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 nr 17 (354), 26 kwietnia 2007 roku     
WINDĄ DO NIEBA 

(melodia piosenki z repertuaru zespołu Dwa plus jeden, muz. Janusz Kruk) 
 

Mój piękny Panie Przewodniczący, Panie Premierze! 
Piszę do Pana ostatni list. 
Fotel Marszałka z Pana poparciem już mnie nie bierze, 
Pora mi dzisiaj opuścić PIS. 
 
Mój piękny Panie, jestem jak orzeł gotów do lotu 
(To dla moherów znaczący gest), 
Bo dla Prawicy Rzeczpospolitej nie ma odwrotu, 
Życie poczęte ważniejsze jest! 
 

 
MIODEK – AGENTEM! 

Miodek – agentem! 
Oto pointa: 

Przestał polszczyzny być obrońcą! 
Dziś... wypowiedzi Prezydenta 
Som normom obowionzujoncom. 

 
BAJKA O CESARZU 

 
Raz pacjent z Tworek, co się zdarza 
(A bardzo był niskiego wzrostu), 
Wciąż się uważał za cesarza, 
Więc go spytano prosto z mostu: 
 
- Czy poród przez cesarskie cięcie 
To zabieg nadal dozwolony? 
A cesarz przyznał sam z przejęciem, 
Że bardzo jest ograniczony. 

 

Refren: 

Już u ramion rosną mi skrzydła, 
Już rozbrzmiewa anielska muzyka, 
Służba w PIS-ie po prostu mi zbrzydła, 
Chcę pochwały od Ojca Rydzyka. 
 
Jeszcze kilku się posłów załapie, 
Nic mi więcej do szczęścia nie trzeba, 
Usiądziemy na jednej kanapie, 
Jedną windą pomkniemy do nieba. 

 
Mój piękny Panie, z tego wszystkiego nie mogę zasnąć 
(Swoje 5 minut mam przecież dziś) 
I tak odchodzę, bez pożegnania, lecz mówię jasno: 
Chcę być na prawo bardziej niż PIS! 

 
Refren: Już u ramion rosną mi skrzydła... 

 
(Z poważaniem. Marek Jurek)   
                       

    

 
 

 
TVN 24, 23 kwietnia 2007 roku  

 

Prezentacja: Giełda satyry politycznej Marka Majewskiego, DK Śródmieście, Warszawa, 21 kwietnia 2007 roku 
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 nr 18 (355), 10 maja 2007 roku  nr 16 (353), 19 kwietnia 2007 roku 

BAJKA O KRÓLU LUSTRATORZE 
 

Raz pewien król, co lico miał ponure, 
Zbudować chciał królestwo numer cztery. 
Gdy stwierdził, że ma we WSI kilka kurew, 
Oburzył się, bo dworskie miał maniery. 
 
Przekonał Sejm i prawo uchwalono 
(Dość twarde, bo kto skłamie - głowę urwą!), 
Że każda z dam, czy matką jest czy żoną, 
Oświadczyć ma, czy kiedyś była kurwą.  
 
Zrobił się szum. Król wzruszył ramionami, 
Ogłosił wszem: Nie widzę w tym nic złego! 
Otoczył się, jak on, dżentelmenami 
I zaczął lud lustrować na całego. 
 
Więc skoro król wprowadził taki zwyczaj, 
Ja swoją pieśń zakończę tym akordem: 
Przypomnę wam, że według Boziewicza, 
Kto pyta tak, powinien dostać w mordę. 
 

 
 
Władysława Boziewicza (wydany w 1919 roku) dedykowany 
był Naczelnemu Wodzowi Józefowi Piłsudskiemu). 

JUŻ NIEBAWEM... 
 

Wkrótce będziemy PESEL zmieniać! 
Bo w dokumentach obok zdjęcia, 
W rubryce: data urodzenia 
Trzeba podawać: dzień poczęcia. 
 
Znów politycy się zasłużą 
I tym was chyba nie zaskoczę, 
Że chcą powołać nowy urząd: 
Centralne Biuro Do Spraw Poczęć. 
 
Już od tej chwili, wszyscy młodzi 
(Ustawa w Sejmie jest gotowa), 
Powinni w Lidze Polskich Rodzin 
Zamiar poczęcia rejestrować. 
 
Najpierw podanie, pouczenie,  
(A jeśli trzeba i pogróżka), 
Zgoda parafii, zezwolenie... 
I wtedy można pójść do łóżka. 
 
Gdy chcesz poczynać sobie śmielej, 
Pamiętaj, że na ciebie czyha 
Nie tylko srogi ksiądz w kościele, 
Lecz także trójka od Giertycha. 

   
 
 

  

patronat medialny:  

MKWD NA ŻYWO!!! 
SPOTKANIE AUTORSKIE  

(poezja – piosenka – satyra) 
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