Kolacja  przy  świecach 

Albo  dla  nastroju  romantycznego 

Albo  z  braku  prądu  elektrycznego 

 

Kolorowo 

Kiedy  biały  kot  murzynowi  drogę  przetnie 

To  i  on  będzie  miał  pecha  pewnie 

 

Tankowanie 

Brzucha  auta  paliwem  napełnianie 

Lub  z  kumplami  tęgie  chlanie 
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SAMOTNOŚĆ 

 
 

Dania  gotowe 

Słoiki  i  mrożonki  sprawiają 

Że  samotni  ciepły  posiłek  mają 

 

Bez  pary 

Kiedy  kobieta  nie  ma  faceta 

W  którego  ramiona  może  się  wtulić 

A  facet  kobiety  którą  może  przytulić 

To  bardzo  smutno  jest  tak  żyć 

 

Zbędność 

Samotność  bezlitośnie  torturuje 

Gdy  wiesz  że  nikt  cię  nie  potrzebuje 

 

Samotność 

Nałogom  sprzyja  i  życie  w  smutku  mija 

 

Egoizm 

Jest  przypadłością  karaną  samotnością 
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STAROŚĆ 

 
 

Dowód  dźwiękowy 

Kiedy  rano  z  łóżka  wstajecie 

I  odgłosy  jak  przy  seksie  wydajecie 

To  znaczy  że  starzy  już  jesteście 

 

Dziadkowie  przed  snem 

No  zobaczymy  czy  się  jutro  obudzimy 

 

Z  Facebooka 

Jeśli  włącza  się  alarm  gdy  z  muzeum  wychodzisz 

To  że  jesteś  już  stary  akustycznie  dowodzi 

 

Surfujące  staruszki 

Babcie  piekły  ciasta  i  przysmaki  gotowały 

Kiedy  Internetu  jeszcze  nie  miały 

 

Zainteresowania 

Każdy  emeryt  czuje  się  znakomicie 

Jeśli  ma  czym  wypełnić  pozostałe  mu  życie 

 

27



 

SUMIENIE 

 
 

Podgryzacze 

Insekty  to  zwierząt  utrapienia 

A  nas  gryzą  sumienia 

 

Trwały  balast 

Bywają  takie  wyrzuty  sumienia 

Które  ciążą  do  końca  ziemskiego  istnienia 

 

Poczucie  winy 

Reakcja  sumienia  na  przewinienia 

 

Poczucie  winy 

Żaden  twój  zły  uczynek  nie  zniknie 

Jak  za  dotknięciem  czarodziejskiej  różdżki 

To  są  wyrzuty  sumienia  do  poduszki 

 

Testy  moralne 

Niektóre  decyzje  to  są  zderzenia 

Wyrachowania  i  sumienia 
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SZCZĘŚCIE 

 
 

Niezauważalne 

Rodzina  w  komplecie 

Przy  wspólnym  obiedzie 

To  takie  proste  szczęście  na  świecie 

 

Pech  wszechobecny 

Nie  ma  na  świecie  człowieka  takiego 

Któremu  by  się  przytrafiało 

Wyłącznie  coś  dobrego 

 

Motto  romantyka 

Pieniądze  dają  jedynie  możliwości 

A  szczęście  znajdziesz  tylko  w  miłości 

 

Od  kołyski  po  grób 

Priorytety  na  bycie  szczęśliwym 

Zmieniają  się  z  wiekiem 

Tak  jest  z  każdym  człowiekiem 
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ŚMIERĆ 

 
 

Cmentarz 

Kamiennych  tablic  plac 

 

Na  pociechę 

Gdy  już  nadejdzie  pora  umierania 

Uwolnisz  się  od  wieczornego  zębów  szorowania 

 

Niejeden 

Do  szpitala  poszedł  i  zszedł 

 

Śmierć  ciała 

Nie  pomogą  wszyscy  święci 

Od  niej  nikt  się  nie  wykręci 

 

Śmierć  z  wyboru 

Ci  co  samobójstwo  popełniają 

Sami  sobie  światło  na  Ziemi  wyłączają 

I  nie  wiadomo  dokąd  potem  trafiają 

Nawet  ci  co  dla  innych  życie  poświęcają 
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TUSZA 

 
 

Wabiki  na  nosy  i  języki 

Przyprawy  zapachowe  i  smakowe 

To  otyłości  przyczyny  nienowe 

Kuszą  i  obdarzają  tuszą 

 

Wizytówka 

Łakomczuchy  mają  duże  brzuchy 

 

Otyłość 

Niemała  waga  ciała 

 

Apetyty 

Grubasy  pożerają  tłuste  kiełbasy 

Całkiem  inaczej  jest  z  chudzielcami 

Oni  nie  jedzą  a  dziobią  po  talerzach  widelcami 

 

Taktownie 

Grubasowi  nikt  tego  nie  wytyka 

Że  jest  z  niego  wydajna  gówna  fabryka 
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TWÓRCZOŚĆ 

 
 

Walory  poznawcze 

Z  ciekawości  filmy  oglądamy 

O  środowiskach  których  nie  znamy 

 

Wrażliwość 

Kto  rymów  nie  czuje  wierszy  nie  czytuje 

 

Jednorazówki 

Filmy  które  nie  poruszają 

Ponownie  oglądane  nie  bywają 

 

Składniki 

Dobry  scenariusz,  reżyser  i  aktorzy 

Taka  ekipa  dobry  film  może  stworzyć 

Bo  z  tandetnych  części  dobrego  auta  się  nie  skleci 

 

Z  duszy  autora 

Tylko  taki  twórca  szczerze  opowiada 

Który  serce  w  swoje  dzieło  wkłada 
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UŁOMNOŚCI 

 
 

Niestety 

Niesolidność  i  nieuczciwość 

To  wielu  ludzi  przypadłość 

 

Raptus 

Narwaniec  nerwusem  zwany 

Byle  czym  jest  zdenerwowany 

 

Do  koryta 

Dążenie  do  władzy  dla  osobistych  korzyści 

Tak  postępują  bezduszni  egoiści 

 

Poważna  skaza 

Człowiek  marudny  i  upierdliwy 

Nigdy  nie  będzie  czuł  się  szczęśliwy 

 

Tchórzom 

Do  winy  tylko  raz  się  przyznajesz 

A  gdy  się  wymigujesz  wielokrotnie  kłamiesz 
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WOLNOŚĆ 

 
 

Słodka  niewola 

Kto  się  zakochuje  w  więzieniu  miłości  ląduje 

 

Smartfon 

Wolność  nam  funduje  gdy  bateria  się  wyładuje 

 

Wolność 

Nie  zdobywa  się  jej  prośbami  lecz  walkami 

 

W  gąszczu 

Kłamstwo  to  więzienie  na  własne  życzenie 

 

Zniewolenie 

Kredytobiorcy  obrożę  sobie  zakładają 

A  bankierzy  smycz  w  rękach  trzymają 

 

Uwiązany 

Kto  ma  interes  dochodowy 

Jest  jak  jego  pies  łańcuchowy 
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Dziękujemy  za  skorzystanie  z  oferty  naszego  wydawnictwa   

i  życzymy  miło  spędzonych  chwil  przy  kolejnych  naszych  

publikacjach. 

 

Wydawnictwo  Psychoskok 

 

 

Koniec Wersji Demonstracyjnej
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