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РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ ИДИ НАXУЙ!
Chciałaś szczęśliwą i wolną być dziewczyną,
Ale podstępnie cię napadł dziki zbój,
Twardą mu dałaś odpowiedź, Ukraino:
Pусский bоенный корабль иди наxуй!

Trudno tak nagle rozstawać się z rodziną,
Lecz trzeba walczyć i cenić honor swój.
Możesz być dumna z obrońców, Ukraino.
Pусский bоенный корабль иди наxуй!

Niejednej matce z rozpaczy łzy popłyną,
Że ich synowie znów muszą ruszać w bój,
Lecz się zbyt łatwo nie poddasz, Ukraino,
Pусский bоенный корабль иди наxуй!

Nie trać nadziei, że czarne dni przeminą,
I zbrodniarzowi świat w końcu powie: Stój!
Zostaniesz wzorem, jak walczyć, Ukraino,
Pусский bоенный корабль иди наxуй!

Dlaczego ludzie przez zbirów muszą ginąć?
Dlaczego spokój ktoś niszczy twój i mój?
Skąd tyle siły jest w tobie, Ukraino?
Pусский bоенный корабль иди наxуй!

Ty zło pokonasz, a wtedy z dumną miną
Założysz znowu ten swój odświętny strój.
Świat będzie z ciebie brać przykład, Ukraino,
Pусский bоенный корабль иди наxуй!
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BYŁ RASPUTIN… - powtórka z historii

nr 9 (1100), 3 marca 2022

Był Rasputin, znany w dziejach.
To tytułów długa lista:
Prawosławny kaznodzieja,
Mnich, jasnowidz, egzorcysta.

Dziś dowody są niezbite,
Że choć miał odbywać karę,
Został cara faworytem,
I sam pragnął zostać carem.

Był przyczyną burd w gospodzie,
Miał przydomek koniokrada.
Wieś, gdzie mieszkał, nawet młodzież,
Dosyć miała już sąsiada.

Żył Rasputin gdzieś na Rusi.
Tam, podając się za mnicha,
Umiał ciemny naród skusić,
By kieszenie mu napychał.

Miał stanowić wzór moralny,
Bogobojny, świątobliwy,
Lecz życiorys oficjalny,
Nie do końca jest prawdziwy.

Zastęp wrogów był dość liczny.
Osaczono Rasputina
I z pobudek patriotycznych
Ktoś truciznę wlał do wina.

Lud uwierzył, bo mu klechy
Próbowały wbić do głowy,
Że odpuszcza wszystkim grzechy,
Jako mąż opatrznościowy.

Sęk w tym, że to słowa puste,
A pozory często mylą.
Zbawca zwykłym był oszustem,
Co utwierdzał z każdą chwilą.

- Nie mógłbyś się Rasputinie
Zachowywać przyzwoicie?
Już za późno! Rosja ginie!
Łotr w zamachu stracił życie.

Wiódł Rasputin sielskie życie,
Głosząc ponoć słowo boże.
Jako mistyk-uzdrowiciel,
Znalazł się na carskim dworze.

Nie miał ślubów i święcenia,
Za to prawda była taka,
Że sam źródłem był zgorszenia,
I opinię miał łajdaka.

Ujawniamy fakty nowe,
Jeśli ktoś z was o nich nie wie:
Padł od strzału prosto w głowę,
Utopiony został w Newie.

Pił i palił, łamał prawo,
Miał skłonności do panienek,
Cieszył się ponurą sławą,
Rządzić chciał za wszelką cenę.

Skończył marnie. Los oprawcy
Trudno sobie wyobrażać,
Lecz mawiają dziejów znawcy,
Że historia się powtarza.

Raz kioskarz w Moskwie spytał Aloszę:
- Po co ci prasa? Wytłumacz, proszę,
Skoro gazetę wrzucasz do kosza,
A jej nie czytasz.
Na to Alosza:
- Gazet nie czytam, bo tam pier…
Sprawdzam jedynie czy jest nekrolog.
- Musiałbyś raczej zajrzeć na koniec.
- O, nie! Ten będzie na pierwszej stronie

Wódz ma podobno kłopot ze zdrowiem.
Ktoś pasztecikiem struł polityka.
- To skąd od kuli ma w dziurę w głowie?
- Widocznie nie chciał jeść pasztecika.

Grigorij Rasputin
(1869 – 1916)
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NOWE BAJKI EZOPA: O KAMELEONACH

Ezop mógłby na nowo pisać swoje bajki,
A Orwell opisywać nowy Folwark zwierząt.
Zwierzyniec alegorią jest rządowej szajki,
Choć niektórzy nie wierzą, czy to rząd czy nie-rząd?

Teraz się okazało, sam jestem zdziwiony,
Że lew już nie jest królem. Przykład idzie z góry.
Dziś najpopularniejsze są kameleony,
Co potrafią cynicznie zmieniać kolor skóry.

To byłyby dla obu dość łatwe zadania.
Można śmiało wytykać politykom grzechy,
Stosując metafory, proste porównania,
Przypisując rządzącym złe zwierzęce cechy.

Ci co wczoraj na Unię pluli i na NATO,
Wyimaginowaną nazwali wspólnotą,
Ujadali, że flaga unijna jest szmatą,
Chcieli z Unii wychodzić, wdeptując nas w błoto,

Jak wyglądałby opis politycznej sceny?
Bezpardonowa walka toczy się na szczytach,
Szakale się rzucają się do gardeł jak hieny,
Świnie chcą się koniecznie dorwać do koryta.

Ten co rujnował prawo pod osłoną nocy,
Sprzyjając Putinowi, wodząc na manowce,
Dziś udaje lidera walki i pomocy,
Stał się Europejczykiem, antyputinowcem.

W postaciach groźnych wilków, albo chytrych lisów,
Można łatwo odnaleźć dowolnego posła,
I rozpoznać z opisu politykę PiS-u,
Co do władzy wyniosła niejednego osła.

Spójrzcie! Przywódca stada nagle spuścił z tonu.
Putinizację kraju chce przekuć w sukcesy.
Najwięcej wokół niego jest kameleonów.
Nie dajmy się oszukać! To przebiegłe biesy.

Historia jednak uczy, że to nic nowego.
Prawo dżungli i tyle! To wszystko już było!
A jednak idzie nowe! Spytacie: Dlaczego?
Nagle w obliczu wojny wszystko się zmieniło!

Nie wierz temu, co został dziś kameleonem.
Lis się łatwo, jak widać, daje przefarbować.
Wspierajmy demokrację, trzymajmy jej stronę.
A Ezop? Niech swe bajki napisze od nowa.

14 kwietnia zatonął rosyjski krążkownik Moskwa

GDZIE LEŻY MOSKWA?
- Kto wie, gdzie leży Moskwa? – pyta pani w klasie.
- Kto z was Moskwę na mapie pokazać potrafi?
- Na dnie Morza Czarnego! – woła z dumą Jasiek.
- Brawo, Jasiu! Dostajesz piątkę z geografii.
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Kolejne spotkanie w poniedziałek 9 maja 2022
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