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HYMN IV RZECZYPOSPOLITEJ: KACZUSZKI 

na melodię popularnego przeboju Entetanz (muz. W. Piomes & T. Rendall)  

1. 

To po prostu istny cud, 
Wystarczyło kilka nut, 
By nas zmienić w kaczy ród. 
Już poczułeś rześki chłód 
Od szuwarów i od wód, 
Jakbyś z kaczką szedł przez bród. 
 
Gdy pogoda jest jak drut 
Narkotyczny czujesz głód, 
Musisz tańczyć w tył i w przód. 
Chociaż zmęczysz się ciut-ciut, 
Naśladując kaczy chód, 
To żaden trud. 

 
Refren: Przebój tego lata 

Śpiewa cały czas  
Mama, brat i tata, 
Bo rytm jak szatan 
Porywa nas. 
 
Przebój tego lata 
Tańczy cały dzień 

2. 

Zapamiętaj aż po grób, 
Że nie możesz stać jak słup, 
Więc przysiadów kilka zrób. 
Dłonie zamień w kaczy dziób, 
Machaj skrzydłem łupu-cup,  
Zrobisz to bez żadnych prób. 
 
Choć się gęsto ściele trup, 
Ty nie żałuj swoich stóp 
I maszeruj tup, tup, tup. 
Tak się w kacze łaski wkup, 
By zaśpiewał cały skup: 
Niech żyje drób! 

 
Refren: Przebój tego lata ... 

 
Coda: To wspomnienie lata 

Przetrwa długi czas, 
I na stare lata 
Ten rytm, jak szatan, 
Znów porwie nas! 

 
Mama, brat i tata, 
Bo rytm jak szatan 
Opętał cię. 

 
27 czerwca 2002 29 lipca 2005 

Tekst powstał podczas dyskoteki na obozie harcerzy hufca ZHP Warszawa 
Mokotów w Tata na Węgrzech latem 1982 roku. Jest teraz jak znalazł! 

Piosenka była prezentowana w programie Lato z Radiem (1982)  
 

 
PO WYBORACH 

 

WYBORY 2005 

  nr 41, 13 października 2005 

PO I TURZE 
Polska zawsze miała pecha: 
Albo Niemcy, albo Ruskie. 
Dzisiaj marna jest pociecha, 
Mamy wybór: Lecha z Tuskiem. 
 
Polska chora! Po wyborach 
Czas szykować się do stypy. 
Przyszła pora na Kaczora. 
Są objawy... ptasiej grypy! 
 
Na górze róże, na dole fiołki. 
Trwa w drugiej turze walka o stołki. 

 

  nr 43, 27 października 2005 

NIE MARTW SIĘ! 
Mojej żonie 

Nie martw się, że chocholi trwa taniec! 
Że od dziś trzeba żyć w Lechistanie. 
Kupię ci... moherowy berecik 
I pięć lat może jakoś przeleci. 
 

 

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 
Do kaplicy drzwi zamknięte... 
Co to będzie? Co to będzie? 
Kaczor będzie Prezydentem! 

 
Przyjdzie żyć nam w Disneylandzie! 
Kaczor – Donald. Dość układów! 
Każdy z nas już cienko przędzie! 
Czas na DZIADY!  

Spieprzaj, dziadu! 
 

Nieustannie trwa WESELE! 
Tańczy chochoł. Gra muzyka. 
Kto wygrywa w audiotele? 
(K)raj Leppera i Rydzyka! 

Liberalna? Solidarna? 
Tak czy owak, biedna Polska!  
Ciemność widzę! Przyszłość marna. 
Są widoki... na Powązkach. 
 
Zwyciężyłeś! Ciesz się, Lechu, 
Dziś masz pole do POPiS-u. 
Nam, niestety, nie do śmiechu. 
Za 5 lat... nie będzie bisów! 
 

KTO NAM DA? 
Lud uwierzył, nim wygwizdał, 
Że nikt nie da, tylko PIS da. 
Teraz ci, co głosowali, 
Wiedzą, kto nam da... popalić. 
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Donosy ursynowskie 
W sobotę, 17 grudnia, w dniu swoich urodzin, w DK Stokłosy na Ursynowie, w 

koncercie jubileuszowym z okazji 35-lecia pracy artystycznej, wystąpiła Elżbieta Igras, 
piosenkarka, animatorka kultury, pomysłodawczyni i szefowa Małego Ursynowskiego 
Festiwalu Kultury Amatorów MUFKA , który prowadzi od 6 lat.  

OJ, ELA, ELA, TY SIĘ DOIGRAS! 

  nr 21, 27 maja 2005 roku 

Pora na relaks! Luz nie zaszkodzi! 
Czas w kabarecie powitać gości. 
Kochana Ela dzisiaj obchodzi 
Czterdziestolecie... pełnoletności.  

Gwiazda to znana z estrad i sceny, 
Nowe wcielenie Dietrich Marleny, 
Zaśpiewa wszystkim, panie, panowie, 
Że kocha życie na Ursynowie. 

W pracy jak mrówka. Ciągła harówka!  
Jej wizytówka – To szósta MUFKA! 

Język ma cięty i własne zdanie, 
Wielu zraziła Babskim Gadaniem. 
A jak się uprze, nikt z nią nie wygra. 
Oj, Ela, Ela! Ty się doIGRAS! 

Wielu się zżyma, zwłaszcza płeć żeńska, 
Lecząc kompleksy i własne chandry: 
Nieźle się trzyma. Tak jak Grodzieńska. 
Jeszcze jest sexy. Jak... Nina Andrycz. 

Inne z ochotą mówią złośliwie: 
Wypisz wymaluj Hanka Bielicka. 
Niech baby plotą! Ja się nie dziwię, 
A ty bez żalu daj im w nos prztyc(z)ka. 

Wygraj spokojem, machnięciem ręki, 
Śmiej się bez przerwy, bo nerwów szkoda. 
Rób dalej swoje: śpiewaj piosenki! 
Bądź pełna werwy i zawsze młoda! 

Całuję w czółko, życzę miłości, 
Dużo słodyczy i dni beztroskich. 
Niech przyjaciółki pękną z zazdrości! 
Tego ci życzy  

Wojtek Dąbrowski. 

  nr 47, 24 listopada 2005 

OŚWIADCZENIE 
W związku z tym, że Wojciech Dąbrowski, 
dotychczasowy burmistrz Żoliborza, został 

szefem warszawskiego PIS, wyjaśniam: 

WD rządził Żoliborzem.  
Teraz PIS-em. Wieść hiobowa! 
To nie ja! Uchowaj Boże! 
W. Dąbrowski (z Ursynowa). 

  nr 48, 1 grudnia 2005 

MAM DOŚC! 
Mam dość swojej połowicy, 
Odkąd bierze wzór z prawicy! 
Bo przyznacie: to potworne 
Żyć pod jednym dachem z Dornem! 
Skutki w głowie się nie mieszczą: 
Co dzień mam Komisję Śledczą! 

Skąd u ciebie, ukochana, 
Podejrzliwość Wassermanna? 
I skąd, w trosce o me dobro,  
Sprawiedliwość á la Ziobro? 
Mogę, skarbie, nie dać grosza! 
Cóż, gdy wtedy da... Mi kosza! 

TAJEMNICE ALKOWY 
Pytam żonę osowiałą: 
- Co się stało? – Nic nie stało! 
W końcu, pieszcząc moje ciało, 
Mówi: Pensję też masz małą! 

Dziś odwiedzam jej alkowę, 
Obiecując... becikowe. 
I tak, dzięki becikowym, 
Mam interes dochodowy! 

NA POŻEGNANIE 
Miał Pan Prezydent dostępne środki, 
Dał ludziom pracy wolne Sobotki. 

 
 

WITAJĄC NOWY ROK W IV RZECZYPOSPOLITEJ

  nr 52 (285), 29 grudnia 2005 roku 

Ile jest warta 
Władzy elita? 
Przepraszam z góry 
Za ton zaczepki. 
Miała być Czwarta 
Rzeczpospolita, 
Ale niektórym 
Brak Piątej... klepki.  

Niech humory doPISują w Nowym Roku wszystkim... 
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HOROSKOP Strzelec 
21 grudnia 

Urodzeni tego dnia są tyranami. 

126 lat temu (21 grudnia 1879 roku)  
urodził się Józef Stalin. 

21 grudnia 
urodziła się moja żona! 

* 
22 grudnia 2005 roku 

Zaprośmy dzisiaj gości, 
By uczcić przy kolacji 
Ostatni dzień wolności 
Przed Świętem Koronacji. 

Następny numer ukaże się w piątek, 31 marca 2006 roku (700 dni po wstąpieniu do UE) 
 


