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 nr 4 (693), 30 stycznia 2014  

 

ROK KONIA 
 

U nas styczeń. Mróz zwycięża. 

A tymczasem Święta w Chinach: 

Właśnie kończy się Rok Węża 

I Rok Konia się zaczyna. 

 
 

 

Za to u nas rok wyborów, 

Obietnicom nie ma końca. 

W horoskopie: czas horroru, 

Gasną z Peru resztki Słońca. 

Dalej wszystko po staremu: 

Święta, święta i po święcie! 

Każdy chce być, nie wiem czemu, 

W europejskim parlamencie. 

 

Wciąż ktoś wpuszcza nas w maliny. 

Miała druga być Japonia! 

Teraz będą drugie Chiny: 

Rok robienia wszystkich w konia! 

 

 

 

 

  nr 3 (692), 23 stycznia 2014 roku 

SORRY, TAKI MAMY KLIMAT 
muzyka: Dawid Ludkiewicz 

 

W kancelarii u Premiera 

Zaskoczenie: przyszła zima. 

Transport zamarł, mróz doskwiera. 

Sorry, taki mamy klimat. 

Jak nie urok, ptasia grypa. 

Kto następny nas wydyma? 

Co wybory to niewypał. 

Sorry, taki mamy klimat. 

 

Poległ rząd w nierównej walce, 

Lecz najbardziej ten się zżyma, 

Kto nie kiwnął nawet palcem. 

Sorry, taki mamy klimat. 

 

Leń, obibok, to nie frajer, 

Żadnej pracy się nie ima, 

Ale żąda. I dostaje! 

Sorry, taki mamy klimat. 

 

Pił na umór. Trzeźwość w cenie. 

Ledwo się na nogach trzyma, 

Ale jedzie! Z przyzwoleniem. 

Sorry, taki mamy klimat. 

 

Menda zacnych miesza z błotem, 

Zamiast święta jest zadyma. 

Cham uchodzi za patriotę. 

Sorry, taki mamy klimat. 

 

 

 
 

 

http://www.desa.art.pl/html/aukcje/20070224_68/img_high/68_135.jpg
http://www.desa.art.pl/html/aukcje/20070224_68/img_high/68_135.jpg


str. 2                                         MKWD, nr 1 (64) /2014, Warszawa, 18 stycznia 2014 roku (3550 dni po wstąpieniu do UE) 
 

 

 nr 49 (689), 19 grudnia 2013 roku         

PREZES ROZDAJE BILIONY! 
 

 

Niech nikt nie śmieje się z Prezesa! 

Przecież rozdawać chce biliony! 

To takie proste: pełna kiesa 

I każdy jest zadowolony. 

 

Skąd wziąć ten bilion?  

Tusk go schował! 

Prezes go znalazł. Ma ten gest! 

Obiecał coś, dotrzyma słowa!  

W obiecywaniu dobry jest! 
 

I dobrze Prezes wie Kaczyński, 

Że to taktyka bardzo chytra: 

Może z powrotem być Waryński, 

Byle starczyło na pół litra. 

 

Tutaj mi pomysł wpadł do głowy 

(i liczę na autorskie prawa), 

By na banknocie bilionowym 

Uwiecznić portret Jarosława. 
 

 

Pan Prezes wie, jak zdobyć masy, 

Żeby w sondażach rosnąć w siłę, 

Wszystkim dołoży trochę kasy,  

Podniesie płace i zasiłek. 

 

I już zapewni byt dostatni, 

Załata budżetową dziurę… 

Nie jest to jego żart ostatni!  

Jeszcze niejedną powie bzdurę. 

 

A lud uwierzy Prezesowi, 

Choćby go potem dręczył kac, 

Że lepszy anty-Balcerowicz 

I Prezes Banku: anty-Waltz! 

 

A wtedy szybko, mogę zdradzić, 

Nim rozgorzeje nowy spór, 

Wystarczy w kraju przeprowadzić 

Denominację á rebours. 

 

Nowe wprowadzi się banknoty: 

Jedynce doda kilka zer, 

A gdy się rozda bilion złotych 

Zrobi się z dziada - bilioner. 
 

 

MKWD NA ŻYWO! 
 

 

 

W niedzielę 29 grudnia 2013 roku 

w kościołach całego kraju odczytano 

List pasterski Episkopatu Polski 
ostrzegający przed zagrożeniem 

rodziny płynącym z ideologii gender.  
 

2 stycznia powołano zespół parlamentarny Stop ideologii gender, 

na czele którego stanęła posłanka Beata Kempa z Solidarnej Polski. 

 nr 2 (691), 16 stycznia 2014 roku    

LOVE ME GENDER 
nowa wersja piosenki Love me tender Elvisa Presleya 

 

1. 

Love me tender, love me sweet - 

Śpiewał Elvis Król. 

Dzisiaj Gender – nowy hit,  

Odwrócenie ról. 
 

Love me Gender, love me dear, 

Trąbią cały czas. 

Kler chce nadal dzierżyć ster, 

Więc podnosi wrzask! 
 

2. 

Love me Gender, pokus moc, 

Jak poskromić chuć? 

Szatan kusi całą noc, 

Deprawuje młódź. 
 

Love me Gender, love me true,  

Polsko, zbudź się, zbudź! 

Znowu Bender musi truć, 

Kempa albo Głódź. 

3. 

Gdzie jest siusiak, gdzie pi pi? 

- pyta mały brzdąc. 

Już z ambony prałat grzmi,  

Straszy dzieci ksiądz. 
 

Love me Gender, ileż żądz! 

Tu się czai zło! 

Nawet Prymas, szaty rwąc, 

Zabrał w sprawie głos. 
 

4. 

Love me Gender – śpiewa gej, 

Można zmienić płeć!  

Jedni mówią: wstydu mniej, 

Inni: cicho siedź! 
 

Love me Gender, sporów dość!  

Kiedy rozum śpi, 

Wodę z mózgu robi ktoś, 

Najwyraźniej kpi. 
 

 

Lubię to.  Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego  

teraz także na facebooku 
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