
 

 

Ni to fraszki, nito flaszki, 
slalomem po kwiatkach wiedzie literatka. 

 
 Facebook 
Zwycięstwo Facebooka 
to socjotechniczna sztuka 
bez wychodzenia z domu 
prawie po kryjomu 
za pomocą myszki kliku 
masz tysiące zwolenników 
każdy z nich czatowy druh 
bezcielesny hejter zuch. 

 Twitter 
Nie płynie z Twittera 
informacja szczera 
to reflektor uwagi 
na pisane blagi. 

      Blog 
O laboga, o laboga, 
każdy pisze dzisiaj bloga: 
opisując swe pierdnięcia, 
filozofii własnej wzdęcia, 
czczy i pusty formy okaz, 
ekshibicjonizmu pokaz, 
tylko trzeba szukać durnia, 
który to przeczyta, kurna. 

 Gender 
Gdy bies wmawia w człowieka, 
że lustro nie dostrzega 
różnic anatomii -  
niech Ewę i Adama wspomni. 
Płciom mózgu potrzeba ratunku, 
same nie przedłużą gatunku. 

Sport 
Sport zawodowy 
bywa niezdrowy 
psychoza sławy 
zjechane stawy 
w ruinie kręgi 
nadmiar potęgi 
trzy litry potu 
rekord kłopotów 
ścięgna jak szelki 
szczanie w butelki 
doping bez wstydu 
żarcie sterydów 
wielu by chciało 
zmarnować ciało 
laury u celu 
wznosi niewielu. 



 

 

 Zmiana płci 
Pyta plemnik jajeczko 
chcesz być synem czy córeczką 
zastanów się dobrze 
po wyjściu - na dworze - 
tylko przez sądy 
zmienia się wyglądy. 

 
  
 Partia 
Każda partia to zbiór 
egoistycznych ról 
gdy zbraknie do podziału 
to rozpełza się pomału 
tylko ludowe chłopki 
powiązane są jak snopki. 

        Celebryci 
Wszędzie piski, wszędzie zgrzyty, 
mamy szukać celebryty, 
ni to żaba, ni to ryba 
ani śpiewa, ani pływa, 
chce zaskoczyć nowym stylem, 
czasem chodzi bokiem, tyłem, 
może być tłoczony z gumy, 
byle go kochały tłumy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W połowie zmiana taktyki wyduszamy limeryki, 
w wersach o pełnej krasie - poznacie Podlasie. 

 
Rudy lisek z Denisek 
usiadł na kupę szyszek 
jedna sztorcem stała 
otwór mu zatkała, 
nie będzie srał pod cisek. 
 

Gruby ekonom spod Bielska 
wsadził swą dupę do zielska 
postawić miał kloce 
to takie urocze, 
niestety obsrał pół cielska. 

 



 

 

Młody leśniczy z Parcewa 
stojąc szczał wyżej niż drzewa, 
z zaparciem pokraka 
srać chciał wyżej krzaka, 
na łeb mu spadła ulewa. 

 
 
Politycy ze wsi Augustowo 
zgodnie z koalicyjno umowo 
w wyborczy gorąc 
pieprzyli stojąc, 
o pozycji mówili chujowo. 
 

 
Dwie kaczuszki z wioski Ploski 
wsadziły se w szpary noski 
ze zdziwienia oczy w słup - 
jaja w samym środku dup? 
co powiedzą na to nioski. 

 
 
Odwiedził niedźwiedź Ryboły 
rozchylił płaszcza dwie poły 
za fanty i miedziaki 
dawał podrapać kłaki, 
interes widział w tym spory. 

 
Stara krowa z Zabłudowa 
wyciągnięte cycki chowa 
fatalny skutek 
ciągania sutek, 
nic tu nie da SPA odnowa. 
 

 
Cztery bawoły ze wsi Chraboły 
stały w burdelu jak te pierdoły 
zebrały stówkę 
na jedną krówkę, 
za tyle? - tyłek pokaże goły. 

 
 
 
Mechanik z Zabłudowa 
przy punkcie G majstrował 
wyjął wahacze 
wstawił łechtacze - 
pizdnęła obudowa. 
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