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RUDY, RUDY RYDZ (YK) 
(melodia popularnego twista, muz. Boguslaw Klimczuk) 

 
Był sobie raz 
Wśród wielu miast, 
Toruń, a w nim jak gdyby nic, 
Prywatny sektor, 
Ojciec dyrektor, 
Na oko, zdrów jak rydz. 

 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Jedni mówią: święty! 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Inni, że stuknięty. 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Geniusz w pewnym sensie, 
Chociaż rudy, rudy rydz (yk), 
Podpadł już Wałęsie. 
 
On, gdyby chciał, 
Z diabłem by grał. 
Widzisz i nie grzmisz, Boże! 
Lecz nawet Bóg,  
Do swoich sług 
Wtrącać się dziś nie może. 
 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Buja w żywe oczy, 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Nikt mu nie poskoczy. 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Nie chce słuchać Glempa, 
Za to jego słucha widz 
I dewotka tępa. 

Chce cały czas 
Być jedną z gwiazd, 
Coś plecie w radiu trzy po trzy, 
Lepszy artysta, 
Redemptorysta, 
Do twista, niż do mszy. 
 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
I Radio Maryja. 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Ciężką forsę zbija. 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Łeb nie od parady. 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Drwi z Krajowej Rady. 
 
Jak będę chciał, 
To będę miał 
Władzę i poważanie. 
Na nosie gram  
I dalej trwam 
I co mi zrobi Waniek? 
 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk) 
I grupa psycholi, 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Kto go... słuchać woli? 
Rudy, rudy, rudy rydz (yk), 
Jasne to jak słońce, 
Że... (nie mówmy lepiej nic) 
Grzyby są trujące. 

 

O BRONKU CO LUBIŁ LISTY 
(melodia piosenki Tak bardzo się starałem z repertuaru zespołu Czerwone Gitary) 
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PIESKI MAŁE DWA 
(popularna melodia dziecięca) 

Pieski małe dwa, 
Każdy aż się trzęsie. 
Dostał Nobla Lech – 
Przyłożą Wałęsie! 
W Polsce to nie grzech, 
Raczej jedna z głównych cech. 

Si bon, si bon ... 

Pieski małe dwa 
Ujadają w trawie. 
Nagrodzono wiersz – 
Dogryzą Wisławie! 
W Polsce wzdłuż i wszerz, 
To normalne, dobrze wiesz. 

Si bon, si bon ... 

Szczeka sfora psów, 
Ogonami Majda. 
Obsobaczyć znów 
Miłosza – to frajda! 
W Polsce kundli dość, 
Stąd zajadła złość, psiakość! 

Si bon, si bon ... 

Ale szkoda sił, 
Na nic ujadanie! 
Bo kto kundlem był, 
Kundlem pozostanie! 
Lecz głupoty szczyt 
Sprawia, że nam czasem wstyd! 

Si bon, si bon ... 

W pewnej szkole, mały Bronek, 
Miał pomysły poronione. 
Żaden prymus. Niezbyt bystry. 
Ale bardzo lubił... listy. 
 
Nie donosił sam. Broń Boże! 
Za to miał o każdej porze... 
Wieczne pióro i kajecik. 
W nim spisywał wszystkie dzieci. 
 
Kto na przerwie rzucał ścierką? 
Kto przychodził z bombonierką? 
Kto prowadził źle zeszyty? 
Kto się pobił? Kto był bity? 

Kto miał same piątki w szkole? 
Kto za warkocz ciągnął Olę? 
Kto podpadał wuefiście? 
Każdy znalazł się na liście. 
 
Wcześniej nie znał nikt matoła. 
Teraz zna go cała szkoła, 
Bo zapiski te bezcenne 
Podał ktoś w gazetce ściennej. 
 
Animozje oraz kwasy 
Poróżniły wszystkie klasy. 
I choć każdy wpadł do łajna, 
Tajną listę zna...  ferajna. 

 

Prezentacja: Warszawa, DK Stokłosy, sobota, 30 kwietnia 2005 roku, Wojciechówka (uroczyste obchody I rocznicy wstąpienia do UE). 
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BYŁ SOBIE KRÓL 
(popularna melodia dziecięca) 

 
Był sobie król, był sobie paź 
I była też królewna. 
Król lubił seks,  
Paź - to, co rex,  
Królewna także nie z drewna. 
 
Kochał się król, kochał się paź, 
W komnatach z przedpokojem. 
Królewna też  
(Jak chcesz, to wierz), 
Lud za to kochał Ich Troje. 

 
Kochał się król, kochał się paź, 
Zwyczajnie, jak to młodzi, 
Aż pewien gość  
Powiedział:  

Dość! 
Bo z Ligi Polskich był Rodzin. 

Strasznie się wściekł, 
- Mam prawo – rzekł  
- Przesądzić o ich losie: 
Pazia – na pal! Na szafot – król! 
Królewnę – spalić na stosie! 
 
Lecz żeby ci nie było żal, 
Skończmy z tą historyjką! 
Gejem był król,  
Gejem był paź, 
Królewna była lesbijką. 
 

MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA
 

Nie uskarżam się na nudę, 
Tylko dziwi mnie czasami, 
Że powstaje Gertych Jugend: 
Sojusz skinów z dewotkami. 

Wieści z magla 
 

KOMISJA ŚLEDCZA 
 

Trzeba stwierdzić coraz mocniej, 
Że Komisja powołana 
Działa z Gruszką – bezowocnie, 
Za to plus ma: Wassermana. 

 
SENATOR CH... 

 
Jednej rzeczy nie pojmuję: 
Gość sam siebie podsłuchuje! 
A wieczorem... 

informuje, 
Że jest zwykłym... senatorem. 

 
RADIO MARYJA 

 
Uczy Radio nas Maryja: 
Żyj w ubóstwie! Będziesz w raju! 
Lecz bynajmniej nie omija 
Milionera z Urugwaju. 

 
OJCIEC HEJMO  

(vel HEJNAŁ, DOMINIK) 
 

Mój pielgrzymie!  
Gdy ktoś powie, 
Że już czas na Anioł Pański, 
Wiedz, że w Rzymie, 
Jak w Krakowie, 
Hejnał gra.  

Dominik-ański. 
 

CUD W RIJADZIE 
 

W Rijadzie swego dopięli! 
Abdullahowi sława! 
Nie mogliby tak rozdzielić 
Lecha od Jarosława? 

 
 

     Donosy ursynowskie 

NA SKLEP MIĘSNY 
W DOMU SZTUKI 

 
Jestem za, a nawet przeciw! 
- jak powiedziałby Wałęsa. 
Opiewajmy dziś, poeci, 
Zamiast sztuki – sztukę mięsa! 

NA 10-LECIE OTWARCIA 
WARSZAWSKIEGO METRA 

 
Urządzamy wielką fetę, 
Żeby czcić dziesięciolecie: 
Metro mija swój półmetek, 
Więc pół metra kup na mecie. 

Kącik dla brydżystów 
Żre się polityczna klasa, 
Trudno o intencje szczere. 
Kto rozdaje? Kto ma asa? 
Pik. Dwa trefle. Karo. Kieres.  
 
Szlem bez atu. Kto rozgrywa?  
Czyja lewa? Czyj interes? 
Już po partii. Wygrał rywal. 
Gramy dalej? Karo. Kieres. 

nr 11 (244), 17 marca 2005 roku nr 14 (250), 7 kwietnia 2005 roku nr 17 (250), 28 kwietnia 2005 roku 
 
  

Ogłoszenia drobne KURSY PRZYSPIESZONE 
Jak żyć bez diety (poselskiej). Kursy obrony przed Samoobroną 

 

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego) 
Warszawa, tel / fax (22) 641 64 40, 0-600 630 952 

www.spotkaniazpiosenka.org, fotomontaże: www.joemonster.org 

Casting do roli głównej w nowym serialu 
telewizyjnym (horror). 

Pierwszeństwo dla członków 
Komisji Śledczej. 

Doświadczony poseł IV kadencji szuka 
pracy. Wymagania finansowe skromne 

(dieta poselska + dodatki, może być 
mercedes z firankami). Następny numer ukaże się 12 września 2005 roku (500 dni po wstąpieniu do UE) 

 


