


Witold  Oleszkiewicz 

 

 

Fraszki  igraszki 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo  Psychoskok 

Konin  2017 

 



Witold Oleszkiewicz 

"Fraszki igraszki 7" 

 

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok sp. z o. o. 2017 

Copyright © by Witold Oleszkiewicz, 2017 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej 

publikacji nie może być reprodukowana, powielana 

i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej  

zgody wydawcy. 

 

Skład: Wydawnictwo Psychoskok  

Projekt okładki: Wydawnictwo Psychoskok 

Zdjęcie okładki © Annykos - Fotolia.com 

 

ISBN: 9-441-9118-38-879  

 

Wydawnictwo Psychoskok 

ul. Spółdzielców 3, pok. 325, 62-510 Konin 

tel. (63) 242 02 02, kom. 665-955-131 

http://wydawnictwo.psychoskok.pl  

e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl  

http://wydawnictwo.psychoskok.pl/
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl


„Moralizatorskie  zapędy  starego  zrzędy” 

Spis tematów 
 

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  

WYSYPISKO  

 

 

 

 

 



BIEDA 

 

Aferzyści  a  kontrola  skarbowa 

Po  nieuczciwych  sposobach  zarobkowania 

Nikt  nie  lubi  w  swój  portfel  zaglądania 

 

Krecia  robota 

Media  we  wrogich  rękach 

To  dla  legalnej  władzy  udręka 

 

Z  przemocy  przemoc 

Wprowadzanie  na  siłę  demokracji 

W  muzułmańskich  krajach 

Mści  się  teraz  w  europejskich  krajach 

 

Paryż 

Kiedyś  był  elegancji  wzorem 

Dziś  kojarzony  jest  z  terrorem 



DOBROĆ 
 

Serdeczność 

Przyjemna  jest  dla  stron  obu 

Więc  by  jej  innym  żałować  nie  ma  powodu 

 

Marzenie 

„Dobro  dane  z  nawiązką  zostaje  oddane” 

Pięknie  by  było  gdyby  zawsze  tak  było 

 

Odwieczne  zmagania 

Zło  pokonać  dobro  próbuje 

I  nieustannie  knuje,  atakuje 

 

Ważność 

Dopiero  po  latach  sobie  uświadamiasz 

Że  liczy  się  to  co  zrobiłeś  dla  innych 

A  mniej  to  co  dla  siebie  masz 



DUSZA 
 

Porównanie 

Nasze  ciało  jest  jak  piec 

Gdy  dusza  z  niego  zniknie 

Też  powoli  stygnie 

 

Reinkarnacja 

To  nie  kwestia  wiary  lecz  wiedzy 

 

Matecznik 

W  duszy  uczucia  mają  schronienie 

W  niej  i  radość  i  cierpienie 

 

Ciężar  win 

Dusza  która  z  ciała  uleciała 

Wreszcie  wolność  odzyskała 

Pod  warunkiem  jednakże 

Iż  niezbyt  obciążone  sumienie  miała 



EMOCJE 
 

Sprawdzone 

Solidna  wiązanka  przekleństw 

Jest  z  dobrym  wynikiem 

Gniewu  odgromnikiem 

 

Prawda 

Nawet  gdy  boli  to  uspokoi 

A  kłamstwo  zawsze  niepokoi 

 

Tak  to  działa 

Wybitni  rodacy  dumą  serca  napełniają 

I  patriotyzm  pobudzają 

 

Trwałość 

Gniew  od  nienawiści  różni  się  znacznie 

On  mija,  a  nienawiść  szkodzić  zacznie 

 

  



GŁUPOTA 
 

Muzułmańska  inwazja 

Z  poprawności  politycznej  Zachodu 

Będzie  przybywać  w  Europie  grobów 

 

Europejki  w  burkach 

Polityczna  poprawność  to  słabość 

Na  tej  słabości  islam  w  Europie  się  rozgości 

A  planuje  że  z  czasem  ją  zawojuje 

 

Paranoja  Zachodu 

Poprawności  politycznej  zasada: 

Islamista  pluje,  ty  mówisz  że  deszcz  pada 

 

Irracjonalizm 

Aby  być  w  sprzeczności  z  logiką 

Wystarczy  się  zgadzać  z  unijną  polityką 



GODNOŚĆ 
 

Politycy 

Ważne  co  mówią,  lecz  ważniejsze  co  robią 

 

Elity 

Ludzie  w  zawodach  poważanych  społecznie 

Muszą  zachować  godność  koniecznie 

 

Dziennikarze 

Ciekawe  jak  moralnie  się  czują 

Ci  co  w  zakłamanych  mediach  pracują 

 

Zero  godności 

Politycy  już  skompromitowani 

Powinni  odejść  z  polityki  sami 

Lecz  oni  nawet  nie  zamierzają 

Bo  kompletnie  honoru  nie  mają 



KOBIETY 
 

Piękne  kobiety 

Dzieła  natury  najwyższej  jakości 

Mężczyznom  ku  pożądaniu,  kobietom  ku  zazdrości 

 

Kobiety 

Za  najważniejszy  dzień  życia  ślub  uważają 

Niektóre  kilka  takich  dni  w  życiu  mają 

 

Muzułmankom 

Kobiety  o  swe  prawa  walczyć  musiały 

Z  emancypantek  feministkami  się  stały 

Na  Bliskim  Wschodzie  nie  jest  to  w  modzie 

 

Odważne  inaczej 

Gdzie  się  podziały  feministki  waleczne 

Gdy  nadchodzą  szariatu  czasy  niebezpieczne  ? 

 



MAŁŻEŃSTWO 
 

Związki  bez  więzi 

Wielu  ludzi  spotyka  to  nieszczęście 

Czyli  poczucie  samotności  w  małżeństwie 

 

Małżeństwo  z  rozsądku 

Nieciekawa  związku  kariera 

Gdy  rozum  partnera  wybiera 

Bo  to  serca  domena 

 

Wierność  małżeńska 

To  kwestia  moralna  a  nie  seksualna 

 

Swoista  reklamacja 

Jeśli  wziąłeś  sobie  rozwódkę  za  żonę 

A  po  czasie  ona  ci  nie  odpowiada 

To  poprzedniemu  mężowi  zwrócić  ją  wypada 

 



MIŁOŚĆ 

 

Pragnienie  każdego 

Miłość  wielka  i  szczęśliwa  się  zdarza 

Lecz  zbyt  mało  ludzi  sobą  obdarza 

Dwoje  staruszków  co  czule  na  siebie  spoglądają 

Dowód  na  jej  istnienie  jednak  dają 

 

Cały  sekret 

Czułe  serce  a  nie  buzia  śliczna 

To  miłości  różdżka  magiczna 

 

Chętni  poddani 

Miłość  przez  każdego  oczekiwana 

Gdy  nadejdzie,  pełni  rolę  tyrana 

 

Amor  spudłował 

Miłość  źle  ulokowana  jest  zmarnowana 

 



MŁODOŚĆ 
 

Etap  doroślenia 

Połączenie  arogancji  ze  złudzeniami 

Są  buńczucznej  młodości  atrybutami 

 

Beztroska 

Cieszymy  się  życiem  za  młodu 

Bo  jeszcze  nie  wiemy 

Ile  nas  czeka  do  smutku  powodów 

 

Entuzjazm 

Silny  i  częsty  jest  przymiotem  młodości 

Z  latami  jest  słabszy  i  należy  do  rzadkości 

 

Opuszczanie  gniazda 

Małe  dzieci  do  rodziców  należą 

Duże  do  świata  i  z  nim  się  zmierzą 

 



NAŁOGI 
 

Alkoholizm 

Świadomość  ta  zbyt  późno  dociera 

Alkohol  niewiele  daje,  a  wiele  odbiera 

 

Pokonani  nałogami 

Ci  co  mieszkają  na  ulicy 

To  zwykle  albo  ćpuny,  albo  alkoholicy 

 

Kluby  AA 

Grupy  wsparcia  nałogu  z  życia  wyparcia 

 

Trzech  pijaków 

Rosja  miała  Jelcyna  pijaka 

Polska  Kwaśniewskiego  pijaka 

A  Unia  Europejska  ma  Junckera  pijaka 

 



NASZ  LOS 
 

Skutki  ogólnoświatowe 

Gdy  imperia  walczą  o  dominację 

Cierpią  też  pozostałe  nacje 

 

Kraj  skorumpowany 

Złodzieje  się  bogacą,  uczciwi  ludzie  tracą 

 

PiS 

Rządu  niepodległościowego  działania 

To  konieczność  silnych  wrogów  pokonania 

Wyzwalanie  się  spod  obcej  dominacji 

Wymaga  mądrości  i  determinacji 

 

Prawo  dżungli 

W  polityce  światowej  karty  rozdają 

Ci  co  pieniądze  i  silne  armie  mają



NASZE  WYBORY 
 

Elektor 

W  polityce  dostateczne  rozeznanie 

Warunkuje  świadome  w  wyborach  głosowanie 

 

Nie  dla  patriotów 

Jeśli  gdziekolwiek  emigrujesz 

To  dla  obcego  narodu  pracujesz 

 

Prosta  prawda 

Na  bycie  złym  człowiekiem  życia  szkoda 

Bo  ani  na  tym,  ani  na  tamtym  świecie 

Nie  czeka  nagroda 

 

Prosta  metoda 

Aby  jakąś  kłótnię  skrócić 

Należy  powiedzieć: 

„Już  mi  się  nie chce  z  tobą  kłócić” 

 

 



NATURA 
 

Rozdzielnia  wewnętrzna 

Po  jedzeniu  czuje  się  ochłodzenie 

Część  energii  z  ogrzewania  idzie  na  trawienie 

 

Ptasi  zgiełk 

Gęste  krzewy  dziękują  za  przybycie  wiośnie 

Gdy  są  rozćwierkane  głośno  i  radośnie 

 

Słoneczniki 

Choć  w  miejscu  trwają 

Do  słońca  twarze  obracają 

 

Sława 

I  wadę  i  zaletę  ma 

Przemija  i  dobra  i  zła 

Jednak  zła  dobrą  pokonuje 

I  na  dłużej  w  pamięci  się  zapisuje 



NAUKA  I  PRACA 
 

Dostępność  błyskawiczna 

Jeśli  w  głowie  czegoś  nie  znajdziesz 

To  w  wyszukiwarce  internetowej  znajdziesz 

Ksiąg  wertowanie  odeszło  w  zapomnienie 

 

Suma  dokonań 

Najlepiej  ocenia  się  rządzącego 

Po  efektach  rządów  jego 

Co  zrobił  dobrego  dla  narodu  swego 

 

Żeby  Polska  nie  zginęła 

Patriotyczne  wychowanie  dzieci  i  młodzieży 

Do  rodziców  i  do  szkół  należy 

 

Prestiż 

Poziom  szkoły  tworzą  nauczyciele 

Bez  dobrych  nie  zdziała  się  wiele 



PŁEĆ 
 

Erotomania 

Gdy  seks  jest  w  życiu  ważny  -  jest  dobrze 

Lecz  gdy  jest  najważniejszy  -  jest  niedobrze 

 

Natura  płci 

Dla  mężczyzn  brzmi  to  logicznie 

Że  na  kobiety  patrzy  się  erotycznie 

One  też  się  z  tym  zgadzają 

I  tak  wyglądać  się  starają 

 

Generalnie 

Mężczyźni  świat  do  przodu  pchają 

Lub  go  cofają 

A  kobiety  nieustannie  zaludniają 

 

Dziewica 

Jeszcze  ona  niezgłębiona 



PODŁOŚĆ 
 

Bandyci 

Odbieranie  innym  życia  dla  pieniędzy 

To  obraz  upodlenia  i  moralnej  nędzy 

 

Poważny  szkodnik 

Jeśli  korzyści  osobiste  są  celem  polityka 

To  jego  służba  narodowi  całkiem  mu  umyka 

 

Podłość  orężem 

Gdy  nie  ma  haków  na  polityka  uczciwego 

Pozostają  oszczerstwa  i  ośmieszanie  jego 

 

Hitlerowski  Jugendamt 

Do  dziś  polsko-niemieckie  dzieci 

Gwałtem  rodzicom  w  Polsce  odbierają 

I  u  siebie  restrykcyjnie  je  zniemczają 

 



RELIGIA 
 

Dżihad 

Nienawiści  szerzyć  nie  należy 

Fatalnie  gdy  w  gestii  religii  to  leży 

 

Islamscy  terroryści 

Salafici  i  wahabici  to  religijni  bandyci 

A  wielu  imamów  zadaniem 

Jest  ich  do  zamachów  zmotywowanie 

 

Islam 

Religia  co  „niewiernych”  mordować  nakazuje 

Na  miano  religii  nie  zasługuje 

 

Wiara  katolicka 

Przez  wieki  Polaków  jednoczyła 

I  ostoją  polskości  była 

 



RODACY 
 

Rozbiory  i  zabory 

Gdyby  nasi  przodkowie  o  wolność  nie  walczyli 

Ojczyzny  zwanej  Polską  byśmy  nie  uświadczyli 

 

Partyjne  postawy 

PiS  -  uczciwość  i  niepodległość 

PO  -  złodziejstwo  i  służalczość 

 

O  Wałęsie 

To  wstyd  połączony  z  niesmakiem 

Gdy  noblista  okazuje  się  zdrajcą 

I  zakłamanym,  zarozumiałym  burakiem 

 

Bóg,  honor,  ojczyzna 

To  że  jesteśmy  chrześcijańskimi  Polakami 

To  tarcza  przed  europejskimi  w  Unii  lewakami 

 



RÓŻNOŚCI 
 

Prawo 

Inne  jest w  krajach  muzułmańskich 

Inne  w  demokratycznych 

W  tej  inności  brak  kompatybilności 

 

Islam  do  Europy 

Ci  co  transport  emigrantów  organizują 

Swój  majątek  w  milionach  już  szacują 

 

Władza 

Jedynie  słabych  ludzi  deprawuje 

Prawym  zaś  podłych  wrogów  zjednuje 

 

Apel  do  UE 

Młodemu  imigrantowi 

Prócz  pieniędzy  i  mieszkania 

Trzeba  dać  także  kobietę  do  bzykania 

 



SAMOTNOŚĆ 
 

Nędzny  erzac 

Pokaźna  liczba  internetowych  znajomości 

Nie  wypełni  samotności 

 

Dzielenie  się  szczęściem 

Gdy  nie  masz  z  kim  się  cieszyć  i  śmiać 

To  jest  właśnie  samotność  psia  mać 

 

Rymowanka  dla  odludka 

Życie  samotne  jest  markotne 

 

Samotne  serce 

Jeśli  sam  po  świecie  chodzisz 

Dżemem  sobie  życia  nie  osłodzisz 

 

Samotność 

Smutne  są  powroty  do  pustej  chaty 



STAROŚĆ 
 

Szaradziści 

Staruszkowie  co  krzyżówki  układają 

I  ci  co  ich  rozwiązywaniem  się  parają 

Na  nudę  nie  narzekają 

 

Bez  złudzeń 

Po  70-ce  nic  już  nie  pomoże 

Nie  będzie  lepiej,  a  jedynie  gorzej 

 

Witaj  balkoniku 

W  nagrodę  za  dotrwanie  do  starości 

Otrzymujesz  dar  niedołężności 

 

Plusy  w  bilansie 

Pocieszamy  się  na  starość 

Że  coś  dobrego  w  życiu  zrobiliśmy 

I  czasu  nam  danego  nie  zmarnowaliśmy 



SUMIENIE 
 

Sumienia  w  PO  i  PSL-u 

Ciekawe  jak  moralnie  się  czują 

Ci  co  swój  naród  zdradzają, 

Okradają  i  okłamują 

 

Nasz  drogowskaz 

Sumienie  to  nie  worek  treningowy 

Lecz  wrażliwy  układ  nerwowy 

Bezustannie  gwałcone  zostanie  zniszczone 

A  bez  sumienia  droga  do  zatracenia 

 

Nieczyste  sumienie 

To  ciężki  plecak  a  w  nim  kamienie 

 

Życzliwy  sufler 

Sumienie  wartościom  się  nie  sprzeniewierzy 

Podpowie  właściwie  co  zrobić  należy 



SZCZĘŚCIE 
 

Sukcesy 

Pozytywne  osiągnięcia  dają  sporo  szczęścia 

A  w  chwilach  zadumy  nawet  powód  do  dumy 

 

Niedoceniane 

Kto  bez  koszmaru  wojny  przeżył  życie 

Otrzymał  od  losu  wielkie  szczęście 

 

Nieszczęśliwym 

Mało  kto  w  pełni  swe  marzenia spełnia 

-  To  tak  w  ramach  pocieszenia 

 

Fundament 

Poczucie  bezpieczeństwa  jest  bazą  szczęścia 

Zagrożenie  to  jego  unicestwienie 

 

 



ŚMIERĆ 
 

Prawidłowość 

Umieranie  dopiero  na  starość  realne  się  stanie 

Młodość  zajmuje  się  życiem,  nie  umieraniem 

 

Samobójstwo 

Połączenie  skrajnej  rozpaczy  z  bezsilnością 

Lub  głębokiego  załamania  ze  skłonnością 

Ewentualnie  potrzeba  odejścia  z  godnością 

 

Plon  moralny 

Rodzimy  się,  żyjemy,  umieramy 

I  tylko  nasze  uczynki  ze  sobą  zabieramy 

 

Pamiątki 

To  co  dla  obcych  szpargały  i  rupiecie 

Dla  bliskich  to  po  nieboszczyku 

Jego  ślad  na  tym  świecie 



TUSZA 
 

Nagroda 

Obżartucha  po  odchudzaniu  frajda  wielka 

Bo  może  swego  fiuta  oglądać  bez  lusterka 

 

Ciężkie  trumny 

Nie  przejmuj  się  sporą  nadwagą 

Ona  cię  wyzwoli 

Szybciej  w  zaświaty  odejść  pozwoli 

 

Różnica 

Żeby  żyć  trzeba  jeść 

Żeby  tyć  trzeba  żreć 

 

Ruch  to  mniejszy  brzuch 

Zamiast  tyłki  wozić  autami 

Zdrowiej  w  marszu  przebierać  nóżkami 

 



TWÓRCZOŚĆ 
 

Godni  podziwu 

Scenarzyści  seriali  tasiemcowych 

Muszą  mieć  nie  od  parady  głowy 

 

Niedoceniony  za  życia 

Gdy  jakiś  twórca  w  zaświatach  już  rezyduje 

To  jego  pośmiertna  sława 

Z  pewnością  już  go  nie  interesuje 

 

To  naturalne 

Ekshibicjonizm  jest  cechą  twórcy  każdego 

I  żaden  z  nich  nie  wyprze  się  tego 

W  każdym  dziele  jest  cząstka  jego  samego 

 

Autorzy  tekstów  piosenek 

Satysfakcje  mają  gwarantowane 

Bo  ich  słowa  śpiewająco  będą  przekazane 



UŁOMNOŚCI 
 

Skrajności 

Pedant  z  bałaganiarą  nigdy  nie  będą  parą 

 

3  P 

Pazerność  to  paskudna  przypadłość 

 

Pycha 

Zasłania  oczy  bo  tuż  przed  klęską  kroczy 

 

Malkontentom 

Nie  zawsze  otrzymujemy  to  czego  chcemy 

Więc  marudzenie  to  czasu  tracenie 

 

Zazdrość 

Cecha  zakochanych  lub  małostkowych



WOLNOŚĆ 
 

Chłopcy  malowani 

Poznasz  więźnia  byłego  po  dziarach  jego 

 

Skazany 

Zamiast  po  deptaku  chodzi  po  spacerniaku 

 

Więzienie 

Czyściec  co  słabo  oczyszcza 

 

O  klatkach 

W  bloku  klatki  mieszkaniowe 

W  więzieniu  klatki  przymusowe 

 

Zamordyzm 

„Prawda  nas  wyzwoli” 

A  w  państwach  totalitarnych  zniewoli 

 



WYSYPISKO 
 

Po  turecku 

Turcy  tradycji  nie  przestrzegają 

I  przy  stołach  na  krzesłach  siadają 

 

Niecierpliwym 

Jak  nie  dosmażysz  na  patelni  ryby 

To  jesz  takie  sushi  -  niby 

 

Bzdecik 

Nalepki  i  napletki  wspólne  cechy  mają 

Brzmią  podobnie  i  coś  tam  zasłaniają 

 

Składaki 

Choć  „składak”  to  wspólna  nazwa  taka 

Nie  da  się  roweru  porównać  do  kajaka



 


