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TRZYNASTEGO 
 

W PRL-u walka trwała na całego. 

Za poglądy człowiek życiem ryzykował. 

Nadszedł grudzień. Stan wojenny. Trzynastego. 

A mnie, k…, wtedy nikt nie internował! 

 

Dziś ciut taniej można strugać bohatera, 

Pluć wystarczy, a taktyka wciąż ta sama: 

Atakować Prezydenta, lżyć Premiera, 

To o spisek ich oskarżyć, to o zamach. 
 

Ludzie wierzą. W tym szaleństwie jest metoda!  

Burzyć, niszczyć, potrafiłem już za młodu, 

Denerwuje mnie gdy gdzieś panuje zgoda, 

Już udało mi się skłócić pół narodu! 

 

Zawłaszczyłem wszystkie daty, symbol krzyża,  

Wygaduję to co zechcę. Wolność słowa! 

Lecz choć mącę, choć oskarżam i poniżam, 

Nikt mnie, k…, dotąd nie chce internować! 

 

Muszę rządzić! Zbawić Polskę! Stać na czele! 

Co mam robić! Wiem! Sprzeciwię się wyborom! 

Hej, frustraci, do was zwracam się z apelem: 

Chodźcie ze mną! Znów niektórzy się nabiorą. 

 

Dziś podpadli mi sędziowie niezawiśli. 

Im nie wierzcie! Tylko mnie oddajcie władzę! 

Albo będzie demokracja… (po mej myśli), 

Albo ciżbę na ulicę wyprowadzę. 

Krzyczmy głośno: sfałszowano nam wybory! 

Demokracja zagrożona! Lud to kupi. 

Nie udało mi się wygrać do tej pory, 

Może poprą mnie kibole i biskupi? 

 

Zamienimy sukces w klęskę. Niech się wali! 

Mam nadzieję, ze ktoś burdę sprowokuje.  

Może wreszcie mi się uda coś podpalić! 

I mnie, k…, ktoś nareszcie internuje! 
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PO CO NAM RADNI? 
 

Dzień po wyborach, może trzy, a może dwa dni, 

Jaś spytał mamy: Po co nam potrzebni radni? 

I tym pytaniem sprawił jej nie lada kłopot. 

- Nie mam pojęcia, synku, lecz są chyba po to, 

Żeby załatwiać najważniejsze nasze sprawy. 

Zapytaj taty, jeśli jesteś tak ciekawy. 

Po co nam radni? Tata znalazł się w kłopocie, 

Sam nie wiem - mruknął. Lepiej idź, zapytaj ciocię. 

Ciocia z Tuszyna wybierała swoją Radę, 

A ta dla innych jest dziś wzorem i przykładem. 

Rada w Tuszynie niewątpliwą ma zaletę: 

Wie jakie sprawy być powinny priorytetem. 

 

Bez radnych nigdy by nie przyszło nam do głowy, 

By debatować czy Puchatek jest bezpłciowy. 

Gdyby nie oni, naród by morale stracił, 

A ten bezwstydnik nadal chodziłby bez gaci. 

Nie może zatem być patronem placu zabaw, 

Bo nie wiadomo, czy to w końcu chłop czy baba. 
 

Zgorszenia, synku, tolerować dziś nie można, 

Bo przede wszystkim radna musi być pobożna. 

Stąd zwykle wybór takim kończy się efektem: 

Tych wybieramy, co nie grzeszą. Intelektem. 

A jeśli radnym już zostanie taki typek 

Ośmiesza Polskę od Londynu po Winnipeg. 
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PEJZAŻ 

POWYBORCZY     
        

Czas wyborów. Polska jesień.  

Przekwitają w parkach wrzosy. 

Kandydaci żyją w stresie 

A Komisja liczy głosy… 

 

Czas się wlecze. Mija tydzień.  

Posiwiały twoje włosy. 

Wszystko jak po grudzie idzie, 

A Komisja liczy głosy… 

 

System padł. Cóż, król jest bosy. 

Niewątpliwie sporo przyczyn. 

A Komisja liczy głosy… 

A Komisja głosy liczy… 

 

Dni mijają, smutne, szare. 

Śpią Kabaty i Stokłosy. 

Życie lepsze niż kabaret! 

A Komisja liczy głosy… 

 

Zwiędły już jesienne róże, 

Lśnią na liściach krople rosy. 

Nikt już nie chce czekać dłużej, 

A Komisja liczy głosy… 

 

Prezes zawsze tajemniczy 

Węszy spisek. Śle donosy. 

A Komisja głosy liczy, 

A Komisja liczy głosy… 

 

Prezes Polsce dobrze życzy, 

Już  ustawia na sztorc kosy. 

A Komisja głosy liczy… 

A Komisja liczy głosy… 

 

Znów ujada jakiś szczeniak, 

Jakby zerwał się ze smyczy. 

Wynik nie ma już znaczenia! 

A Komisja głosy liczy… 

Sfałszowano! - słychać krzyki. 

Wyżywają się młokosy. 

Wreszcie koniec. Są wyniki! 

Policzono wszystkie głosy. 

 

Politycy są w euforii, 

Nowi radni w siódmym niebie! 

A mój wniosek z tej historii? 

Nie licz na nic. Licz na siebie. 
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