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  nr 26 (564), 30 czerwca 2011 roku     

BARDZO LUBIĘ KACZYŃSKIEGO! 
 

Co niektórzy mają mi do zarzucenia, 

Że w swych wierszach jestem bardzo jednostronny, 

Że nie lubię Kaczyńskiego, nie doceniam 

I neguję jego zasług wkład ogromny. 

Że osiągnięć nie przedstawiam obiektywnie, 

Reagując alergicznie na nazwisko. 

To nieprawda, proszę Państwa! Wręcz przeciwnie! 

Ja uważam Kaczyńskiego za zjawisko! 

Bardzo lubię Kaczyńskiego! Bardzo cenię! 

Dawno twierdzę, że należą mu się brawa! 

Za intelekt, erudycję, sznyt na scenie. 

Bardzo lubię Kaczyńskiego. Bogusława. 

 

 

  nr 27 (565), 7 lipca 2011 roku     

 

BAJKA O BRZYDKIM KACZĄTKU  
 

 

Raz w pewnym stadzie, w mętnym stawie 

Żyło kaczątko. Brzydkie. Małe. 

Lecz przekonane, że jest prawie 

Jak boski Zeus. Doskonałe. 

 

Lubiło bajki Andersena, 

Wierząc, że stanie się łabędziem. 

- Będę przywódcą. Mam to w genach. 

- Mawiało, krocząc w pierwszym rzędzie. 

 

Wpatrzone w lustro co dzień rano,  

Rywali zwykło mieć w pogardzie, 

Lecz, chociaż zmian oczekiwano, 

Z dnia na dzień brzydło jeszcze bardziej. 
 

 

Próżny wysiłek i mitręga, 

Rzeczywistości zaklinanie, 

Nie pomagała biała księga 

I psychotropów zażywanie. 

 

Inne, podobne doń kaczątka, 

Wszystkim wmawiały, że są w błędzie, 

Że te, co wszędzie można spotkać, 

To nieprawdziwe są łabędzie. 

 

Tylko ten jeden jest prawdziwy! 

Rzadki wyjątek! Urokliwy. 

I taki pogląd w świątek-piątek 

Upowszechniano wśród kaczątek. 

 

Brzydkie kaczątko z  fotografii 

Chciało mieć szyję białą, śliczną… 

Niestety. Czasem się przytrafi 

Kaczątko z wadą genetyczną. 
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  nr 25 (563), 22 czerwca 2011 roku 

 

 Na kongresie młodzieżówki PiS, zorganizowanym 11 czerwca w Warszawie,  

Jarosław Kaczyński pojawił się przy dźwiękach piosenki We will rock you zespołu Queen. 

 

WE WILL WE WILL ROCK YOU 
 

Oryginał: Brian May (1997), parafraza: Wojciech Dąbrowski (2011) 

 

Buddy you're a boy make a big noise  

Playin' in the street gonna be a big man some day  

You got mud on yo' face  

You big disgrace  

Kickin' your can all over the place  

 

'We will we will rock you  

We will we will rock you'  

 

Buddy you're a young man hard man  

Shoutin' in the street gonna take on the world some day  

You got blood on yo' face  

You big disgrace  

Wavin' your banner all over the place  

 

'We will we will rock you'  

'We will we will rock you'  

 

Buddy you're an old man poor man  

Pleadin' with your eyes gonna make you 

 some peace some day  

You got mud on your face  

You big disgrace  

Somebody better put you back into your place  

 

'We will we will rock you'  

'We will we will rock you'  

Robisz, chłopie, wokół siebie wielki wrzask, 

Usiłujesz na ulicach zdobyć poklask mas, 

Chcesz nam wcisnąć kit, 

Przynosisz wstyd! 

Kopiąc wszystkich, chciałbyś wdrapać się na szczyt. 

 

A my cię bujamy! 

My cię olewamy! 

 

Chciałbyś, chłopie, być jak młody superman, 

Wykrzykujesz, że do ciebie świat należy ten! 

Krew na twarzy masz, 

Straciłeś twarz! 

Wymachując sztandarami, nie fair grasz. 

 

A my cię bujamy! 

My cię olewamy! 

 

Z ciebie, chłopie, jest już stary, biedny człek, 

Zło masz w oczach, dałbyś spokój,  

popatrz na swój wiek. 

W bagnie tkwisz, to błąd, 

Więc spadaj stąd, 

Nim ktoś inny cię odstawi w ciemny kąt. 

 

Bo my cię bujamy! 

My cię olewamy! 

 

 

  nr 28 (566), 14 lipca 2011     
  

MORALNOŚĆ wg KALEGO 
 

 

Jak Kali zabrać dwa tam-tamy, 

Kali chcieć media porządkować. 

Jeśli Kalemu zabieramy, 

Ograniczamy wolność słowa! 
 

Jak Kali użyć CBA, 

Kali z korupcją walczyć słusznie. 

Jak CBA ma przyjść po Kali, 

Oj, zachowali się bezdusznie! 
 

Jak Kali bredzić trzy po trzy, 

Kali mieć prawo w wolnym kraju. 

Gdy ktoś Kalego nazwać: zły!  

To być upadek obyczajów! 

Jak Kali ręki nie podawać, 

Widocznie ktoś nie zasługiwać. 

Gdy ktoś Kalemu nie bić brawa, 

Ocena być niesprawiedliwa! 
 

Jak Kali tępić łże-elity, 

Kali być mądry i mieć rację. 

Gdy Kali tracić swe profity, 

To zamach być na demokrację! 

Jak Kali palić kukłę Mzimu, 

Kali przysługę robić bratu. 

Gdy wuj Kalemu rzekł do rymu, 

To być obraza majestatu! 
 

Jak Kali zostać wódz Wahima, 

To być najlepsze dla plemienia. 

Gdy Kali władzy nie otrzymać, 

To wynik nieporozumienia! 
 

SŁOWO BOŻE  
wg o. Tadeusza 

 

Znów grozi nam totalitaryzm! 

I rządzą nami nie-Polacy! 

Kościół wymaga dziś ofiary! 

Dacie na tacę – będzie cacy! 
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