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3 lipca 2021: Donald Tusk ponownie na czele Platformy Obywatelskiej

NIKT TYLKO TY

nr 27 (1067), 8 lipca 2021

parafraza piosenki Nikt tylko ty Mariana Hemara z repertuaru Zofii Terne i Miry Zimińskiej (muzyka: Pat Johnston)
Już nie mów nic,
To żaden żart ani pic,
Zrobisz co chcesz,
Najlepiej sam wiesz.

Kto jak nie Ty
Jest gotów dzielić nasze troski?
Żaden Hołownia i Trzaskowski
Lecz Ty, tylko Ty!

Nikt, tylko Ty,
Nikt nie da tyle nam dobrego,
Nikt nie pokona Kaczyńskiego,
Jak Ty, tylko Ty.

Podziwiam cię,
Że ci się chce wleźć w to g…,
Lecz za rok czy dwa
już będzie za późno.

SŁUŻEWSKI DOM KULTURY, WARSZAWA

Nikt, tylko Ty,
Musisz Platformy być liderem!
Kto mógłby znowu być premierem?
Nikt tylko Ty.

W 41. rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień Sierpniowych,
Urząd Dzielnicy Mokotów i SDK zapraszają na koncert upamiętniający minione
wydarzenia. Koncert jest kontynuacją tradycji Przeglądów Piosenki Prawdziwej
„Zakazane Piosenki”, zapoczątkowanej w 1981 roku podczas Zjazdu
Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.

WTOREK, 31 SIERPNIA 2021, godz. 19

Kto jak nie Ty
Może sterować tym okrętem?
Kto byłby lepszym Prezydentem?
No, kto, jak nie Ty?
W Platformie polityków wielu,
Schetyna,
Budka,
Nitras,
Klich,
Lecz przyznam, drogi przyjacielu,
Następców twoich szukać w nich
na próżno.

Wykonawcy: KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ, WOJCIECH DĄBROWSKI
JACEK FEDOROWICZ, WOJCIECH GĘSICKI, RAFAŁ GRZĄKA
ANTONI MURACKI, JAKUB SIENKIEWICZ, LESZEK WÓJTOWICZ
Scenariusz, reżyseria i prowadzenie: MAREK MAJEWSKI
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Priorytety Ministra Edukacji na nowy rok szkolny 2021/2022
nr 29 (1069), 22 lipca 2021

UGRUNTOWANIE CNÓT NIEWIEŚCICH
Nowy rok szkolny, jak widzicie, już za pasem.
Końca wakacji wprost nie mogę się doczekać.
Niby mam spore doświadczenie, a tymczasem,
Życie bez przerwy zaskakuje czymś człowieka.

Edukowanie to dla dziewcząt zbędny bagaż.
Emancypantki to lektura zakazana!
Po co kobietom niezależność i odwaga?
Niech nie ośmielą się, panowie, myśleć za nas.

Dziś pan minister wydał nowe zarządzenia.
Mówi: Pójdź dziecię, ja cię lepiej uczyć każę.
W tym celu nowej chce reformy, wszystko zmienia,
Zbędny się staje nauczyciel z długim stażem.

Według ministra, to zadanie jest kluczowe:
Ugruntowywać w szkole cnoty mam niewieście.
I to mnie cieszy! Chociaż wciąż zachodzę w głowę,
Jak mam to wdrożyć na sprawdzianach i na teście?

Celem nauki, jak sądziłem, jest myślenie.
A to nieprawda! Własne zdanie to coś złego!
Dzisiaj bezmyślność i schematyzm rośnie w cenie.
Masz potakiwać! Przyzwyczajaj się do tego!

Ja do współpracy na tym polu jestem skory,
Sprostam wymogom, spodziewając się efektów,
Z partii rządzącej będę czerpał liczne wzory,
Mam do pomocy tęgie tuzy intelektu.

Nie wierz Darwinom, Kartezjuszom, Kopernikom,
Znowu dogmaty religijne są przy głosie,
Bezbożne treści zastąpimy biblistyką,
Giordana Bruna lepiej spalić znów na stosie.

Kręgi rządowe są przykładem cnót wszelakich:
Prawda, uczciwość, sprawiedliwość, ideowość.
Nauczycielem ma być ktoś nie byle jaki,
Dobry ma ślepo wierzyć w wodza każde słowo.

Matematykę trzeba będzie zmieść z cokołu,
Niech uczeń szybko szkolnej się wyrzeknie tarczy.
Byleby umiał podać liczbę apostołów,
Potrafił liczyć do trzech (króli). To wystarczy.

Na zakończenie jeszcze tylko jedno słówko,
Chcę do pobożnych z nowym rokiem dodać życzeń:
Cnoty niewieście chętnie sprawdzę przed klasówką,
Zobowiązuję się, że każdą w mig zaliczę.

PORADY JĘZYKOWE PROFESORA MIODKA
Wersja dla szachistów
Szachista spotkał i pyta Miodka:
- Czy akceptuje pan zwrot szachuje?
- Tak! Lecz ci powiem jako fachowiec,
Że lepiej mówić: Ciszej, panowie.
*
Wersja dla księgowych
Księgowy spotkał, radząc się, Miodka:
Czy się księguje czy zarachuje?
- Na to odpowiem jako fachowiec,
Mów: Poczekajcie chwilę, panowie.
*

nr 28 (1068), 15 lipca 2021

Wersja dla matematyków

Wersja dla kierowców

Spytała Miodka panna Dorotka:
Czy się stosuje zwrot porachuje?
- Tak! Lecz ci powiem jako fachowiec,
Lepiej powiedzieć: Już czas, panowie.

Raz ciotka Włodka spytała Miodka,
Co czuje wujek mówiąc: dachuje.
- Nie wiem! Lecz powiem jako fachowiec,
Lepiej po polsku brzmi: Tak, panowie.
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Żeby ratować swoje tyłki,
Każdy kardynał, biskup, mniszka,
Unikną tu kościelnej zsyłki.
I tak przechytrzyć chcą Franciszka.

nr 26 (1066), 1 lipca 2021

JEGO EKSCELENCJA
Gdy los pewnego katabasa
Rzucił z pałacu do Bobrówki,
On tylko spytał: Jest tam kasa?
I łatwy dostęp do gotówki?

Lecz nie wylewa nikt za kołnierz,
Tym bardziej za swą koloratkę.
Każdy posłuszny jest jak żołnierz,
I księdza kocha jak swą matkę.

A potem pójdzie już jak z płatka.
Będą dociskać gaz do dechy,
Wszędzie gdzie ciepła jest posadka,
Rządy sprawować zaczną klechy.

We wsi rozeszły się pogłoski,
Że mu się w Gdańsku dupa pali,
Więc wrócił do rodzinnej wioski,
By na sołtysa go wybrali.

Oto nastała dobra zmiana.
Mamy trzy w jednym, Trójcę świętą:
Pana i wójta i plebana,
Rzecz w innych krajach niepojętą.

Będzie religia na maturze,
A potem szybko już poleci:
Kadry na dole i na górze,
Zastąpią szkolni katecheci.

Wiejskie zebrało się konklawe.
Został sołtysem! Jest! Habemus!
Niezgodnie z kanonicznym prawem?
Lecz kto zabroni bogatemu?

Od dziś nikogo nie ominie
Pokuta. Wiedzą to sąsiedzi.
Gdy coś załatwić zechcesz w gminie,
Musisz pójść najpierw do spowiedzi.

Czemu nas los doświadcza srodze?
Sami jesteśmy winni chyba,
Że kraj jest na najlepszej drodze,
Żeby zbudować Katoliban.

Dla wsi to splendor! Leszek Sławoj!
Generał! Tyle ma orderów!
Swój człowiek! Wszyscy biją brawo.
Nietrudno na wsi o frajerów.

Jeżeli znajdziesz się w potrzebie,
Módl się! Modlitwa rośnie w cenie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie…
I nie głódź nas na pokuszenie…

Habemus Sołtys! - głoszą światu.
Pierwszy na świecie arcybiskup!
To, że jest księdzem, to jest atut.
Przyzwyczajony jest do zysku.

Lecz mi wyborców wcale mi nie żal.
Skoro chcą księdza za sołtysa,
Ich strata. Współczuć nie zamierzam.
Mają co chcieli! Mnie to zwisa.

To nic, że w szponach tkwi nałogu.
Cóż znaczy kara z Watykanu?
Krył pedofili? Służył Bogu!
Oddajmy hołd wielkiemu panu.

Tylko się martwię Polski losem.
Boję się, coś mi podpowiada,
Że zechcą teraz pójść za ciosem
I wszędzie czeka nas roszada.

Wysłannik Boży równy księciu,
Wszystkim wyborcom stawia… flaszkę.
Cóż znaczy flaszka na dziewięciu?
Toż to zakrawa na igraszkę.

Dziwisz się, dziwisz? Już niebawem
Pójdzie w ich ślady Raba Wyżna.
Każdy kto jest na bakier z prawem,
Czuje, że będzie miał się z pyszna.
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Wnet do Jasia popłynęła niezła kasa,
Co się wiąże z przestrzeganiem pewnych zasad,
Lecz Jaś stwierdził, że to jego nie dotyczy
I to inni teraz muszą się z nim liczyć.
- Jestem – stwierdził - niezależny, wszystko mogę.
Nasrał w kącie i narzygał na podłogę.
Poproszono, by posprzątał to po sobie,
Albo będzie musiał ten opuścić obiekt.

O GŁUPIM JASIU Z NASZEJ WSI
Głupi Jaś był w naszej wsi lekceważony,
Marzył jednak, żeby trafić na salony.
Lecz na szczęście kilku braci miał mądrali,
Co wytrwale o to samo zabiegali.
I choć nieco podzielone były zdania,
Zakończyły się sukcesem ich starania.

Lecz Jaś, butny, zadufany w nowej roli,
W swe zwyczaje ingerować nie pozwoli.
Nikt nie będzie mu dyktował jak postąpi!
Jego prawa są nadrzędne! Ktoś w to wątpi?
Co za wstyd! Czy to odkręcić jeszcze da się?
Co my teraz mamy zrobić z głupim Jasiem?

nr 30 (1070), 29 lipca 2021

Wszystkich cieszy, łatwo poznać to po minie,
Że nareszcie będą w jednej żyć rodzinie,
A że zgodę wyraziły obie strony,
Głupi Jaś też został do niej zaproszony.
Od sąsiadów dostał wsparcie finansowe,
By wykonał pilne prace remontowe.
W pierwszym rzędzie wszyscy poszli mu na rękę,
By sławojkę mógł przerobić na łazienkę.
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Kolejne spotkania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (najbliższe 6 września)
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