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NA WYSPIE, KOCHANIE…
Parafraza tekstu piosenki z repertuaru Tercetu Egzotycznego
2
Na wyspie wolności
I tolerancji
Chcą, żebym żył sam jak palec,
Wygrażał ze złości
Niemcom i Francji…
Toż to nie mieści się w pale!
Refren: A może nie potrzeba…
1

Refren:
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Na wyspie, kochanie,
Gdzie stanie nasz dom,
Gdzie miał być kraj naszych marzeń,
Rozpieprzyć chcą dranie
Dziedzinę każdą,
By żyć jak w San Escobarze.

A może nie potrzeba
Żadnej manny z nieba,
By ktoś uszczęśliwiał nas tam.
A może, daj nam Boże,
Tę nadzieję mam,
Oszołomów pozbędziesz się sam.

Nad wodą, nad złotą
Przejrzyj na oczy,
A znajdziesz wyjście z kryzysu!
Dziś chodzi nam o to,
By się zjednoczyć
I żyć szczęśliwie. Bez PiSu!

BEATA SZYDŁO CZŁOWIEKIEM ROKU

nr 36 (877), 7 września 2017

Do czego służy Forum w Krynicy?
Tu dopieszczani są politycy.
Dowartościować trzeba każdego,
By zaspokoić rozdęte ego,
Przeto przyznaję: nie byłem w szoku,
Na wieść kto został Człowiekiem roku.
Dwa lata temu, łatwo zgadniecie,
Kto był najlepszym wzorem na świecie?
Prezes Kaczyński! Świetlana postać.
Rok temu Orban. A kto mógł zostać?
W tym roku Szydło. To oczywistość,
Wszak jest wybitnym ekonomistą.
Co rusz ktoś nowy tytuł dostaje.
Obdarowują siebie nawzajem.
Każdy dotknięty manią wielkości
Musi mieć tytuł Człowiek wolności,
Patriota roku… Nic nie zostało.
Wszystko rozdano, a im wciąż mało!

Ja to rozumiem. To trafia do mnie.
Tylko zapytam: czemu tak skromnie?
Nie bądźcie moim wnioskiem zdziwieni,
Prawdziwą wielkość trzeba docenić.
Stąd chciałbym nazwać każdą z tych osób:
Gwiazdą Wszechświata, Dumą Kosmosu.
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Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wiceminister Patryk Jaki skomentował na facebooku
sprawę reparacji wojennych, określając zniszczenia wojenne mianem niemieckiej hatakumby

RUMBA HATAKUMBA

nr 37 (878), 14 września 2017

Parafraza piosenki Mexicana (muz. Władysław Pawelec, 1956)
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W Warszawie, w Warszawie ten zwyczaj
Od czasów odnowy już trwa,
Że gwiazdą jest na Woronicza,
Kto tańczy, jak Prezes mu gra.

Tę rumbę zna całe Opole,
Kibole nad Odrą się drą.
A jaki to wzór dla pokoleń!
Prawdziwym „patriarchą” go zwą.

Refren

Refren

Hatakumba, hatakumba,
To jest rumba, codziennie ją gram.
Marny program, za to jaki!
Mogą w studiu poszaleć chłopaki.

Hatakumba, hatakumba,
Zwykła rumba, a jaki sens słów!
Gdy wieczorem z „rabladorem”
Na spacerek się z tobą wybiorę.

Można bredzić, pleść androny,
Dla mamony uwierzysz w nie sam.
Hatakumba, hatakumba,
Ja ich znam: jaki pan taki chłam.

Bo kto w szkole był „prymasem”,
Dziś za kasę kit wciska do głów.
Hatakumba, hatakumba,
W katakumbach ukryjmy się znów.

NIECH WYJADĄ
Wiersz dedykowany posłance Józefie Hrynkiewicz

SUCHARY Z INTERNETU:
LEKCJA EKONOMII
Jak rozkręcić interes? Lekcję dam poglądową.
Trzeba tylko mieć pomysł i choć raz ruszyć głową.
Oto przykład konkretny, a przykłady znam liczne,
Jak zysk łatwo osiągnąć w toalecie publicznej.
Napisz tylko w cenniku (to niewiele roboty):
Mały penis – złotówka, duży penis – pięć złotych.
Odtąd zbędne przekręty, wyłudzenia, łapówki.
Biznes kwitnie. Szmal płynie. Same… pięciozłotówki.

Jeśli kiedyś spotka Panią, nie daj Boże,
Zawał serca, udar mózgu lub paraliż,
Mnie nie zdziwi, gdy nikt Pani nie pomoże,
Skoro wszyscy z dobrej rady skorzystali.
- Niech wyjadą! – słowa wryją się w pamięci,
Widać takie jest rządzącej partii zdanie.
Nie potrzebni są lekarze-rezydenci.
Bóg tak chce. Wystarczy pacierz i różaniec.
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