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  nr 40 (1080), 7 października 2021 
 

KOŁYSANKA Z MICHAŁOWA    
 

Tu się życie w wielkich słowach 

Broni od poczęcia, 

Ale kto by się przejmował 

Losem niemowlęcia. 

 

Czasem ktoś tu, bez powodu, 

Na chwilę przystanie, 

Patrząc jak umierasz z głodu, 

Odmówi różaniec. 

 

W wigilijną noc z kolegą 

Siądzie do wieczerzy, 

Dla wędrowca zbłąkanego 

Postawi talerzyk. 

 

A ty już się nie obudzisz 

W podróży dalekiej. 

Śpij, mój synku. Dla tych ludzi 

Nie jesteś człowiekiem. 

Zaśnij, synku w mych ramionach, 

Płonne twe nadzieje, 

Nic tu po nas. W obcych stronach 

Miejsca nie zagrzejesz. 

 

Gdzie się podział dobry człowiek, 

Który by nam pomógł? 

Tu ich nie ma. W Michałowie 

Nie znajdziemy domu. 

 

Chciałeś tutaj znaleźć szczęście, 

Lecz marzenia prysły. 

Nikt nas nie chce. Tu najczęściej 

Przegonią znad Wisły. 

 

Chciałbyś z braćmi Polakami 

Dożyć lepszych czasów, 

Ale cię poszczuli psami,  

Wywieźli do lasu. 

 

Odmówili szklanki wody, 

Poskąpili bułek. 

Drżysz o życie. Są powody, 

Gdy serca nieczułe. 

Nie wiesz co ci los przyniesie, 

Lecz wolności pragniesz. 

Porzucony w ciemnym lesie, 

Przemokniesz na bagnie. 

 

Z mchu zrobiłam ci poduszki, 

Spijasz rosy krople. 

Jak ci ogrzać twoje nóżki 

Zmarznięte jak sople? 

 

Już niedługo będziesz w niebie, 

Zaśniesz, mój aniele. 

Biją dzwony. To za ciebie 

Modlą się w kościele. 
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Posłowie opozycji nieobecni na debacie sejmowej podczas wystąpienia Prezesa 

NIK, bawili się w najlepsze razem z rządzącymi na urodzinach redaktora Mazurka 
 

MAZUREK (Dąbrowskiego)   

Kantata na trzy głosy 
 

Trudno dobrać się do skóry 

Kumplom z ław rządowych. 

Gdy rozdają konfitury 

Włos nie spadnie z głowy. 

 

Wprawdzie trzeba się z kolegą 

Kłócić dla pozoru,  

Lecz jak przyjdzie co do czego,  

Znów nie będzie quorum. 

 

Głos III: Wyborcy nie popierający 

Dobrej Zmiany 

 

Po przyjęciu u Mazurka  

Nastrój jak na stypie. 

Wkrótce grozi nam powtórka,  

Wszystko się rozsypie. 

 

Stanąć mogliśmy na szczycie. 

Przykro spaść ze szczytu. 

Żal, że Polskę prowadzicie 

W stronę polexitu. 

 

 

nr 39 (1079), 30 września 2021 

 

 

Głos I: Obóz władzy 

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Ale się staramy. 

Dał instrukcje Kreml: Szto diełat’, 

My to wykonamy! 

 

Jeszcze Polska da się łupić, 

Póki my rządzimy. 

Głupi naród wszystko kupi, 

My się obłowimy. 

 

Nikt nie trafi za swe ściemy 

Pod Trybunał Stanu, 

Choć wyborców traktujemy 

Jak stado baranów. 

 

Chociaż Polska dogorywa, 

Prestiż spadł do zera, 

Część narodu jest szczęśliwa, 

I wciąż nas popiera. 

 

Nam nie grożą żadne stresy, 

Każdy nas się boi, 

Można robić interesy, 

Rządzą sami swoi.  

 

Opozycja stroszy piórka, 

Ale ją ogramy. 

Zaprosimy do Mazurka, 

Tam się dogadamy! 

 

U Mazurka zasiądziemy 

Przy wódce i piwie,  

Z opozycją zostaniemy 

W dobrej komitywie. 

Głos II: Opozycja 

 

Chociaż PiS nam daje w skórę, 

Z nim się blatujemy. 

Gdy zaprosi nas Mazurek, 

Razem  popijemy. 

 

Chociaż Polska ledwo zipie, 

Na to się zgadzamy. 

Damy rządzić tej ekipie, 

Z PiSem się zbratamy. 

 

Po co w sejmie robić zamęt, 

Spotkać się z Banasiem? 

Lepiej z władzą trzymać sztamę, 

Żeby szmal mieć w kasie.  

 

 

Kolejne spotkanie w poniedziałek 6 grudnia 
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ODPOWIEDNI STRÓJ DLA DZIEWCZĄT       

 

Zanim człowiek się obejrzał, drogie panie, 

Żyć nam przyszło w katolickim Talibanie. 

Choć dopiero się zaczęły rządy sekty, 

Namacalne w polskich szkołach są efekty! 

 

Są już tacy dyrektorzy, jak w Trójmieście, 

Co gruntować w szkole cnoty chcą niewieście. 

Wprowadzają dyrektywy Czarnka w życie 

I dziewczęta chętnie widzieć chcą w habicie. 

 

 

Wszystko ma być zasłonięte, w tym są zgodni: 

Żadnych bluzek na ramiączkach, krótkich spodni, 

Żadnych wdzianek i sukienek kolorowych, 

A tym bardziej o dekoltach nie ma mowy. 

 

Odpowiedni strój dla dziewcząt w naszej strefie, 

To pokutny worek, nawet na WF-ie. 

Jeśli pragniesz zrobić szpagat albo mostek, 

Musisz nogi mieć zakryte aż do kostek. 

 

Jeśli sama spacerować chcesz po lesie, 

Możesz ćwiczyć, lecz pamiętaj, tylko w dresie. 

Czarne golfy masz zakładać do kąpieli, 

By nie kusić chłopców i nauczycieli. 

 

Dziś dyrektor takiej szkoły stał się wzorem, 

Tylko patrzeć jak zostanie kuratorem. 

Pan minister awansuje niewątpliwie 

Tych, co w szkołach przytakują mu gorliwie. 

 

Już niedługo, trzeba będzie, proszę panów, 

Od Talibów przykład brać z Afganistanu. 

Więc panowie, nie ma rady, kto ma córkę, 

Będzie musiał jej niebawem sprawić burkę. 

 

Lecz uwaga! Jeszcze tylko ostrzeżenie. 

Narodowy radykalizm dziś jest w cenie. 

Wychowując na patriotkę przyszłą żonę, 

Wiedz, że burki muszą być biało-czerwone. 

 

  nr 43 (1083), 28 października 2021 
 

 

 nr 45 (1085), 10 listopada 2021 
 

JUTRO - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Już jutro – Święto Niepodległości. 

Sąd Narodowcom marszu odmawia. 

Dziś dla faszystów nie ma litości! 

Pseudo-patriotom stop! Dość bezprawia! 

 

Ale Minister (Zero), cholera!  

Łamanie prawa jawnie popiera 

I wręcz zaleca, by społeczeństwo 

Okazywało nieposłuszeństwo. 

 

Marsz ma się odbyć! I zgodę na to 

Sam Generalny dał Prokurator. 

Zbiórka, jak zwykle: Rondo Dmowskiego! 

Więc się przyłączam! Wzywam każdego! 

 

Będę namawiał dziś nieustannie, 

Tych co są chorzy, na kwarantannie: 

Wszyscy stawiajcie się bez maseczek! 

Co się odwlecze, to nie uciecze. 

Dziś zjednoczeni, musimy razem, 

Tępić wirusem większą zarazę. 

Jest obowiązkiem dla covidowców, 

Pójść i pokonać nim Narodowców. 

 

 
 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO APELU BĄKIEWICZA! 
 

Od dziś do Narodowców grona się zaliczam 

I apel do kolegów mam i koleżanek: 

Weźcie sobie do serca słowa Bąkiewicza 

I nieście przed narodem oświaty krużganek. 
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Z cyklu: Suchary z internetu (wersja rymowana) 
  

PODCZAS SPOWIEDZI 
 

- Ojcze – zwierza się Janek. – Cały czas zza ściany 

Słyszę głos co mam robić. Jestem opętany? 

- Nie, mój synu. Za późno, byś rozdzierał szaty. 

Nie zapominaj o tym, że jesteś żonaty. 

 

* 

O DZIEWICY 

CO MIAŁA TRZECH MĘŻÓW 
 

Narzekała posłanka związana z prawicą, 

Że już miała trzech mężów, a wciąż jest dziewicą. 

Tłumaczyła każdemu, kto z tego się śmieje, 

 Że pierwszy to impotent, a drugi był gejem. 

- A ten trzeci? – spytano. - To żart? 

- Nie żartuję! 

To polityk. Jest… w rządzie. Tylko obiecuje. 

 

   nr 41 (1081), 14 października 2021 

 

 

W DZIEŃ ZADUSZNY 
 

Ksiądz z ambony do wspólnej modlitwy zaprasza: 

- Za duszę Stanisława, za duszę Łukasza… 

Na to Jaś przerażony woła do mamusi: 

- Uciekajmy stąd szybko, bo nas też zadusi! 

 

  nr 44 (1084), 4 listopada 2021 

MAM ODPISAĆ? 
 

Dziś dostałem maila z prośbą, bym odpisał. 

Tajemniczo podpisany był: Larissa. 

W nim pytanie umieszczone na serduszku: 

Czy chcesz sprawdzić jaka jestem dobra w łóżku? 

To wystarczy, żebyś dla mnie stracił głowę. 

Podaj tylko PIN do karty kredytowej. 

 

  nr 42 (1082), 21 października 2021 

 

 

13 listopada  

 

 
 

Wacek w życiu Marioli się pojawił znienacka. 

W barze przy ziemniaczanych bajerował ją plackach. 

Gdy zjadł placki smażone, 

Przyrzekł pojąć za żonę, 

A tu masz babo placek! Co za pech! Nie ma wacka. 

 

 

JESTEM POZYTYWNY! 
 

To was nie zdziwi. Dobrze wiecie, 

Że się starałem całe życie, 

Jako mąż, ojciec, małe dziecię, 

Szef, uczeń, harcerz, nauczyciel 

Być pozytywny!  

 

Daję słowo, 

Że z każdym ręka w rękę idę. 

Dziś potwierdzono urzędowo, 

Że nawet bratam się z covidem. 

ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ ZA ŚLUB? 
 

Przyszedł gość do kościoła, gdy wesele szykował. 

- Ile nas, proszę księdza, ten ślub będzie kosztował? 

- To zależy, mój synu, jak swe szczęście wycenisz. 

Facet przyjrzał się pannie, zaczął szperać w kieszeni. 

Daje dychę. 

- Szczęść, Boże! – ksiądz go wcale nie zbeształ. 

- Nie jest warta aż tyle. Masz! Należy się reszta. 

 

  nr 46 (1086), 17 listopada 2021 
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