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W wyborach samorządowych wybrano Prezydentem Rzeszowa kandydata opozycji Konrada Fijołka 
  

    nr 24 (1064), 17 czerwca 2021 

 

SŁODKIE FIJOŁKI 
  

parafraza piosenki z repertuaru Sławy Przybylskiej (1966) 

oryginalny tekst: Bogusław Choiński, Marek Dagnan 
amerykańska melodia ludowa Sweet violets 

 

Słodkie fijołki, słodsze niż wszystkie róże, 
Zmiany na górze od stóp do głów 
Zamienią kraj w słodki bukiecik,  

Ach, ach! 
  

Na wstępie wam powiem, co stało się dziś,  
Gdy trwała w Rzeszowie batalia o stołki, 
W skłóconym narodzie zrodziła się myśl, 

Że trzeba w ogrodzie posadzić fijołki. 
  

A wróble ćwierkają, że w miastach i wsiach, 
Już tylko zostają wspomnienia po chwastach, 

I uwierz mi, uwierz, ja na tym się znam, 
Kraj zmieni się wkrótce, przekonasz się sam. 

 

Viola silvestris, słodsze niż wszystkie róże, 
Zmiany na górze konieczne są, 

By zmienić kraj w słodki bukiecik,  
Ach! ach! 

Nie wzdychaj najdroższy, za miesiąc lub trzy,  
Zakwitną fijołki w domowym ogródku, 
A wtedy, zobaczysz, że spełnią się sny, 

Lecz musisz uwierzyć i walczyć do skutku. 
  

Niebawem poznacie, że budzi się już 
Ze snu Podkarpacie, Tarnowiec, Dobrzany… 

Już są pierwsze zmiany! Od Bugu po San. 
Fijołki w ogrodzie, to symbol tych zmian.  

  

Słodkie fijołki, słodsze niż wszystkie róże, 
Zmiany na górze potrzebne są, 

Nie czekaj już dłużej… 

 

Wszędzie fijołki, może to was zaskoczy, 
Lecz prosto w oczy wam powiem, że 

Musimy się tylko… zjednoczyć!  
Tak! Tak! Tak! Tak! O, tak! 
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  nr 18 (1058), 6 maja 2021      

WYWIAD Z PREZYDENTEM SAN ESCOBARU     
 

 
 

Rum czasem myli mi się z rumbą, 

I wtedy muszę, wiecie sami, 

Ukrywać się przed hatakumbą, 

Za dwoma instrybutorami. 

  

Jestem po rehabilitacji 

Znanym prawnikiem i doktorem,  

A w toalecie po kolacji 

Kanonizuję się wieczorem. 

 

Proszę się nie śmiać! Można za to 

Beknąć. Sąd skaże jak za skręta. 

A Generalny Prowokator, 

Za znieważanie Pretendenta. 

 

Na koniec słowa Świętej Łucji 

Tak podsumuję jednym słowem: 

Trzeba przestrzegać kontrybucji. 

- Dziękuję bardzo za rozmowę. 
 

 
 

 

 

Passa, tygodnik dla sąsiadów 

Jest specjalistą od P-R-u. 

Sporo tu rozmów i wywiadów. 

Dziś z Prezydentem Escobaru. 

 

- Witamy Pana Prezydenta! 

To powód wielkiej satysfakcji, 

Że wprost z Pałacu, mimo święta, 

Wpadł pan po drodze do redakcji. 

 

- Cieszę się, że tu jestem teraz 

W setną rocznicę rezurekcji, 

Wybrany z woli sutenera. 

W drodze uczciwej reerekcji. 

Ciągle się uczę. Choć już w szkole 

Zdarzało mi się być prymasem. 

Lecz wam się przyznam: Ja też wolę 

Niedouczoną ciemną masę. 

 

Dyplom zdobyłem z wypróżnieniem. 

Jest moim wzorem Kim Dzong w Azji. 

Stąd zdarza się przejęzyczenie. 

I gafy. Wiem to z eutanazji. 

 

Czasem zdarzają mi się wpadki. 

PiS czasem myli mi się z PO. 

Nie każdy jest okazem rzadkim, 

Nie jestem alfą i romeą. 

 

     
 

 

  nr 19 (1059), 13 maja 2021    

Suchary z internetu (wersja rymowana) 
 

 

U WRÓŻKI 
 

Zasępiła się wróżka, patrząc w szklaną kulę. 

- Pani mąż jutro umrze. Wyznaję to z bólem. 

- Wiem – odrzekła klientka po chwili milczenia. 

- Lepiej mów co mnie czeka? Ile lat więzienia?  

 

HELMUT Z GÓR HARZU (limeryk) 
 

Raz mi się chwalił Helmut z Gór Harzu, 

Że 100 lat skończył w tym roku w marcu. 

- Jak tam rodzina? 

- Sehr gut! Lecz syna 

Musiałem oddać do domu starców. 

 

SPOSÓB NA BEZSENNOŚĆ 
 

Nie mogąc zasnąć, raz próbowałem 

Liczyć dziewczęta, z którymi spałem. 

- Czemu nie owce? – zdziwił się Miłosz. 

- Oj, tam! Daj spokój! Raz się zdarzyło. 
 

 



MKWD, nr 4 (118) /2021, Warszawa, 17 czerwca 2021 roku (6250 dni po wstąpieniu do UE)                                           str. 3                                                        
 

 

 
 

  nr 21 (1061), 27 maja 2021 
 

NIE MA NA TO ZGODY 
 

W kraju zmienia się optyka, w szkołach są widoki marne: 

Dominuje polityka, wczoraj białe, dziś jest… Czarnek. 

Pomyślałem w pierwszej chwili: Nikt Zalewskiej nie przeskoczy. 

Jednak można! Dno przebili, śmiejąc się nam prosto w oczy. 

 

Przyznam, wódz góruje sprytem, wypaczając to przesłanie: 

Takie są Rzeczpospolite, jak młodzieży wychowanie. 

Ale o to przecież chodzi, żeby wciskać kit bezczelnie. 

By, broń Boże! ludzie młodzi nie myśleli samodzielnie. 

 

Macie zgłębiać biblistykę, seks poznawać z ksiąg papieża, 

Żeby w kraju nad Bałtykiem lud się tylko księdzu zwierzał. 

Przed postępem masz uciekać, bronić się przed LGBT, 

Masz pozbawić praw człowieka innych, słabszych i kobietę. 

 

Strajki kobiet, ich poglądy, które występują licznie,  

To satanizm. Nasze rządy masz przyjmować bezkrytycznie! 

Trzeba wpoić przekonanie, że to Unia Europejska 

Jest niepraworządnym draniem, a do tego rzecz plebejska. 

 

Chcesz mieć tytuł naukowy, na uczelni zatrudnienie? 

Wybij sobie protest z głowy! Wybierz bierność i milczenie. 

Co ty na to, mój Rodaku? Do takiego zmierzasz celu? 

Żeby uczyć tak Polaków, nie gódź się, nauczycielu! 

 

 

 
 

Suchary z internetu  
(wersja rymowana) 

 

Zapytała Iwonki przyjaciółka ciekawa: 

- Czemu sobie za męża wzięłaś właśnie Wacława? 

- Pracowałam w aptece. On kupował kondomy. 

- Jaki rozmiar? – spytałam. To był kąsek łakomy. 

 
- XXXXXXL – wymamrotał zmieszany. 

Tego właśnie szukałam! Wacek spełnił me plany. 

- Miałaś szczęście!  

- Niestety! – zaprzeczyła Iwonka.  

Bo dopiero po ślubie wyszło, że on się jąka. 

 

 

PRZYSŁOWIA  

MĄDROŚCIĄ NARODU 
 

Są przysłowia mądrością narodu. 

Muszę przyznać to mordom zdradzieckim. 

Czym skorupka nasiąknie za młodu, 

Tym na starość się staje… Terleckim. 

 

 
 

  nr 23 (1063), 10 czerwca 2021 
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 nr 25 (1065), 24 czerwca 2021 

 

NOWE BUTY KRÓLA  
 

uwspółcześniona wersja  

baśni Andersena 
 

     
 

W pewnym królestwie gdzieś na wschodzie 

Za siódmą górą, siódmą rzeką, 

Żył król. Poddanym wmawiał co dzień, 

Że raj tuż, tuż, jest niedaleko. 

 

Uwierzył w to, że jest cesarzem,  

I że nikogo to nie zdziwi, 

Gdy urządzając kraj swych marzeń, 

Wszystkich na siłę uszczęśliwi. 

 

Niestety był niskiego wzrostu,  

Miał przerośnięte za to ego.  

Wszystko co robił, tak po prostu, 

Było, wybaczcie, do niczego.  

 

Mówili ludzie doświadczeni, 

Że się własnego cienia boi, 

Stary kawaler, schizofrenik, 

Tchórz, za to mściwy paranoik. 

 

Sam zbawcą nazwał się narodu, 

Silne w zakonie miał zaplecze. 

Zamiast z postępem iść do przodu, 

Przywracał w kraju Średniowiecze. 

 

Za przykład stawiał Erdogana,  

Garściami czerpał z dzieł Lenina,  

Wzór z Kim Dzong Una i Orbana 

Styl Łukaszenki i Putina. 

 

Wszystkim narzucał swoją wolę, 

Chcąc rządzić krajem twardą ręką, 

I choć już starym był ramolem, 

Suweren uległ jego wdziękom. 

Większość oszukał, część przekupił,  

Przekonał do swych chorych wizji, 

Suweren był na tyle głupi, 

Że w kłamstwa wierzyć chciał Kurwizji. 

 

A król nie tracił ani chwili, 

Żeby narodu być bożyszczem. 

- Albo będziecie mnie wielbili, 

Albo wam – mawiał - wszystko zniszczę. 

 

Szybko otoczył się głupcami, 

Zwłaszcza gdy ktoś był zwykłym zerem, 

I dzielił radość z pochlebcami, 

Choć ich zachwyty są nieszczere. 

 

Wkrótce niejeden miał pokusę, 

Żeby się zdobyć na wysiłek, 

I wygrać casting Bądź lizusem! 

Żeby królowi lizać tyłek. 

 

Niejeden kretyn przed nim klęczał, 

Lub się przynajmniej kłaniał nisko, 

Bo każdy wiele mu zawdzięczał: 

Kasę, posadę, stanowisko. 

 

Król ich kupował dosyć tanio, 

To awansował zbyt wysoko, 

Sprzyjał mafijnym powiązaniom, 

Różnym układom, lewym skokom. 

 

Za to mógł liczyć, bez wątpienia, 

Że mu wielbiciel przyzna rację, 

I stąd po króla wystąpieniach, 

Nie milkła klaka i owacje. 

Łatwo łykano każdą bzdurę, 

Choć król czasami plótł od rzeczy, 

I powtarzano zgodnym chórem, 

Bo bredniom nie śmiał nikt zaprzeczyć. 

 

Każdy chciał dodać mu powagi 

Choć taki z niego safanduła, 

Nikt nie śmiał zwrócić mu uwagi, 

Chociaż niejeden śmiał się w kułak. 

 

Nikt nie zapobiegł wpadkom w porę,  

Chociaż opinię ma dziwadła, 

Raz niezapięty miał rozporek, 

Raz rozwiązane sznurowadła. 

 

Dziś król zaliczył wpadkę nową. 

I co powiecie? Znów poruta. 

Chciał poprzeć partię kanapową, 

Ale wystąpił w różnych butach. 

 

Wyznawcy widzą w tym geniusza 

I chwalą nowe buty króla. 

Choć nikt do tego ich nie zmusza, 

Taka lojalność mnie rozczula. 

 

Mówią: najnowszy to krzyk mody, 

Symbolem jest nowego ładu. 

Zamiast powiedzieć: Nie ma zgody! 

Dość mamy wstydu! Spieprzaj dziadu! 

 

Lecz w końcu ktoś podpuścił malca, 

(Ale przysięgam, że to nie ja!), 

By użył środkowego palca, 

Wołając: To nie król! To fleja! 

 

 

  nr 20 (1060), 20 maja 2021     TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO (dla maturzystek) 
 

 

Dziś mam dla maturzystek prosty test z polskiego. 

Skorzystaj z rad Bralczyka. Z nich jasno wynika, 

Czy mówić: On ma długi czy On ma długiego? 

Użyjesz dopełniacza czy raczej biernika? 
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