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  nr 15 (553), 14 kwietnia 2011 roku      

 

10 KWIETNIA 2011 
 

Przed Pałacem, jak wtedy, znów gromadzą się tłumy, 
Tylko jakoś inaczej dziś na siebie patrzymy: 

Zamiast dawnej jedności, zamiast chwili zadumy, 
Podzieleni, wzniecamy polityczne zadymy. 

 
Ty, co jątrzysz i dzielisz, znów chcesz stanąć na czele, 
Choć masz prawo do bólu, bo przeżyłeś śmierć brata, 
Zamilcz, proszę! Cierpienie uczcij ciszą w kościele, 
Nie podburzaj Rodaków, nie podpalaj nam świata! 

 
 

MKWD  NA ŻYWO! 

 
ul. Smolna 9, www.dks.art.pl 

 
PONIEDZIAŁEK 

23 MAJA (po raz 56) 
 

 

  nr 16 (554), 21 kwietnia 2011 roku   
    

JAJA WIELKANOCNE’2011 
 

Dziś przekażę wam mową wiązaną 
Za Prezesem, co dobrze zna życie, 
Że, gdy żona nie wraca ci na noc, 

Snadź zostałeś zdradzony o świcie. 
 

 
 

Rzekł Prezydent: Potrzeba mi skrzydeł! 
Więc przymierzył. Pasują jak ulał! 

Tłum zawołał: Leć orle! 
- Już idę! 

I wziął udział w reklamie Red Bulla. 
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  nr 18 (556), 5 maja 2011 roku 
 

ROZMOWA Z ALIKIEM PODCZAS TRANSMISJI  
UROCZYSTOŚCI ZA ŚLUBIN  KSIĘCIA WILLIAMA Z KATE MIDDLETON W LONDYNIE  

29 KWIETNIA 2011 ROKU 
 

Jaka pompa! Co za blamaż! 
Istna szopka! Popatrz, Alik, 
Transmitują ślub Williama. 

Ci Anglicy zwariowali! 
 

U nas tyle ważnych zdarzeń, 
Katyń, Smoleńsk, ja pod krzyżem, 

A ci wciąż o młodej parze, 
Nowożeńcom sypią ryżem. 

 

 

  nr 16 (554), 21 kwietnia 2011 roku 
    

JAJA WIELKANOCNE’2011 
ciąg dalszy 

 

 
 

Podobno łupkowego gazu mamy kupę. 
Odkrycie to nie dziwi (nie mnie w każdym razie), 

Bo w Polsce zawsze znajdzie się niejeden (g)-łupek, 
Co tak nam daje w dupę, jakby był na gazie. 

 

 
 

Widzów ponoć dwa miliardy. 
O mnie cisza! Słuchaj, Alik. 
Co mam robić? Będę twardy! 
Żeby mnie pokazywali! 

 
Mnie się też należy feta, 

Z racji moich wielkich czynów. 
Też otacza mnie socjeta. 

Choćby Richard. Jest z Londynu! 
 

Mam królewskie koligacje, 
Brat spoczywa na Wawelu! 

Zasługuję na owacje! 
Nie mam racji, przyjacielu?  

 
Jeszcze muszę świat zadziwić! 

Przebić wszystkich! Wiesz co, Alik? 
Ja nie gorszy! Będę w TV! 
Jeszcze damy im popalić! 

 

 

  nr 17 (555), 28 kwietnia 2011 roku 
 

BALLADA O CLOWNIE 
 

Był w starym mieście cyrk OLD TOWN, 
W nim stary Brown wiódł życie clowna 

I zapowiadał co dzień Brown: 
- Wystąpi clown z zespołem Browna! 

 
Choć wciąż powtarzał jeden gag, 

A widowisko było marne, 
Od lat przemierzał z cyrkiem szlak, 

Dając popisy regularne. 
 

Odwiedzał Rzeszów, Łódź i Szczyrk, 
Gdzie zwolennicy żyli clowna 

I skandowali: Tu jest cyrk! 
Niech żyje clown z zespołem Browna! 

 
I dotąd będzie wzbudzał śmiech 

Od Ustrzyk Dolnych aż po Cieszyn, 
Aż się przekona, co za pech, 
Że to nikogo już nie śmieszy. 
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Gdy kluski śląskie smacznie 
Jadłem (moja wina!), 

Zrozumiałem dziś rano 
(wybacz, drogie dziecko), 
Że żonę nieopatrznie  

Wziąłem ze Szczecina,  
Co zakamuflowaną  

Jest opcją niemiecką. 
Następny numer ukaże się 13 czerwca 2011 roku (2600 dni po wstąpieniu do UE) 

 


