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ZATRUTA ODRA I CO JESZCZE?

Byłeś, mój kraju, kwitnącym ogrodem,
Złotą jabłonią w hesperyjskim sadzie.
A teraz giniesz. Wiesz co jest powodem?
Zawdzięczasz klęskę głupocie czy zdradzie?

Brak kompetencji czy zwykła głupota?
Przecież w tym kraju jest dość mądrych ludzi.
Dumny narodzie, kto tak cię omotał?
Kiedy się wreszcie z letargu obudzisz?

Dziś ci, Ojczyzno, przynoszę za Hiobem,
Tragiczne wieści, tym razem znad Wisły.
Zniszczono wszystko, stanęłaś nad grobem,
Zatruto Odrę, co gorzej – umysły.

Co nas dziś czeka? Nie bądźcie zdziwieni,
Skoro szaleniec się dorwał do władzy,
Pozostaniemy samotni, skłóceni,
Bezwolni, głodni, marznący i nadzy.

Nie wróg nas napadł. Zdołaliśmy sami
Wepchnąć cię w otchłań, sprowadzić zagładę,
Unicestwili własnymi rękami,
Hamując rozwój, przynosząc upadek.

Moja Ojczyzno, kto tak cię wyniszcza?
Jak się odrodzisz? Marzenia już prysły.
Chcesz nam zostawić ruiny i zgliszcza,
Zatrutą Odrę, zatrute umysły?

MKWD NA ŻYWO - NAJBLIŻSZE SPOTKANIA Z AUTOREM

13. miesięcznica – poniedziałek, 12 września, godz. 18
14. miesięcznica – poniedziałek, 10 października godz. 18

Warszawa Ursynów, ul. Romera 4b
(park im. Jana Pawła II, obok tężni, metro Stokłosy)
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JUŻ DO NABYCIA

Wydawca:
Fundacja Poetariat
18 lipca 2022: oficjalnie zmarł w Albanii i został skremowany poszukiwany listem gończym handlarz bronią i respiratorami

nr 29 (1120), 21 lipca 2022

CO SIĘ WYDARZY W NASTĘPNYM ODCINKU?

W telewizji leci serial o gangsterach.
Polecamy! Obejrzyjcie. Dziś premiera!
Niezłe kino. Film złożony z wielu wątków.
Siedem lat! A fascynuje od początku.
Co dzień nowa jest afera, walka z bandą,
Jedną grandę się przykrywa inną grandą.

Choćbyś nawet zdefraudował sto milionów,
Oficjalnie ci wystawią tam akt zgonu.
Nie ma śladów. Potem wyśle się z Tirany
Zaświadczenie, że zostałeś skremowany.
I w ten sposób sprawa będzie umorzona,
A majątkiem dysponować będzie żona.

Zwroty akcji. Nikt przewidzieć nie potrafi,
Jak się skończy sensacyjny film o mafii.
Nawet jeśli zapytacie producenta,
Nie odpowie jaka będzie filmu pointa.
A do tego moc absurdów. Bądźmy ściśli,
Sam Bareja ich na pewno nie wymyślił.

Ludziom znów się łatwo wciśnie kit do głowy.
Ty żyć za to będziesz w raju podatkowym.
Nic się nie martw, że Ojczyznę swą zostawisz.
Masz tę pewność, że cię ksiądz pobłogosławi.
Rząd cię poprze, a ty sam z pomocą boską.
Będziesz odtąd mógł z rodziną żyć beztrosko.

Oto przykład. Biorę pierwszy lepszy z brzegu,
Ten odcinek będzie wzorem dla kolegów.
Źródłem szwindli i przekrętów, dajmy na to,
Może stać się nawet zwykły respirator.
Zawsze znajdzie się znajomy handlarz broni,
Da zarobić i przed karą nas uchroni.

Teraz czekam na ciąg dalszy. Przyznać muszę,
Życie pisze niebanalne scenariusze.
I choć w kółko kręci się jak katarynka,
Co w następnych może zdarzyć się odcinkach?
Mam nadzieję, że rozliczeń przyszła pora.
I ten serial się zakończy. Po wyborach.

Taki chętnie się podzieli dobrą radą.
Jeden przekręt - dożywotnie eldorado.
Nawet jeśli się zbierają czarne chmury,
Znajomego będzie miał z prokuratury.
Choćby nawet list za tobą wysłał gończy,
Gwarantuje, że się wszystko dobrze skończy.
Była sprawa, hokus-pokus, nie ma sprawy.
Trzeba tylko będzie w porę zwiać z Warszawy.
Ów kolega ma dość proste rozwiązanie:
Docelowo proponuje ci Albanię.
Chytry plan, więc nic nie martwcie się, chłopaki.
Dzięki niemu mamy już przetarte szlaki.
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Niech pan ponownie w Polskę rusza,
Wożąc ze sobą Mateusza.
Niech pan dołączy dla efektu
Janusza, mistrza intelektu.
Gdy wygłaszacie swe mądrości,
Cały świat tego nam zazdrości.

Proszę, niech pan nie zwalnia tempa,
Jest jeszcze Suski, Sasin, Kempa.
Gdzie ukrył pan Macierewicza?
Mógłbym bez końca tak wyliczać.
Niech wam codziennie na ulicy
Owacje robią zwolennicy.

Niech Adaś wciska zgrabne słówka,
Jak dobrze stoi mu złotówka.
Niech cały czas przemawia Ziobro,
Mówiąc jak dba o nasze dobro,
Bo gdy odezwie się pan Zbyszek,
Nic śmieszniejszego nie usłyszę.

Szanowny panie Jarosławie!
Nie może pan mnie teraz zawieść.
Niech pan działaniem nas zaskoczy,
Aż ciemny lud otworzy oczy.
Potrzebny spotkań nowy grafik.
Bo kto tak dymać nas potrafi?

List do Jarosława K.
Szanowny panie Jarosławie,
W dość delikatnej piszę sprawie.
Chociaż krytyki pan nie znosi,
Jako satyryk chciałbym prosić,
By pan kampanii nie przerywał,
Choć czasem bywa uciążliwa.
Jestem naprawdę zawiedziony,
Że objazd został zakończony.
Bardzo żałuję, że pan zamilkł,
Że nie ma spotkań z wyborcami.
Smuci mnie brak inicjatywy.
Co teraz pocznę, nieszczęśliwy?
Pisać o pańskich wystąpieniach
Było dość łatwo. Bez wątpienia
Pana nie trzeba komentować,
Wystarczy słowa zacytować.
Mogłem aluzje czynić do nich
I wszystko miałem jak na dłoni.
Mogłem ze śmiechu boki zrywać,
A pan się teraz nie odzywa.
Jakże mi smutno! Brak widoków.
Coraz mniej gwiazd przy pańskim boku.
A ja bym chciał do dnia wyborów
Pańskie poczucie mieć humoru.

17 sierpnia 2022: Jarosław Kaczyński wygłosił ważne oświadczenie

WÓDZ PRZEMÓWIŁ
Nikt się tego nie spodziewał. Całkowite zaskoczenie.
Na antenie poruszenie. Wódz wygłosił oświadczenie.
Długo myślał. Tęga głowa! Widać nigdzie się nie schował.
Działa jak prawdziwy bonza. Są problemy? Chce rozwiązać!
Konferencję szybko zwołał, by wyzwaniom stawić czoła.
Jaki będzie główny temat? Czym się zajmie? Jest dylemat.
Może powie o inflacji? O obronie demokracji?
O pomocy Ukrainie? Skąd trucizna w Odrze płynie?
O tych, którzy łamią prawo? Wszystko to tematy grząskie.
Nie! Dziś najważniejszą sprawą… są wybory w Rudzie Śląskiej.
Mimochodem, niby w żarcie, Prezes prosi o poparcie
Posła Marka. W czas kryzysu Prezydenta chce mieć z PiSu.
- Posłuchajcie mnie, matoły. To mój żart. Ma być… Wesoły.
I to wszystko. Znów się schował. Ale kto by się przejmował?
Kiepski moment, bądźmy szczerzy. Wszystkim trudno w to uwierzyć.
Czemu nikt mu nie powiedział, że przysługa to niedźwiedzia?
Gdy mieszkańcy się połączą, te wybory będą testem,
Czy się kłania Kozakiewicz wraz ze swym wymownym gestem?
Wybory Prezydenta Rudy Śląskiej odbędą się 11 września 2022

Dziś zbyt wysoką płacę cenę,
Brak mi tematów, tracę wenę,
Nie mam skąd czerpać śmiesznych wątków,
A miałem ubaw od początku.
Szanowny panie Jarosławie,
Proszę nie chować się w Warszawie.
Jakże brakuje mi osoby,
Co obiecuje nam dobrobyt.
Niech pan w wysiłkach nie ustaje,
By kraj przy panu stał się rajem,
Byśmy wierzyli bez frustracji,
Że Polska to wzór demokracji.

nr 34 (1125), 25 sierpnia 2022
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9 sierpnia 2022
odbyło się losowanie sędziów
przez I Prezes Sądu Najwyższego
Małgorzatę Manowską
do orzekania w nowej Izbie
Odpowiedzialności Zawodowej

nr 35 (1126), 1 września 2022

WESELE’2022

Ciężkie czasy, mój Boże, człowiek orze jak może,
Ciągle marzy o własnym traktorze,
A tymczasem, mój panie, słowo ciałem się stanie,
Bo jest proste jak drut rozwiązanie.
Sposób znam bardzo dobry, nie bądź mięczak, lecz chrobry,
Bądź jak Norbert z protekcją od Ziobry.
Zamiast w Polsce żyć marnie, działaj z nim, solidarnie,
Zawsze kilka milionów się zgarnie.

MAM LEPSZY POMYSŁ
Z LOSOWANIEM
Myśląc o nowej działalności,
Otworzyć burdel chcę na Helu.
Słuszna idea. Wielu gości
Najlepiej czuje się w burdelu.
Chciałbym coś stworzyć, zadać szyku,
Mieć coś dla elit z Nowogrodzkiej,
Dla polityków na świeczniku,
Archidiecezji białostockiej.

Nie namyślaj się wiele, urządź huczne wesele,
Zamów sobie najlepszą kapelę.
Bayer Full. Piwo z beczki. I majteczki w kropeczki.
Zabajeruj tym swoje owieczki.
Ślub weź sobie w Bobinie. Gdy ten numer wywiniesz,
Jak Rydlówka zasłynie Gościniec.
Na wesele w Czuszowie, każdy ci to podpowie,
Zaproś rząd, niech przyjadą posłowie.
Teść urządzi przyjęcie, będzie chwalił się zięciem,
Traktor w ślubnym dostaniesz prezencie.
Wart półtora miliona! Żona jest zachwycona.
A ty? Zrobisz Polaków w balona.

Jest wprawdzie duża konkurencja,
Lecz nie brakuje amatorów,
A ja to czuję, mam potencjał,
Umiem korzystać z dobrych wzorów.
Wkrótce rozniesie się po kraju,
Że u mnie (podam to w reklamach),
Panienki lekkich obyczajów
Losuje sama burdelmama.
Ma w urnie kulki plastikowe.
Trzydzieści trzy. Do losowania.
Jak dobrze trafisz, stracisz głowę,
Chociaż usługa nie jest tania.
Pomysł cię śmieszy? A dlaczego?
Szukam wspólników. Kto pomoże?
Burdel w tym kraju - nic nowego.
Wkrótce być może jeszcze gorzej.
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