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BAJKA O KŁAMCZUSZKU
MATEUSZKU
Był raz mały Mateuszek.
Straszny z niego był kłamczuszek.
Już w kołysce, gdy się moczył,
Kłamał mamie w żywe oczy,
Przekonując, że pielucha
Nie jest mokra, ale sucha.
W żłobku wyczuł dobrą zmianę,
Chwaląc się, że jest batmanem,
A w przedszkolu, chwat nad chwaty,
Walczył dzielnie obok taty.
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W szkole nieco przegiął strunę:
- Obaliłem - rzekł - komunę.
Nadstawiałem pierwszy karku
- Bajerował kumpli w barku.
Kiedyś wrócił z Sandomierza,
Gdzie przekonać świat zamierzał,
Że jest wielki, że miał rację,
Sam prowadząc negocjacje.
Nos miał długi jak Pinokio,
Czym zadziwił Rzym i Tokio.
Stał się, jak opisał Dante,
Zasłużonym kombatantem.
Mistrzem był w tworzeniu mitów,
Umiał wcisnąć tyle kitu!
Mimo to miał swoje fanki,
Co wierzyły w obiecanki.
Zamartwiała się tym wróżka,
Co wyrośnie z Mateuszka?
Żeby nie zszedł na manowce,
Uczyniła go bankowcem.
Skoro wszędzie nos swój wtyka,
Zrobię z niego polityka!
Takie głupstwa opowiada,
Że na pewno tam się nada.
Wielbiciele dobrej zmiany
Łykną to jak pelikany,
Najwyraźniej rośnie w cenie
Niedorzeczne bajdurzenie.
Trzeba przyznać, była bystra.
Uczyniła zeń ministra!
Dzisiaj łatwo o karierę:
Każdy może być premierem!
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COŚ Z BOYA
Tu pod tą gruszką
drzemał Kościuszko,
Dopieroż robi się skweres,
A pod tą drugą
Kołłątaj Hugo
załatwiał mały interes.
Tadeusz Boy Żeleński
Lament pana radcy nad Basztą Kościuszki
Dziś paranoja przebiła Boya,
Wylazła z chat na ulice.
Tym co bywali w stoczniowej hali,
Naród poświęca tablice.
Dziś mówi rzecznik
kogo uwieczni,
A kogo czcić nie pozwoli.
Teraz jest w modzie
tak uczyć młodzież,
By miała nowych idoli.

Jak wódz Narodu
zszedł do ogrodu,
Świecąc jak Słońce, jak tęcza.
Którędy stąpał,
gdzie się wykąpał,
Gdzie stał, gdzie usiadł, gdzie klęczał.

Liczne zasługi!
A spis jest długi,
Tylko niektóre wymieniam,
Lecz wam obwieszczę,
że mamy jeszcze
Tyle do upamiętnienia.

Dziś inne czasy.
Z radia i prasy,
Człowiek o wszystkim się dowie.
Dotąd żył w błędzie,
dziś wiedzieć będzie
Jacy są bohaterowie.

Tutaj stał w kącie,
tam umył prącie,
Tu z kotem spał do południa.
Na tej wersalce
leżał po walce,
Bohater sierpnia i grudnia.

Tu sekret zdradzę:
Kto chce mieć władzę,
Burmistrz, wójt, sołtys czy wice,
Musi dziś zgodnie,
czcząc wodza godnie,
Odsłonić jakąś tablicę.

IDIOTÓW NIE SIEJĄ
Od lat, w sezonie urlopowym,
Jeżdżąc na wczasy na Wybrzeże,
Choć to nie przyszło mi do głowy,
Mam swój wkład w niecnym procederze.

Ponoć idiotów jest niewielu,
Lecz rozstawieni sprytnie wokół,
Są wszędzie. W Gdyni i na Helu,
Spotykam ich na każdym kroku.

Zwiedzając Karwię, Hel, Jastarnię,
Siedząc nad wodą wielką, czystą,
Nieświadom tego, skończę marnie,
Stając się groźnym satanistą.

Niby od wieków już tak było,
Lecz co się stało w naszym kraju?
Skąd ich się tylu namnożyło?
To jakaś klęska urodzaju.

Bo wypatrzyły jakieś wuje,
U których we łbie sama pustka,
Że bus, co latem tam kursuje,
To sześćset sześćdziesiątka szóstka!

Ich nadaktywność mnie wykańcza,
Poczet idiotów jest dość liczny,
Mnożą się, mnożą jak szarańcza,
W postępie wprost geometrycznym.

Rośnie kolekcja tych postaci,
Bo każdy dureń w noc i we dnie,
Palmy pierwszeństwa nie chcąc stracić,
Wymyśla coraz większe brednie.

To ewidentny pakt z szatanem!
Grzech! Kult pogański bez wątpienia.
Mam najwyraźniej przechlapane,
Bo się przyczyniam do zgorszenia.

Władza hołubi, wręcz się szczyci,
Nie trzeba siać, bo rosną sami,
A niewyżyci troglodyci,
Nie wiedzą, że są idiotami.

Gdy wypowiedzi różnych Dyzmów
Oglądam w TV, czytam w prasie,
Myślę, że takich bareizmów
Nie da się przebić! Jednak da się!

Zakupy robię w Lewiatanie,
Choć ksiądz Natanek nas ostrzega,
Że to siedlisko zła. Mój panie!
Diabeł to, widać, mój kolega!

Stąd każdy kretyn, z innym wujem,
Jest głosicielem tych poglądów,
Bo wie, że wtedy awansuje,
Trafi do spółki lub zarządu.
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Próżny trud, daremne żąle,
na nic złorzeczenia!
Dobra zmiana! Poseł Żalek
nawet hymn chce zmieniać.
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TRZEBA ZMIENIĆ HYMN
On tak serio! Szansa nikła,
że to mówił żartem.
Przekonuje, że zły przykład
dał nam Bonaparte.
Skoro zaś pan poseł Jacek,
mądrością zasłynął,
wkrótce znajdą się pajace,
które myśl rozwiną.
Ponoć to już nie są plotki,
lecz poważne plany,
że Czarnecki z trzeciej zwrotki
też jest do wymiany.

Skoro z nim też nie po drodze,
Radzę pójść na całość!
By z umiłowanym wodzem
hymn się tak śpiewało:

Ma król Jan przykładem świecić
(cytuję za wujem),
lecz się Jan Sobieski Trzeci
z Wartą nie rymuje.

Przejdziem Wisłę i mur chiński,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Lech Kaczyński…
Dokończcie już sami.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, Antoni Macierewicz opuścił swoją dotychczasową siedzibę w MON
przy ul. Klonowej i przeniósł się wraz z Podkomisją Smoleńską na ulicę Kolską 13
tuż obok warszawskiej Izby Wytrzeźwień na Powązkach

ANTEK NA KOLSKIEJ
Antek od lat trzęsie Polską,
Ale ciągle mam nadzieję,
Że przenosząc się na Kolską,
Tam nareszcie wytrzeźwieje.
Cenię w nim decyzję męską,
Choć grunt śliski, sprawa grząska,
Wszak Komisję tę Smoleńską
Czas pogrzebać na Powązkach.

Na pożegnanie lata

WCZASY NAD MORZEM
Zapytałem Grzegorza
Po powrocie z Niechorza:
Jak tam lato? Czy pobyt udany?
A on na to: Śledź zdrożał,
Brak dostępu do morza,
Wszędzie tłok. I co krok parawany!

nr 35 (927), 13 września 2018

Najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosława Gowina usuwa astronomię z listy dyscyplin naukowych

ODLOT GOWINA
Miała Polska Kopernika,
Wybitnego astronoma.
Gowin każe go unikać,
Nie wspominać o nim w domach.
Astronomia przez Gowina
Jest skreślona. Stąd wynika,
Że w Toruniu się zaczyna
Czcić innego zakonnika.
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