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„Zdecydowana większość woli
flaszkę niż fraszkę”
Tematy
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

BIEDA
Toksyczny
Jeśli od konkretnej osoby
Nic dobrego cię nie czeka
Unikaj tego człowieka

Smutna prawidłowość
Ci co pieniądze duże mają
Częściej krzywdzą niż pomagają

Zła passa
Kiedy wszystko przeciw tobie się sprzysięgnie
Już wiesz że na tym świecie nie jest pięknie

Traumy
Każdy z nas ma jakieś koszmary
Które co czas jakiś powracają
I spokój wewnętrzny zakłócają

DOBROĆ
Ludzkie organy
Dawca motywowany empatią
Biorca przepełniony wdzięcznością

Smutna prawda
Człowiek dobry i uczciwy
Nie ma życia różami usłanego
Zbyt wielu ludzi podłych czyha na niego

Efekt życzliwości
Szczęście innych taką moc daje
Że własne nieszczęście lżejsze się staje

Niezwykła empatia
Ci co w hospicjach i szpitalach
Trwale leżących z sercem obsługują
Na wielkie uznanie zasługują

DUSZA
Dusza
W chwili śmierci z człowieka ulatuje
I wszystkie jego uczynki w zaświaty transportuje

Dominuje fizyczność
Ogromną część naszego życia
Zajmuje obsługa ciała
Dla duszy zostaje reszta bardzo mała

Co w duszach mamy
Nadzieja optymizm cechuje
Rezygnacja pesymizm charakteryzuje

Imperatyw wewnętrzny
Większość ludzi ma potrzebę
Aby o kogoś się troszczyć
A to obopólna jest korzyść

EMOCJE
Nieustanny niepokój
Spokojny nigdy nie bywa
Kto swoje przestępstwo ukrywa

Kontrola wewnętrzna
Niełatwo jest panować nad emocjami
Tak samo trudno nad myślami
A zupełnie się nie da nad uczuciami

Nasza psychika
Ma wadę której nie lubimy
Bo dłużej się smucimy niż cieszymy

Noga z gazu
Kiedy śpieszysz się na umówione spotkanie
Być może wcale nie dojedziesz na nie
Bo gdy zbytnio gazujesz
Albo w szpitalu, albo w kostnicy wylądujesz

GŁUPOTA
Rozwój
Nie każdy postęp laurem czoło zdobi
Jeśli na przykład w głupocie się go robi

Typowy objaw
Wyśmiewanie się z czegoś
O czym żadnej wiedzy się nie posiada
To każdego głupca wada

Wyczerpujące
Użeranie się z cudzą głupotą
To jak wdepnięcie w grząskie błoto

Głupoty
Dzieci robią ich najwięcej
Młodzież niewiele mniej
Dopiero gdy wydoroślejemy
Ich ilość redukujemy

GODNOŚĆ
Szlachetność
Wielokrotnie niewdzięcznością odpłaci
Ale nasze wewnętrze godnie wzbogaci

Postawy społeczne
Dla innych pracujemy, dla siebie zarabiamy
Taką pożyteczną rolę w społeczeństwie mamy
Godność tracimy gdy kosztem krzywdy innych
Własne kieszenie pazernie napychamy

Uczciwość
To podstawowa cecha człowieka porządnego
Życzliwość i empatia są uzupełnieniem tego

Cenne cechy
Uczciwość i szlachetność
Z miłością w komplecie
Wyróżniają godnie człowieka
W tym zakłamanym świecie

KOBIETY
Babska natura
Średnio piękne kobiety
Na te ładniejsze patrzą z zazdrością
Jest to spowodowane konkurencyjnością

Paraliż włosów
Modne długie loki lakierem usztywnione
Nie są puszyste lecz unieruchomione
Gdy się ruszają blachę falistą przypominają

Wygląd
Kobieta potrafi wiele trudów sobie zadać
Aby samej sobie się podobać

Kulinarnie
Piersi kobiety silikonem wypełniane
Są jak pierogi - nafaszerowane

MAŁŻEŃSTWO
Brak szczerości
Kłamstwa i tajemnice w rodzinie
Wpływają na jej kondycję fatalnie

Niebezpieczeństwo
Gdy żonie inni faceci zbytnio imponują
To mężowi powolutku już rogi kiełkują

Wierność
Mąż ma należeć do żony, a do męża żona
Tak instytucja małżeństwa jest stworzona

Ogień zgasł
Smutne staje się życie i męża i żony
Gdy związek uczuciowo już wypalony

Zapuszczanie rogów
Jeśli mąż skąpi żonie przytulania
Ona znajdzie sobie innego do tego zadania

MIŁOŚĆ
Twój dom
Tam jego podwoje gdzie serce twoje

Objawienie
W pewnym momencie sobie uświadamiasz
Że jak nie masz miłości, to nic nie masz

Amor
Dobrze że lata wysoko
Bo niejeden chętnie by mu podbił oko

Serce
Czułe i wrażliwe bez miłości jest nieszczęśliwe

Bez wzajemności
Gdy przeżywasz swej miłości odrzucenie
To rodzaj przykrości o nazwie „rozżalenie”

MŁODOŚĆ
Dojrzewanie
Kilkanaście lat by dojrzeć fizycznie
Kilkadziesiąt by psychicznie

Marzenia młodych chłopców
Super bohater filmowy robi rzeczy niemożliwe
Dlatego oglądany jest z podziwem

Myślenie
Dzieciństwo i młodość kształtują świadomość
Dopiero w dorosłości korygujemy te zaszłości

Młodzi
Choć sami nie potrafią niczego zbudować
To właśnie oni zwykli się buntować

Ważna potrzeba
Dzieci miłości rodziców potrzebują
Bez niej niechciane się czują

NAŁOGI
Czarna dziura
Każdy nałóg tym się charakteryzuje
Że jedynie straty generuje
Materialne, fizyczne i mentalne
Często też niszczy życie rodzinne

Dla alkoholika
Trunek nie musi być smaczny
Ważne aby był mocny

Hazardziści
W swej pazerności nie zaznają sytości

Nałogowiec
Mnóstwo spraw zaniedbuje
Najbardziej go interesuje
Kiedy się upije lub naszprycuje

NASZ LOS
Żywiciel
Rolnik od pogody jest uzależniony
A od niego wszyscy
Co w miastach zasiedlają domy

Bez złudzeń
Nie jest rajem nasze życie na Ziemi
To czyściec, a nawet piekło czasami

Łona
Najpierw matczyne, potem Abrahama
I zabawa w życie dokonana

Ostry start, powolny finisz
Młodzi mają mnóstwo życia przed sobą
A mimo to wciąż im się śpieszy
Starym zaś zostało go już niewiele
I wcale im się nie śpieszy

NASZE WYBORY
Uświadomienie
Temu co wyłącznie o pieniądze zabiega :
„Konta w banku przytulić się nie da”

Znani
Sławę osiągają ci co o nią zabiegają
Przestępcy zaś niewidzialni być się starają

Rozeznanie
Ważne kogo w wyborach popierasz
Bo przez lata żniwo tego zbierasz

Droga życia
Drogowskazy kierują, ludzie wybierają

Przyjaźnie są z wyboru
Więzi rodzinne często ustępują
Tym które między znajomymi się nawiązują

NATURA
Ziemia
Nie jest jedyną planetą w przeogromnym kosmosie
Na której rozwinęło się życie
Jeśli inaczej myślicie, to się mylicie

Sen
Ma siłę która bez litości
Wyłącza nas z rzeczywistości

Wrażliwość
Jest darem i przekleństwem jednocześnie
Gdyż krzywdy odczuwa się boleśniej

Ludzie jak ptaki
Nieliczni wysoko latają
Inni średni pułap osiągają
A w większości na krótko
Od ziemi się odrywają

NAUKA I PRACA
Uzupełnianie wiedzy
Zapisujemy się na jakieś kursy i za nie płacimy
Ale za to już mądrzejsi je kończymy

Dociekliwość
Gdy coś jest niewyjaśnione
Zmysły ciekawości zostają pobudzone
To zadanie na odpowiedzi poszukiwanie

Rozjemca
Przypomina sapera działanie
To emocjonalnej bomby rozbrajanie

Pseudonaukowiec
Uczony który faktów nie uznaje
I przy swoich teoriach obstaje
Na naukowca się nie nadaje

PŁEĆ
Ciuchy
Ważne są dla kobiet wszystkich
A dla mężczyzn tylko niektórych

Wizyta
Gdy mężczyzna do kobiety przychodzi
To najpierw do jej mieszkania
A potem w nią wchodzi

Oczekiwania mężczyzn od kobiet
Jedna przygotuje pyszne danie
A druga nie
Ale za to pięknie gra na fortepianie

Łóżka dwuosobowe
Natura pustki nie lubi
Gdy od kobiety odejdziesz
Inny facet ją polubi

PODŁOŚĆ
Wredny typ
Kto cieszy się z nieszczęścia cudzego
I kto innym życzy wyłącznie złego
Nie ma charakteru dobrego

Lichwiarstwo
Zdzierstwo podłe na gangsterską modłę

Nieuczciwość
Gdy kogoś oszukasz to coś mu odbierzesz
A swoją podłość na tamten świat zabierzesz

Konsekwencje
Nałogowcy i złodzieje
W kłamstwie widzą nadzieję

Bezduszność
Dążenie po trupach do celu
Ma niestety zwolenników wielu

RELIGIA
Różnice diametralne
Pedofilia w krajach muzułmańskich praktykowana
W krajach chrześcijańskich jest prawem ścigana
Islam uczy nienawiści i każe zabijać
A religia chrześcijańska bliźnich kochać

Tandeta
Dobrocią nie pokonasz bandytów
Więc te religijne hasełka to stek bzdetów

Katolikom
Kto zło czyni, choć odmawia pacierze
Jedynie swą hańbę na tamten świat zabierze

Religie
Rozszerzanie światopoglądu ograniczają
Dogmatami które wiernym narzucają

RODACY
Nasz klimat 7:5
7 miesięcy musimy się ogrzewać
A tylko 5 na przyrodzie możemy polegać

Ornitologicznie
Polska jest jak raszka
Z narażeniem życia swego terytorium broni
Intruzów z całych sił goni

Pokłosie komuny
Nieterminowością i niesolidnością pracy
Zbyt często wykazują się rodacy

Odwieczny polski etos
Obrona ojczyzny przed agresorem
Jest dla patrioty obowiązkiem i honorem

RÓŻNOŚCI
Relacje międzyludzkie
Między porządnymi ludźmi są kontakty
A między przestępcami konszachty

Noga z gazu
Jechanie nocą autem przez lasy
Zwiększa ryzyko ze zwierzęciem kraksy

Regularne odżywianie
To dobre dla zdrowia przesłanie

Po alkoholu
Krótkotrwałe szczęścia
Długotrwałe nieszczęścia

Na plaży
Leżak to smażalnik przodu a koc tyłu

SAMOTNOŚĆ
Natura to duety
Jedno jest całkowicie pewne
Życie człowieka samotnego jest niepełne

Zastępstwo
Kto nie ma komu ofiarować swej miłości
Przygarnia psa lub kota by nie żyć w samotności

Bez wspomagania
Kto przyjaciela na świecie nie znajduje
Sam siebie na duchu podtrzymuje

Bez pary
Jeśli z nikim w życiu się nie dopasujesz
Samotnie do kresu wędrujesz

Z Facebooka
Samotność warto odwiedzić
Ale nie co dzień się z nią biedzić

STAROŚĆ
Pasje
Z braku czasu zaniedbywane
Na emeryturze mogą być rozwijane

Emeryt
Wreszcie jest w wieku komfortowym
By zająć się swym życiem duchowym

Analogia
Wieczorem po dniu długim człowiek już zmęczony
Te same do całego życia pasują szablony

Emeryt
O każdej porze wałkonić się może

Ludzie starzy
W dzień siły oszczędzają
W nocy od zębów odpoczywają

SUMIENIE
Winowajca
Spieprzy życie sobie i poszkodowanej osobie

Poczucie winy
Wyrządzenie komuś krzywdy
Porządnego człowieka nie cieszy nigdy

Najkrócej
Zaufanie to wiara w sumienie

System moralny
Nie da się oszukać sumienia
Można je jedynie wprowadzić w stan uśpienia

Winy
Zawinione na sumieniu zalegają
A imputowane wkurzają

SZCZĘŚCIE
Szczęście
Z miłości płynie a z jej braku ginie

Szczęście
Zwykle to sen krótki aż do rychłej pobudki

Szczęście
Zaznać go się w pełni nie da gdy bieda

Szczęście
W dobrobycie milsze życie
Pod warunkiem że miłość
To domownik a nie gość

Duet niezbędny
Ziemskiego życia szczęśliwość cała
To miłość dla duszy i zdrowie dla ciała

ŚMIERĆ
Snajper
Jest jak nowotwór, atakuje skrycie
Lecz zabija szybciej

Zwłoki
Kiedy dusza z ciała na dobre ulatuje
Los jej niedawnego siedliska
Już jej nie interesuje

W obliczu śmierci
Z życiem pożegnanie
To dla jednego rozpacz
Dla drugiego wreszcie spokoju zaznanie

Dożywotnio
Kiedy ktoś króla dzień po koronacji zamordował
Można powiedzieć że do śmierci on królował

TUSZA
Mebel nr 1
Jak dobierze się dwoje grubasów
Lodówkę wielką kupują zawczasu

Bez obżarstwa
Aby utrzymać szczupłą figurę
Trzeba sobie narzucić diety dyktaturę

Męskie wybory
Dopasowana jest tusza kobiety
Do gustu mężczyzny

Odchudzanie
Diety stosują głównie kobiety

Z Facebooka
Od słodyczy podjadania kurczą się ubrania

TWÓRCZOŚĆ
Na poważnie
Niektóre fraszki poruszają temat ważki

Twórcy hitów
Kompozytor z tekściarzem dobrze dobrani
Mogą poszczycić się przebojami

Puzzle ekranowe
Film ze scen się składa
Które misternie w całość się układa

Pornosy
Powinny mieć dolne ograniczenia wiekowe
U dziadków mogą powodować stany zawałowe

Powszechność
Mowa wiązana nie jest popularna

UŁOMNOŚCI
Widownia tasiemców
Jeśli zainteresowań niewiele mamy
Z nudów seriale oglądamy

Paradoks
Rad których innym udzielamy
Sami często nie słuchamy

To przykre
Ludzie którzy talentem się wyróżniają
Częściej z zazdrością niż z uznaniem
W swoim środowisku się spotykają

To powszechne
Gdy prawdę w oczy znajomym mówisz
Ich sympatii sobie nie zaskarbisz
Ludzie wolą ją ukrywać
I za plecami obgadywać

WOLNOŚĆ
Uwolnienie
Kiedy żona na starość jędzą się stanie
To dla męża wybawieniem będzie umieranie

Wolność
Wcale jej nie pragniemy
Z rozkoszą w niewolę miłości się oddajemy

Zniewolenie
Gdy dobytek coraz większy się staje
Jego niewolnikiem zostajesz

Więzienia
Nie siedzą tam wygrani lecz przegrani

Rozwody
Uwolnienia od umęczenia

Koniec Wersji Demonstracyjnej

Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego wydawnictwa i
życzymy miło spędzonych chwil przy kolejnych naszych
publikacjach.
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