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 nr 28 (668), 25 lipca 2013 

 

WIELKA SZKODA 
 

Dziś pognało moją żonę 

Na plażę do Gdańska. 

Niby ciało opalone, 

Lecz… to nie Radwańska. 

 

 

 
Zdjęcia i rysunek Henryka Sawki 

znalezione w internecie 

 nr 31 (671), 14 sierpnia 2013 roku 
 

WAKACYJNE POZDROWIENIA 
 

Dziś wakacyjne pozdrowienia ślę z Ostrowa. 

Stąd tylko rzut beretem do Jastrzębiej Góry. 

Postanowiłem 2 tygodnie leniuchować. 

Leżing & smażing wśród hodowców raka skóry. 

  

 40 stopni. Siódme poty. Jak w tropiku. 

Smog zamiast jodu. W korku tkwię samochodowym. 

Przy nim warszawski to doprawdy mały pikuś. 

Zaparkowanie to marzenie ściętej głowy. 

  

Na plaży gęsto, już się nie ma gdzie zamoczyć, 

Znikoma szansa, żeby schronić się przed żarem. 

Rozkoszny bobas sypie piaskiem prosto w oczy, 

Hardy wyrostek klnie i raczy się browarem. 

  

W kurortach rewia mód wczasowych celebrytek, 

Na wyprzedażach kusi wszystko po 5 złotych. 

Obowiązkowo dorsz smażony, porcja frytek. 

Swoje sweet-foty rozsyłają kaszaloty. 

  

Wieczorem na łów wyruszają podrywacze, 

Od Don Juanów aż się roi na deptaku. 

- Czy pani woli disco-polo czy też cza-czę? 

Nieważny wiek. Nieważna płeć. To kwestia smaku. 

  

Ona tu jest i tańczy dla mnie przez godzinę, 

Dyskotekowy ryk się niesie aż do Karwi. 

To się nazywa wakacyjny wypoczynek. 

I to jest dowód, że miał rację Karol Darwin. 
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 nr 26 (666), 11 lipca 2013 
 

NUMER 666 
 

Dziś wam ujawnię prawdę całą, 

Więc w pierwszych słowach mego listu 

Donoszę: wszystko się wydało! 

Passa to organ satanistów! 
 

666 numerów! 

To nie przypadek! Mam was! Bingo! 

To szatan dorwał się do steru 

I w głowach mącić chce lemingom! 
 

Kto pisze? Dobór oczywisty! 

Dzisiejszy numer jest dowodem. 

Same szatany. Antychrysty! 

I inne bestie z  piekła rodem. 
 

Passmita! Trudno, proszę pana, 

Lepszego znaleźć dziś szatana. 

Kto czyta jego felietony, 

Przyzna, że diabeł to wcielony. 
 

(Passmita – red. nacz. Maciej Petruczenko) 
 

Jakiś Celiński… Jego Reset 

Musi mieć coś wspólnego z biesem. 

Język ma cięty, ostre pióro, 

Widać, że diabła ma za skórą. 
 

Taka na przykład Gadka Tadka 

To zawracanie kijem Wisły, 

Lecz trudno mówić o przypadkach, 

Gdy w nich szatańskie są pomysły. 
 

A Ryszard K.? Wysłannik piekieł! 

Rozszyfrowałem go przed rokiem! 

Czy jest szatanem czy człowiekiem, 

Rozpoznać można gołym okiem. 
 

Ja też zawarłem pakt z szatanem! 

Przyznaję. Wyszło szydło z worka. 

Krytycznie pisać nie przestanę! 

Chyba, że ktoś mnie zamknie.  

W Tworkach. 

 

 

 nr 29 (669), 1 sierpnia 2013 roku     

25 000 DNI 
2 sierpnia 2013 

 

25 000 dni, 600 000 godzin… 

Tyle minęło, wierzcie mi, od daty mych urodzin. 

Licznik nie kłamie, cały czas odlicza życia chwile. 

Jak długo jeszcze? Pytam gwiazd, lecz nie chcą zdradzić, ile? 

 

Dziesięć tysięcy? Nie wiem sam. Pięć? Może pół tysiąca? 

Nie zgadnę ile jeszcze mam przed sobą wschodów słońca. 

25 000 dni, 600 000 godzin… 

Może to tylko mi się śni? Wszak duszę mam jak młodzi. 

 

25 000 dni, nigdy się nie powtórzy. 

Zostało mniej. Los ze mnie drwi. Zbliża się kres podróży. 

25 000 dni, 600 000 godzin… 

Ta, co zapuka do mych drzwi. niech jeszcze nie przychodzi! 

 

Na kolejny jubileusz (30 000 dni) zapraszam w niedzielę 11 kwietnia 2027 roku. 

 

 
 

  ROYAL BOY! 
 

Księżna Kate urodziła! Polska ten czyn docenia! 

22 lipca - znów Świętem. Od rodzenia. 
 

By mediom bardziej wzrosły oglądalności słupki, 

Wprowadźmy jeszcze Święto Pierwszej Królewskiej Kupki. 
 

Wybrano dziecku imię. Wiadomość to doniosła: 

George Aleksander Luis. Dlaczego nie Jarosław? 
 

 

 
Lubię to.  Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego  

teraz także na facebooku 
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