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DZIEŃ PRZED KOŃCEM ŚWIATA
MKWD NA ŻYWO!

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

PONIEDZIAŁEK, 17 GRUDNIA
(po raz 70)

Anna Maria Adamiak, Tomasz Szwed
Włodek Ciesielski, Grzegorz Walczak

Chciałbym jeszcze przed końcem świata
Raz powtórzyć: Kocham cię, Mamo.
Podziękować za wszystkie lata,
Potem żonie wyznać to samo.

Zamiast skakać sobie do oczu
I w szaleństwie wzywać do broni,
Lepiej sprawić, by każdy poczuł
Przyjacielski uścisk twej dłoni.

Chciałbym zdążyć nim przyjdzie koniec,
Nim się wszystko w mroku rozpłynie,
Coś miłego powiedzieć żonie,
Przyjaciołom, całej Rodzinie.

Może lepiej przed końcem świata,
Broń odłożyć, zanim wystrzeli,
By tym chata była bogata,
Czym się zdoła z bliźnim podzielić.

Chciałbym Ciebie przed końcem świata,
Zanim spełni się wróżba Majów,
Uczcić w biało-czerwonych kwiatach
I zapewnić: Kocham, mój kraju.

Może lepiej z wrogiem się zbratać
I zakopać wojenny topór.
Może warto przed końcem świata,
Coś ocalić po nas z potopu.

Chcę losowi, choć figle płatał,
Podziękować za barwne życie.
Może zdążę przed końcem świata,
Nim bez reszty zniknę w niebycie.

Choć niektórzy bredzą na czatach,
Że się czują zdradzeni świtem,
Może lepiej przed końcem świata,
Cenić to, co tak z trudem zdobyte.

Może warto, choć kusi szatan,
Nie popełniać już nowych grzechów,
Może lepiej przed końcem świata
Rozdać ludziom kilka uśmiechów.

Zamiast innych obarczać zbrodnią,
Lepiej przynieść dobrą nowinę,
Zamiast w marszu igrać z pochodnią,
Czas rozpalić w domu kominek.

Może lepiej przed końcem świata
Nie siać wiatru, nie zbierać burzy,
Stać się godnym miana: brat-łata,
I na dobrą pamięć zasłużyć.

Chciałbym jeszcze wzorem Bułata,
Tę balladę wyśpiewać wierszem.
Może zdążę przed końcem świata,
Swe życzenia złożyć najszczersze.

Może lepiej przed końcem świata,
W język ugryźć się kilka razy,
Opamiętać, powstrzymać atak
I w niepamięć puścić urazy.

Choć Majowie się pomylili
I nieznana końcowa data,
Bądźmy zawsze życzliwi i mili,
Jakby jutro miał być koniec świata.
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TO WSZYSTKO Z NUDÓW, WYSOKI SĄDZIE
trawestacja piosenki Sławy Przybylskiej
(muzyka: Lucjan Kaszycki do słów Agnieszki Osieckiej, STS, 1964)
1.

3.

Gdy znalazłem w sieci blog
Nicponia z Oleśnicy,
Uwierzyłem. On mi we łbie zasiał zamęt,
Przekonywał cały rok,
Że burdy na ulicy
Zastąpić mogą parlament.

Kto ma rację, nie wiem sam,
Reżyser był z Wrocławia,
Przekonywał, że dziś rządzą same ścierwa.
Tłum podjudził, świadków mam,
Zagrzewał i namawiał,
By trochę ludzi rozerwać.

Refren:

Refren: To wszystko z nudów…

To wszystko z nudów, Wysoki Sądzie,
To wszystko z nudów!
Ponoć są sami obcy w rządzie,
Miały być cuda, nie ma cudów!
To wszystko z nudów, Wysoki Sądzie,
To wszystko z nudów!
My wychowani dziś na Bondzie,
Znów przepędzimy wrogów ludu.

4.
Moja babcia, przyznam to,
Idola ma z Torunia,
Co usłyszy, to powtarza od niedzieli,
Że rząd Tuska - samo zło,
Że winna temu Unia,
Najlepiej wszystkich zastrzelić.
Refren:

2.
Pewien chemik, znany mniej,
Adiunktem był z Krakowa,
Wciąż odwiedzał mnie w Warszawie, Często radził.
Gdy zawiozłem go pod Sejm,
Sam mi zaproponował,
Czy może mnie tam wysadzić?
Refren: To wszystko z nudów…

To wszystko z nudów, Wysoki Sądzie,
To wszystko z nudów!
Wpierdol spuściliśmy na rondzie,
Żeby oczyścić Polskę z brudu.
To wszystko z nudów, Wysoki Sądzie,
To wszystko z nudów!
Zanim nasz wódz na dupie siądzie,
Nie zmądrzejemy! Nie ma cudów!

POD SZKIELETOREM
1.
Kraków jest śliczny, wprost fantastyczny,
Fotogeniczny, niepowtarzalny.
Rynek magiczny, świat romantyczny,
Lecz wiersz liryczny przez to banalny.
Refren:
Spotkajmy się… pod Szkieletorem!
Wybiorę sam dogodną porę.
Może wieczorem, albo za dnia?
Byle z humorem, przyjdź tam, gdzie ja.
Spotkajmy się pod Szkieletorem,
Zostanę twym adoratorem.
Przyjdź tu wieczorem, powiedz: amore!
Pod Szkieletorem zabawa trwa.
2.
Pijmy na zdrowie! Niech szumi w głowie,
Tu się w Krakowie żyje inaczej!
Kochasz mnie? Powiedz! Nikt się nie dowie!
Oszalał człowiek! Ze szczęścia płacze!
Refren: Spotkajmy się pod Szkieletorem…
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MAM CHUSTECZKĘ HAFTOWANĄ
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CASTING W ZOO

(na melodię popularnej piosenki)

Mam chusteczkę haftowaną…, bo dostałem mdłości.
Dzisiaj we wsi opijano Marsz Niepodległości.
Mam chusteczkę…, ciężką głowę, bo puściłem pawia.
Tak się w święto narodowe prawica zabawia.

W Zoo, a to ci komedia! Założono wolne media.
Wieść przyniosła dziś pantera: Poszukują prezentera!
Ogłoszono, że redakcja potrzebuje nowych twarzy.
Właśnie trwa weryfikacja niezależnych dziennikarzy.

Mam chusteczkę haftowaną… Była dziś zadyma!
Wszystkich tam bajerowano, z kim należy trzymać!
Haftowaną… To się zdarza. Wypiłem pod płotem,
Bo z każdego zadymiarza robi się patriotę.

Lecz warunek: Do castingu nie dopuszcza się lemingów!
Chętni muszą w interesach zadowolić gust Prezesa.
Casting zaczął się o świcie. Zewsząd zbiegły się zwierzęta,
Dobra fucha przy korycie, walka będzie więc zacięta.

Choć nie sieję i nie orzę, mam wstręt do roboty,
Lecz wystarczy okrzyk: Boże! I już jest patriotyzm!
Chociaż ze mnie kawał chama, wszystko nurzam w błocie,
Bylem tylko wierzył w zamach.
Wybaczą patriocie.

Przyszła mrówka. Pracowita. Cecha dzisiaj dość niezwykła.
Lecz kto zechce o niej czytać? Nie potrzebny taki przykład.
Program z mrówką – błąd w ramówce.
Nie możemy dać go mrówce!
To zasadą jest normalną: Dziś się liczy oglądalność.

Pilnie słucham w dni powszednie co też ludzie plotą,
Gdy powtarzam różne brednie, już jestem patriotą.
Mam chusteczkę haftowaną… Wybaczą mi wiele,
Bylem tylko dawał rano na tacę w kościele.

Przyszedł wół. Zaharowany! Nie pasuje do karety.
Znacznie lepsze są barany. Więc odpada wół, niestety!
Co z żyrafą? Bez litości! Czas powiedzieć prosto z mostu,
Że prezenter wiadomości musi być niskiego wzrostu.

Choć mi wszystko wokół zwisa, dość, że śpiewam Rotę,
Chociaż nie wiem kto napisał, wezmą za patriotę!
Mam chusteczkę haftowaną…
Powiewam nią w tłumie.
Mnie do sejmu nie wybrano, ale krzyczeć umiem.

Sowa? Mądra. A to wada! Więc niestety też odpada.
Słoń? On także nie jest głąbem,
Mógłby szefa zrobić w trąbę.
Osioł? Lepszy! Choć uparty. Oglądalność znacznie wzrosła,
Trzeba grać w otwarte karty: wszyscy muszą słuchać osła.

Precz z Wałęsą, precz z Miłoszem! Cóż to za patrioci!
A Szymborskiej też nie znoszę, nie czytam wypocin.
Ten co twardo negocjował przy okrągłym stole,
Ten co walczył, co budował…
Nie jest już idolem.

Lama? Będzie zatrudniona, bo uwagę mas przykuwa.
W naszym ZOO nikt jak ona nie potrafi tak opluwać.
Skunks! Wart z wielu jest powodów,
Coś napisze bez dowodów,
Zrobi przy tym dużo smrodu, a to trafia do Narodu.

Lecz wystarczy kominiarkę założyć z głupoty
I zawołać: Jestem z Jarkiem! I to jest patriotyzm!
Cóż się stało z moim krajem? Po nas choćby potop!
Tak się teraz człowiek staje prawdziwym patriotą?

Może by tak wziąć tygrysa, by mądrego coś napisał?
Kto ma szansę? Kto zwycięży? Może żaba lub ktoś z węży?
Sytuacja jest napięta. Niecierpliwią się zwierzęta.
Czas pogodzić się z oceną: Powierzamy program hienom!
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