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9 listopada 2016: 45 Prezydentem Stanów Zjednoczonych został wybrany Donald Trump 

 

POWYBORCZA ROZMOWA Z MIESZKAŃCEM ŻOLIBORZA 
 

Od rana Reuters i La Stampa, 

Ogłasza wielki tryumf Trumpa.  

Na Kremlu piją już szampana, 

Bo to kolejna dobra zmiana. 

 

Dziś, bezpośrednio po wyborze,  

Passa rozmawia z Żoliborzem. 

- Halo! Prosimy o komentarz 

W sprawie nowego Prezydenta. 

 

- Zna pan wyniki? 

- Jeszcze nie. 

Zazwyczaj rano długo śpię. 

W nocy dręczyły mnie koszmary, 

Czy wygra Donald czy Hilary? 

W lodówce już się chłodzi szampan. 

Mam pić za Clinton czy za Trumpa? 

 

- Zwyciężył Donald T.  

- O Boże! 

Po prostu gorzej być nie może! 

Chociaż nie piję, wciąż mam kaca,  

Że on jest lepszy i że wraca. 

 

Donald na czele. Straszny sen! 

- Ależ Prezesie. To nie ten! 

Dziś ogłoszono w świetle ramp, 

Że wygrał Donald, ale Trump. 

- To mi ulżyło, już mi lżej,. 

I wszystko byłoby OK, 

Gdyby nie imię… Wprost mnie parzy! 

Po prostu źle mi się kojarzy. 

 

To imię sen mi spędza z powiek  

Donald! Wciąż Donald! To zły człowiek! 

Jestem wkurzony coraz bardziej. 

Nie mogę słuchać o Donaldzie. 

 

Znów mnie oblewa zimny pot 

Trudno to wszystko pojąć w lot. 

Donald i Donald, wszędzie Donald. 

Antoni, zrób coś! Wyślij drona! 

Często się budzę w środku nocy, 

I wtedy zrywam się jak z procy, 

Słysząc w kampanii, tuż po starcie, 

Że Donald większe ma poparcie.  

 

Koszmar codziennie się powtarza. 

Donald prowadzi znów w sondażach! 

A teraz słyszę, Matko Święta! 

Że zdobył urząd Prezydenta! 

 

- Ależ nie u nas! Tylko w Stanach! 

- Lecz to mnie dręczy, proszę pana, 

Że z głowy spadnie mi korona, 

Jeśli i u nas wygra Donald. 
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CYKL: SUCHARY Z INTERNETU 

 

 

7. 

Dostaję maile - skarżył się Franio:  

Powiększ swą męskość. Skutecznie. Tanio! 

Koledzy na to w śmiech: to nie dramat! 

Olej je – mówią. – To spam. Reklama. 

A na to Franio niepocieszony: 

- Ale to maile od mojej żony 7 

 

 
 

8. 

W sercu dżungli ekspedycja naukowa 

Napotkała raz tubylca, gdy polował. 

W internecie szybko się rozeszły wieści, 

Że ma starzec lat około 130. 

 

W telewizji poruszenie. Jest sensacja! 

Chce z nim wywiad przeprowadzić każda stacja. 

Starzec chętnie by wystąpił w nowej roli, 

Ale nie wiem – rzekł - czy ojciec mi pozwoli. 

 

Wszyscy w szoku. Człowiek ma już swoje lata, 

Więc pytają: Jak to ojciec? Gdzie jest tata? 

Tajemnica wyjaśniła się przypadkiem:  

Zaraz wróci. Jest na rybach. Z moim dziadkiem. 
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9. 

Chwalił się Jaś kolegom i księdzu katechecie: 

- Widziałem Matkę Boską!  

- A cóż ty, Jasiu, pleciesz?   

- Widziałem! Daję słowo! Przyjrzałem się tej pani, 

Dziś rano wychodziła przez okno na plebanii. 

 

Z dekoltem miała bluzkę i włosy rozpuszczone, 

Mini-spódniczkę, szpilki… A ksiądz stał pod balkonem. 

- Pospiesz się! Sam słyszałem jak mówił ksiądz dobrodziej: 

- Żeby cię, Matko Boska, nie widział nikt w ogrodzie! 

 

10. 

Pewna pani w poczekalni  

przed wizytą u dentysty,  

Zobaczyła to nazwisko  

na pieczątce specjalisty! 

 

Imię brzmiało też znajomo.  

Serce mocniej jej zabiło. 

Tak nazywał się kolega,  

jej największa szkolna miłość. 

 

Zgrabny, szczupły, kruczowłosy, 

 typ amanta w każdym calu. 

Boże! Jak się w nim kochała!  

Ale znikł po pierwszym balu. 

 

Doktor stanął w drzwiach, a ona  

wzrok utkwiła w tym doktorze. 

Stary, brzydki, gruby, łysy…  

To nie on! To być nie może! 

 

Lecz przez cały czas wizyty  

coś musiała czuć przez skórę. 

- Czy pan chodził do…? Przytaknął.  

- I tam zdawał pan maturę? 

 

A więc był pan w mojej klasie!  

Znów nadzieja w niej odżyła. 

- Przykro mi, lecz nie poznaję.  

Czego Pani mnie uczyła? 
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