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Szanowny Czytelniku.
Przekazuję trzeci tomik tekstów rymowanych, z których być może część zasługuje na miano
fraszek czy wierszy. Zarówno ten tomik jak i poprzednie (pt. Warstwy Odwrócone Wyspy Zielonej,
Niekonwencjonalnie Zielona Wyspa) są dostępne na www.jedrysek.eu. Pisałem je i wydaję przede
wszystkim jako list do przyjaciół, z wielkim dystansem do siebie i otaczającej rzeczywistości.
Jeśli więc ktoś będzie to czytał to proponuję wiele... wiele... dystansu – (: jeśli myślisz, że go masz
wiele, to się pewnie o wiele więcej mylisz :). Liczę na to, że nikogo nie urażam – bo i czym tu urażać?
Teksty są niekompatybilne, bardzo zróżnicowane pod każdym względem, są dla każdego, więc
nie do każdego każde trafią, ale myślę, że każdy coś znajdzie co go jakoś poruszy, rozśmieszy
lub utuli do snu. Paradoksem jest, że w sposób skondensowany, w zestawieniach kilkunastu
słów, można próbować efektywnie opisać fragment rzeczywistości – albo to dotrze albo nie …
Stąd i łatwo wydrwić – sam więc miejscami drwię z siebie.
Zapisując obserwacje w rymach chciałem, aby było w nich nieco humoru i optymizmu
– w postrzeganiu, rozumieniu, ekspresji... wypływających z serca, które w sposób czasem
bolesny, czasem żartobliwy, prześmiewczy, a czasem w krzywym zwierciadle, odbijają fragment
spektrum polskich aktualności. Jeśli ta forma komunikacji odpowiada Państwu to zapraszam
do zaglądania na www.jedrysek.eu, Facebook i Twitter (rekomendują także konto @RymPiS).
Nieustannie pytam – coście zrobili Mojej Polsce – Naszej Polsce.
Jestem Polakiem, patriotą, posłem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005–2007 pełniłem
funkcję Głównego Geologa Kraju i wiceministra środowiska w rządach Prawa i Sprawiedliwości
i jednocześnie byłem inicjatorem poszukiwań gazu w łupkach w Polsce – z własnej inicjatywy
wydałem pierwsze koncesje w określonej strategii, przerzucając całe ryzyko i koszty na
zagranicznych inwestorów. Przygotowywałem politykę surowcową Państwa. Rząd Prawa
i Sprawiedliwości starał się przygotować Państwo Polskie prawnie i organizacyjnie to bycia
silnym liderem, bo na słabość nas nie stać, ale i też słabi jako naród nie jesteśmy – i nie dajmy
sobie tego wmówić. Jest kluczowe kogo wybieramy – jeśli Bóg zechce pokarać jakiś naród to
zabierze mu władze umysłowe a pozostawi władze polityczne wybrane bez władz umysłowych.
Dwuletnie prace rządu PiS zostały w 6 lat zupełnie zniweczone przez rząd PO–PSL. Moja dzisiejsza
praca w Sejmie to żmudna walka, wbrew koalicji rządzącej, o bezpieczeństwo surowcowoenergetyczne, czyste środowisko, efektywną naukę – dla każdego obywatela Rzeczypospolitej,
o silną pozycję geopolityczną Polski i autentyczne bogactwo każdego Polaka. W Sejmie RP pełnię
funkcję przewodniczącego Zespołu Surowców i Energii oraz Z–cy Przewodniczącego Komisji
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także jestem członkiem Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz kilku Zespołów Parlamentarnych oraz nowo utworzonej (m.in.
z mojej inicjatywy) Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych.
Z uwagi na silnie odczuwaną przeze mnie blokadę dostępu do mediów publicznych (i innych
przyrządowych) oraz manipulacjami w nich bardziej zaawansowanej niż 30 lat temu, staram
się umieszczać na swojej stronie www.jedrysek.eu oraz na Facebooku i Twitterze, podstawowe
informacje dotyczące mojej działalności. Przecież każdy Polak łoży na media publiczne. Jak dotąd
mogę przedstawiać kluczowe racje głównie w mediach katolickich jak Radio Maryja, Telewizja
Trwam, Nasz Dziennik oraz niektóre portale internetowe (wyjątkowo inni) – dziękuję im
za otwartość na wolne, swobodne, słowo.

W swojej dwuletniej pracy w Sejmie RP, poza wypełnianiem zwykłych obowiązków posła,
przygotowałem kilkanaście autorskich projektów ustaw, w tym o zmianie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze – (miernictwo geologiczno–górnicze, Polska Służba Geologiczna)
oraz innych dotyczących spraw nauki i szkolnictwa wyższego, ochrony środowiska, VAT,
ACTA (autorstwo ustaw i uchwał nie powinno być mylone z poparciem, które w sposób
niesłuszny jest uznawane w statystykach sejmowych jako autorstwo, a posłowie często
nie wiedzą co podpisują). Przygotowałem także poprawki do Ustawy do Odpadach
Wydobywczych i do Prawa Wodnego. Zorganizowałem w Sejmie RP konferencje konsultacyjne:
„Pozycja gmin w poszukiwaniu i eksploatacji złóż gazu w łupkach.”
„Prawo geologiczne i górnicze”
„Ochrona środowiska w działalności geologiczno–górniczej”
„Surowce Strategiczne Polski”
Wraz z Zespołem jestem jednym z inicjatorów zakończonej kontroli NIK w zakresie udzielania
koncesji na poszukiwania gazu w łupkach. Przygotowałem także około kilkanaście projektów
uchwał, z których część zakończonych pełnym lub fragmentarycznym sukcesem tj. powołaniem
Komisji Nadzwyczajnej Energii i Surowców Energetycznych. Sądzę, że odnoszę sukces starając się
wpływać na świadomość posłów i senatorów w zakresie wagi geologii i górnictwa dla gospodarki
Polski i bogactwa Polaków. Nie zaprzestałem pracy na Uniwersytecie Wrocławskim
(nie oznacza to dublowania pensji), stąd wolnych chwil jest zbyt mało by odpoczywać. Są jednak
chwile podczas podróży z Warszawy do Wrocławia, po posiedzeniach Sejmu – głównie wtedy
zamieniam obserwacje i myśli w rymowane teksty jakie Państwo znajdziecie dalej. Te rymowane
myśli dedykuję wszystkim, którzy mnie wspierali lub wspierają w dążeniu do celu, w tym
szczególnie żonie i dzieciom, którzy moje działania dla Polski odczuwają na sobie także jako
wielki ciężar. Dziękuję współpracownikom, Gosi, Mateuszowi, Tomkowi i wielu innym, których
z imienia, ze względu na grożące im konsekwencje, ciągle nie mogę wymienić, a którzy mnie
wspierają – to bardzo boli, rodzi bunt…. Swoje teksty dedykuję też moim wyborcom, którzy
oddali na mnie głos, a szczególnie tym, którzy nie stracili wiary, oraz tym, którzy być może swoim
głosem kiedyś mnie wesprą bo wiary nabiorą (a może już nabrali?). Mandat posła stał się wielce
zobowiązującym narzędziem, ale w opozycji bardzo słabym, wymagającym wielkiego uporu
i naprawdę dużego wysiłku.

„… poseł nie jest większy od tego, który go posłał”(Jana 13, 1–17)
Oświadczenie
Dla własnego bezpieczeństwa komfortu wielu, zapewniam, że wszelkie skojarzenia i podobieństwo
do kogokolwiek i jakichkolwiek osób, zdarzeń, obiektów, podmiotów, przedmiotów, kultów,
orientacji, poglądów, myśli, tekstów i wszelkich innych dowolnych, w jakimkolwiek wymiarze
i przestrzeni, materialnej i niematerialnej... jeśli są, to są wyłącznie wynikiem przypadku, zbiegu
okoliczności i czegokolwiek tylko nie intencji. Zawarte treści pisane, rysowane, pomyślane itd.
to wyłącznie fikcja – wszytko to zupełna fikcja – przecież tak być nie może.
Wrocław 2013.12.04
Mariusz–Orion Jędrysek
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Wszelkie prawa zastrzeżone. ©
INBS 19620428MOJ:)
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Antysymetria Symetrii
POWODY WESOŁE I SMUTNE
Nie ma żadnego powodu,
byś wesoły był za młodu,
radość, żarty, śmiechy, harce,
zostaw na czas kiedyś starcem.
Niezdecydowanie
Temu jest mój wiek winny,
że codziennie jest inny.

Radość
Poczucie humoru dał nam przecież w darze Bóg.
Niech korzysta każdy z niego, tak jak będzie mógł.
Mądrość niesymetryczna
Dla głupiego głupi mądrym,
rzeknę, czy roztropnie?
Dla mądrego mądry mądrym

- rżnij głupa odwrotnie?
Bez wyjątku
Nie było takiego
– aż cierpnie mi skóra
i przechodzą dreszcze
- który by nie umarł
albo by żył jeszcze.

Jak poseł M. Ast
zapytał posła Jędryska
Jak zdrowie? Co dzień gorzej!
W tym optymizm tkwi może
Bo choć gorzej ma biedak,
to jest to co dzień. Jednak!

Pijany abstynent
Im więcej ktoś pije, tym ten pije już mniej
(bo jest bliżej pułapu pojemności swej)
taka jest logika – mówię to ze wstrętem:
kto leży pijany ten jest abstynentem.
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Wreszcie ktoś zapłaci
albo Ujemna wartość dodana
Skandal nad skandale - czy ktoś o tym słyszał?
Nikt nie płaci mi za to, abym fraszki pisał.
Za to bym ich nie pisał, też płacić nikt nie chce
- będę głośno śpiewał - w tym swój sukces wietrzę.
Gdy Wielkanoc 2013 w głębokim śniegu
Pamiętaj o karmieniu zamrzłego dziś ptactwa,
długa zima, brak wiosny, mrą głodem biedactwa.
STOSUNKI POGODOWE
W zimne śnieżne mroźne kwietnie,
grzeją nas stosunki letnie.
Tak dobrniemy my do zimy,
Wtedy będą – narodziny.
Odgrażanie
Piórka stroszy, głosik stroi,
Widać, że się bardzo boi.
Adwokat czyli hiena ofiarą Lwa
Nasłana hiena twa,
zamieniła mnie w lwa.
Odwet obosieczny
Będzie immunitet w głosowaniu zabrany,
za to, że ten jest, a ten nie jest... opisany.

Skromność antysymetryczna
Po cóż owacje,
wiem, że mam rację.
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Zrozumienie z kobietą - 1
Próba zrozumienia dowolnej kobiety,
ma wyłącznie wady - ni jednej zalety.
Kobietę kobieta zrozumie jedynie,
więc się nienawidzą – nim zrozumiesz, zginiesz.
Zrozumienie z kobietą - 2
Nie mów prawdy kumie,
bo cię nie zrozumie.
Gdy zaczniesz tłumaczyć,
to Ci nie wybaczy.
By nie kłamać znowu,
zamilczcie pospołu.
Zrozumienie z kobietą - 3
Prawem Parkinsona
Trafiła się ona.
To jej powiedziałem,
no i sam zostałem.
Miała być pochwała
lecz nie zrozumiała.
I znowu to prawo,
mnie nie okłamało.

Potem nie będzie
Ile nam, razem, życia pozostało,
- czy drugie tyle? - To dużo czy mało?
W chorobie już tylko? Zdrowie pozwoli?
Wyrywaj życie, choć z gardła, czasowi.

Odtumanianie
Twittowanie otumania - robię za tumana?
Pójdę z dziećmi na podwórze - ulepić bałwana :)
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YACHT CLUB TIFFI w OLSZTYNIE
Bym miał pracy warunki, komfort i wygodę,
zamówiono mi pokój z widokiem na wodę.
Wróciwszy do hotelu, z wykładów... mam zmianę,
bagaż, ja z nim, w pokoju z widokiem na... ścianę.

Do przodu cofanie: Antysymetria
Cofanie jest, gdy przód zamienia się z tyłem,
ale są czynności - chociaż niezbyt niemiłe,
gdy wszyscy cofamy... przed siebie, do przodu,
- z przejedzenia czasem... raczej nigdy z głodu?
POCIĄG RELACJI KRAKÓW-KOŁOBRZEG (LUB
INNY DOWOLNY)
Skwar jest w WARSie, pot w pachwinach,
okna szczelne (klimy ni ma),
zaspawane, żeby muchy
nie wpadały! Za to ciuchy
ciekną potem od kelnera,
- kawę z potem piję teraz.

FRANCE NIESMACZNI (TTodp. dla Franki @fankaaa)
Wegetarian nie lubisz - bo Cię objadają,
na złość zjedz wegetarian - niech się z pyszna mają.
KRÓTKOGRUBE
Piękne jest życie
- gdyby nie tycie.

Przewrotnie
cóż warte życie
- gdyby nie picie
9
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gadać, żreć by si ięknie,
ę spotykać,

Więcej w usta w
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wąsy w zupie,
oczy na wierzch
- ktoś się krztusi
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węgiel, smekta,
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żreć, żreć, mlaskać, ślina cieknie,
sapać, popić, ciamkać, łykać,
pełna gęba, serce mięknie,
gadać, żreć by się spotykać,

Szybko minął dziś obiadek,
czas kolację na stół stawiać,
głośne wzdęcia spuszcza dziadek,
resztki piją, żrą by gadać,

żreć, żreć, mlaskać, ślina cieknie,
sapać, popić, ciamkać, łykać,
pełna gęba, serce mięknie,
gadać, żreć by się spotykać,
Miejsca brakło już na stole,
brat się bawi odpadkami,
w bigos co niedojedzone,
kto dziś nie żre - ten nie z nami,

żreć, żreć, mlaskać, ślina cieknie,
sapać, popić, ciamkać, łykać,
pełna gęba, serce mięknie,
gadać, żreć by się spotykać,

Ból wątroby - znów ktoś jęczy,
z gaci w zwałach tłuszcz wycieka,
do dom jedziem - prowiant wzięty,
znowu tydzień trzeba czekać,

żreć, żreć, mlaskać, ślina cieknie,
sapać, popić, ciamkać, łykać,
pełna gęba, serce mięknie,
gadać, żreć by się spotykać,
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Buzi mlasnąć w pożegnaniu,
śliną, potem, resztką żarcia,
tak jak przedtem w powitaniu,
teraz więcej do otarcia,

żreć, żreć, mlaskać, ślina cieknie,
sapać, popić, ciamkać, łykać,
pełna gęba, serce mięknie,
gadać, żreć by się spotykać,
Można wyśmiać ciągłe żarcia,
ale są też dobre strony,
- bo rodzina ma oparcie,
i się kocha - żryjmy tony.
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Ta r g i P r z e ta r g ó w
ZMANIPULOWANE przetargi
Rządzi pan autostradami
- skąd afera z zegarkami?
Mieniał stringi różnych marek,
para stringów za zegarek.
Wnet oświadczy on przed nami,
ta wymiana zegarkami
- jegoż prawo, takaż racja
- seksualna orientacja.
Tylko prostak ordynarny
drwi z mniejszości seksualnych.
Winny zatem jest poeta,
brać zegarki to zaleta.
ADWOKAT z zegarka wytargany
Dał na proces sto tysięcy,
za zegarki swe wziął więcej,
a zegarki za przetargi,
jest czym pokryć w sądzie skargi.
Szkodniki z CBA
CeBeA ministrowi zabrało zegarki
Więc w rozkładzie jazdy braki, dziury, szparki
będą, bo nowy rozkład PKP gotuje
CeBeA więc jest winne - bo transport rujnuje
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obstrukcjA zegarkowa
a Prokurator generlny
W rekonstrukcji rządu zator
- lewatywą prokurator.
PeO w sądzie zwolni zator,
zeń wyleci prokurator.

Serwilizm niewymiaru
Kto serwuje swe usługi?
Prokurator pierwszy, drugi...
Sędzia też się mu przymili
- uniewinni w jednej chwili.
Albo drugi sędzia, trzeci…
- awansuje bądź wyleci.
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List motywacyjny o pracę
Zbawieniem nam PO łono,
Polska jest Wyspą Zieloną,
Polskość to wstyd, PiSior to śmieć…
Job w radzie nadzorczej chcę mieć.
DELEGAT PARTYJNY
Swych zatrudni, skryje draństwa,
rządzi spółką skarbu państwa.

Plany życiowe
Będę kiedyś w POrządzie – bo mam ich przymioty.
Za pieniądze narodu zrobię zeń idiotę.

POmiot obywatelski
Choć niczego nie umiem,
tom ja fajny chłop w sumie,
i choć szkół nie kończyłem,
byłem POsłem – rządziłem.
A wiedz panie kolego
żem ja stworzon do tego.
Polska za to zapłaci
- taki geniusz się traci.

antyantykorupcyjny
Z czyim interesie i z czyjej przyczyny
w Unii Europejskiej nie ma Ukrainy?
RadSik rzekł: korupcja jest w ich gospodarce
- POkorupcja drzwiami – przycięła mu palce.
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Tuskumorales Mini.Transportales czyli bilokacyjna
teletransportacja (z rozmowy na TT z @AdamDee_nppl)
Wysoko oceniam ministra pracę,
Wysoko oceniam morale jego.
Dymisja to jego lecz go nie stracę
Przeprosisz ty polsko jego samego
PODymisyjnie
Honorowo się wyrzucił,
wnet z honorem do nas wróci
- będzie szefem nad agencją,
w ambasadzie ekscelencją...
Skarbnicy partii rządzących
POLSKA-HISZPANIA PARTYJNA
U Hiszpanów skarbnik siedzi,
ich z radami Tusk odwiedził
-skarbnik PO także w biedzie
bo też siedzi - na Florydzie.
GRABARZ
W koalicji jak w zegarku,
dile na cmentarzu, w parku,
rządzi przekręt, świat się śmieje...
tylko Polska nam marnieje.
Emocjami targani: Koalicyjny deser
Były słodkie kłamstwa i gorące zaklęcia.
Przyszła gorzka prawda, kwaśna mina i wzdęcia.
RZĄD PIJANEGO ROWERZYSTY
Koła brak, tylne bez szprych, krzywy rower cały,
on wkłada weń pogięte hamulce, pedały.
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Walenie koalicjanta

W PSLu tak dostali,
że już leżą… ten wciąż wali.
Won z koalicji
Nie mów do widzenia,
bo to nic nie zmienia.
PO-PSL-SLD idą w tango
POotwiera rząd podwoje,
tańczyć będą wraz płci troje,
POpartnerski to jest związek,
kto bez majtek i podwiązek?
Niskie słupki
Z PO wcale nie jest źle
- ma poparcie SLD.

Wytargowana Inicjatywa
Dzierżą rządy uparcie
- mają z Ruchu wciąż wsparcie.
Za co to koalicja?
Może zbada Policja?
Pod Słońce
Wszyscy mówią - Słońce Peru,
a to Słońce PRLu.

Okrągły Stół i 04 czerwca
Swoi władzę oddali - i wzięli ją swoi,
Tam nam Polska stanęła i stoi.
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Targowica
Komuna, postkomuna upadły! Aliści?
Któż ich wziął w swą opiekę? Aaa… POkomuniści!
PO wyborach
Banda ta sama
- rządzi na chama,
władza na przywrę
- rządzą na wyrwę.

BANDA1
W gardle zdławia wolność
słowa
wał.
- nikt tak Polski nie marno

BANDA6
a?
Rząd to desant czy połow
ł.
wa
rno
Nikt tak Polski nie ma

BANDA2
?
Gdy on ręką - czyja głowa
wał.
Nikt tak Polski nie marno
BANDA3
owa?
Złoża oddał - z kim ta zm
wał.
Nikt tak Polski nie marno
BANDA4
ał.
Sądy, prawo,... zdeprawow
wał.
- nikt tak Polski nie marno
BANDA5
wał.
Polską dumę w gnoju scho
wał.
- nikt tak Polski nie marno

a tu powinna być 19 strona!

BANDA7 Ten Vał eN
Wiarę niszczy, gra jałowa.
wał.
Nikt tak Polski nie marno
BA ND A8: Ga me ta Wy
br oc za
Łgarstwem, fałszem są ich
słowa.
wał.
Nikt tak Polski nie marno

Wstrzymująco - targi inaczej
Premier szkodnik, PO do zmiany,
drą się solidarne damy,
solidarni drą panowie...
głosowanie ... są po słowie?
Frazesami każdy dymi
- solidarni z... rządzącymi.
Jedna NIE- więc jest uczciwie
ukarana... sprawiedliwie.
Rząd popiera opozycja
- polityczna inwestycja.
A poparła partia która?
Solidarna Koniunktura.
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Brzęczenie brukselki
Solidarna pakt zawarła
i platformę dziś poparła.
DonkoPolska jest the best,
Solidarna z Tuskiem jest.

W zamian słupki im skoczyły,
przed POżarciem - to akt miły.
A co z POLSKĄ - zamienili
za brukselkę - zasłużyli.
Auto-knockdown
Najpierw byli zaślepieni,
teraz leżą ogłuszeni.
SZLACHETNA OFIARA W MEDIACH
PRZYRZĄDOWYCH
W oświadczeniu się zmiarkował:
„PiS nie będę atakował”
A żeś mandat rąbnął cwany
- czyś jest sam atakowany?
Ich Ruch
Rozkraczeni, w lesie, w polu,
korzystają z… Alko holu.
Olkoholizacja w Naszym Domu
Janusz to to produkuje,
Olek to to konsumuje,
Ryś to lewatywizuje,
EuropaPlus minusuje…
marne to choć się rymuje.
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METROMEDIALNA
Z metrem gorzej niż tragedia,
HGW obwinia media,
drążą temat - ciut za wiele,
czystki w mediach - drąż tunele.

Otwarcie (wnet zalanego) tunelu
w Warszawie
HGW, od rana
w tunelu... zalana.
Zainteresowanie „Wałęsą” w Wenecji :
PL dziennikarze zdumieni
Były owacje, wszyscy na stojąco
- trudno wychodzić z filmu na siedząco.
Leczenie paliatywne
Lek na całe zło
- gwarancje PeO.

Pytanie o znikającego „buzka łobuzka”
@ilonadarmach
odp. @RymPiS
Zamienił, Buzka,
Naród, na Tuska.
Jest więc łobuzek,
Po co Ci Buzek?

2014
Zastał Polskę budowaną,
a zostawił zrujnowaną.
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STRACH PRZED REFERENDUM
Się skompromitował cały i na cało,
wyszedł z niego prymityw i ... nic nie zostało.
Rozmowy na szczycie - w cztery oczy?
Herman mówi po angielsku,
Donek wali ... po partnersku.

M
RENDU
E
F
E
R
PRZED
na cało,
STRACH omitował cały i . nic
pr
i ..
Się skom iego prymityw
edł z n
Cwaniak czy pierdoła? wysz
ie szczyc
Premier wielkiej skali,
na
y
w
u,
Rozmo ówi po angielsk .
- przy nim wszyscy mali.
m
u
k
Herman li ... po partners
Wszystko mu się wali
a
- właśnie w takiej skali.
Donek w
Phemiehrr
Każdy obcy chwali,
że on Polskę wali.

Cudaczek
Znam ja wielu tuskoludów,
- dosyć mają tuskocudów,
Podział wyrazów
Tu sklep na muchy i Tu sklep z mu chami.
Podział wyrazów. Bawcie się sami.
#WiaraCzyniCuda 2
Tusk powiedział prawdę.
To stało się sławne.

hrr
Phemie y chwali,
bc
Każdy o ę wali.
lsk
że on Po
ła?
pierdo
y
z
c
k
Cwania ielkiej skali,
w
Premier wszyscy mali.
m
i
- przy n mu się wali
o
Wszystk w takiej skali.
e
i
- właśn

TAKA POTRZEBA
Takież ruchy trzeba cenić:
umiał NIE na TAK zamienić
- matki pierwszego kwartału
sondaż podniosą pomału.
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PO naciskach/USTAWA ANTYALKOHOLOWA
Ależ Sejm nasz jest niezdarny,
NIE na ubój rytualny?!
Będzie zmiana-bo błąd marny
-NIE na upój rytualny?
W CZYIM GNIEŹDZIE?
Na ołtarzu łżych ambicji,
lży cierpieniom stu tysięcy,
w ludobójstwie moczy nogi...
Kim ty jesteś? I jak drogi?

Losy Polski - SPORO ICH
Durnie, szpiedzy, złodzieje, zdrajcy i wariaci
- oni ciągle tu rządzą - Polska ciągle płaci.
Schizo… Proforma Obywatelska
A miało być „normalnie” i taka też norma
- mówi Obywatelska, a rządzi Proforma.

Świadkiem wyzwiska
Chamy są to, PiS miernoty,
bydła plucie, szczyt podłoty,
śpiew i modły - to wybryki,
cmentarz - nad trumnami ryki,
motłoch to jest z PiS-hołoty,
gnidy wściekłe z gniazd ciemnoty,
moher, watah dożynanie.
nikczemności, zabijanie…
Takie jakie POzaloty
taki rząd i POprzymioty.

Decyzja POPSL w Sejmie
Utrzymany immunitet:
bydło, cham to cool epitet.
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immunitet mu
utrzymali
Wytrzymał psych
icznie,
a gdzież tam – cy
nicznie.
Gęba żałosn
a – bezduch p
otargany
Chrypiąc, mlasz
cze, pluje, bek
a
- mirabelki z sz
czawiem żarła.
Widzę intelek
tu karła,
choć przed sob
ą mam człowie
ka.
POrada dla g
łodnych dzie
ci
Intelektualny sz
czawik
- wybierz go - ni
ech się PObawi
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Trwa m ,
zo st a ł id io tą
sk o ń cz o n ym ,
st ą d , b ez li st
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m,
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sko ń cz o ny m ?

Macanki targanki
Trzymał Tusk G
owin
a on Tuska trzym a,
a,
tak trzymają sobi
e,
obaj - wciąż przy
żłobie.
I po co to było?
Aby się rządziło
.
Ewolucja polity
ka
Było Go&win,*
teraz Go&giń.
*(win – ang. Zw
ycięstwo)
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Gowin kandydatem czyli radość Tuska
z kamienia spadłego z serca
„Kamień spadł mu z serca” - w nim widzę Gowina.
Ktoś ten kamień podniesie? To jasne - Schetyna.
Nie po to by nim rzucić - taki osąd myli!
Kamień ten on Donkowi przytroczy do szyi.

Z ROZMOWY Z G.SCHETYNĄ W SAMOLOCIE 2013.05.24
„Rzuć pierwszy kamieniem jeśli nie twa wina”,
rzekł i... rzucił w Tuska - bo to był Schetyna.
potargany dywanogrześ
Leży zamiast dywanika,
już nie rządzi i nie fika.
Po Canossie, gdy przeżyje,
- urwie głowę, zgryzie szyję.

Wyplujka
…
Depiskoryzacja
cóż... POdemokracja.
Deolechowskizacja
cóż... POdemokracja.
Derokityzacja
cóż... POdemokracja.
Degowinizacja
cóż... POdemokracja.
Degodsonizacja
cóż... POdemokracja.
Deschetynizacja
cóż... POdemokracja.
…
Depolonizacja
cóż... POdemokracja.
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PARK ROZRYWKI I HALA „KAPELUSZ” W KATOWICACH
Obok Planetarium, ZOO,
Kongres robi partia PeO
- stąd kosmiczne obietnice,
małpowanie PiSu, rycie.
Że w Miasteczku to Wesołym
- z Kapleusza - bo nie z... głowy,
Tusk wyciągnie sztuczką cuda:
pustka, zdrada, fałsz, obłuda.
Prestidigitator z „Wesołego Miasteczka”
Obietnice mową składną,
z Kapelusza dziś wypadną.
Któż iluzji mistrzem cwanym?
Ten co będzie dziś wybranym!
Powybory
Tusk jest pełen animuszu
bo już siedzi w... Kapeluszu,
premier z niego... sam wybiera
i wyciągnie zeń... premiera.

SŁUGA SPRZĄTACZEM
Kiedy w domu naszym sprząta,
ten co sługą jest sąsiada,
dobro weźmie, brud do kąta,
klucze skradnie, wszystko zbada.
Taktyka 5-tej kolumny
Kłamać, udać, jątrzyć, droczyć
- byśmy mieli coś przeoczyć.
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Psy i psuje
Grywaliśmy w piłkę, piłka za płot wpadła
tam psy ujadały, więc piłka przepadła.
By ją wziąć i grać dalej, ktoś psy głupie droczył,
drugi przez płot po piłkę, z nią z powrotem kroczył.
Taką wciąż nam Tusk piłkarz metodę stosuje,
gdzieś droczy, myśl odwraca - tu zaś Polskę psuje.
Drugi Nowy Wicepremier,
Trzeci Nowy Wicepremier…
Finansowe mamy tyły,
wicepremier jest dla zmyły.
Premier nie chce odpowiadać,
chce jak dotąd... gadać, gadać...
PO rząd a nie?
Oddam darmo piękną, młodą,
wykształconą europejsko,
dbaną, rosłą, wiejsko-miejską,
moją dziurę… budżetową.
Wytarganie: KASA NA RABUNKOWE RZĄDZENIE
Skok na OFE, skok na SKOK
żeby rządzić jeszcze rok.
Pożyteczny pasożyt
Nie ma wielu eurowrogów,
bo narobił Polsce długów.

Oddłużanie
Bieda długów do nas mruga
PeO rządów to zasługa.

y
Trend wzrostow
ziemy mieli,
Długów wór będ
w Brukseli.
lecz nie jego - on
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PO/PŁACIMY - POLACY NAJBARDZIEJ
ZADŁUŻONYM SPOŁECZEŃSTWEM
EUROPY ŚRODKOWEJ
On wydaje, my zaś sługi,
my płacimy, jego długi.
NARODOWY OPERATOR KOPALIN
ENERGETYCZNYCH
Nie zostaniemy z długami my sami,
PO je zapłaci... naszymi złożami.
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POczekiwana zamiana miejsc
(TT dyskusja z @fankaaa).
Prima aprilis raz w roku wesele,
Wypłata co miesiąc weseli portfele.
Nam Zielona Wyspa dowcipy zrobiła,
że oba wesela z sobą zamieniła.

Czas to pieniądz
w POwersji układu zamkniętego.
Bezrobotny żyje w nędzy
- dużo czasu - brak pieniędzy.
Pracujący też jest w nędzy
- nie ma czasu ni pieniędzy.
Cóż PO robi? Moim zdaniem
...mają czas na wydawanie.

Pakt przeciw nam czyli Pakiet
Energetyczno-Klimatyczny
(a Wielkanoc 2013 w stanie głębokiej zimy
ze względu na Globalne Ocieplenie).
W marcu, kwietniu na Wielkanoc,
mróz zimowy śniegu zasp moc,
lecz gaz, węgiel chociaż swój
kupujemy, bo ten
sam podpisał Pakt durniutki
- miast łagodzić zimy skutki
żeby nam się żyło lepiej,

nie chce by nam było cieplej
walczy z globu ociepleniem...
Panie - zostań Ty już leniem,
czyś ty Niemiec czyś ty głupi,
że z Niemcami Pan nas łupi?

Komisarze UE jadą do Moskwy w sprawie Cypru
Czy gaz polski czy cypryjski,
pomoc Unii - zysk rosyjski.
Wrzuca węgiel do Kopalni… (3ci Oddech Kaczuchy)
Górny Śląsk to są kopalnie
- więc w POrządzie myślą marnie,
bo tam węgiel importują,
a kopalnie bankrutują.
Polska gospodarka Wielosilnikowa
Lecim na silniku jednym,
biedny Polak - bardziej biedny,
pocieszeniem... z rządu strony,
że ten silnik... pożyczony.
Substytucja
Do Europy - ciągnął Bolek,
Dziś do Euro - ciągnie Lolek,
Polska gdzieś się nam zgubiła,
aby PO tu lepiej żyła?

ZIEMIĄ I LUDEM
Jeden z nich ma papachę, drugi pikielhaubę.
Tak, słudzy nami rządzą - na Ojczyzny zgubę.
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targanie Polską
Sąsiad nie ustaje w trosce:
by Rząd Polski nie był w Polsce,
kiedy rządzą nami
nie rządzili sami;
nie Rząd Polski lecz Rząd w Polsce.
Karaczan…germanica
czyli jak Prof. Jan Szyszko oznaczył krwipijców
Śmiejcie się - jak ja się mylę
- gdybym mylił boćka z gilem.
Lecz pomyłka ta znikoma
- pluskwa w Sejmie pomylona.
Za morskiego karaczana,
wziął PO-spec z oznaczania
- miał go za Brazylijczyka.
Toż karaczan germanica (!)
co w PKP krew nam ssał
- Niemcem Donek zwać się bał?
Z tej to bajki morał mądry:
nasz krwiopijca jest zza Odry.
przedrostek PO… lub dzielenie przez zero
Gdy racja w POłowie - to taka POracja,
jak POwolność słowa, jak POdemokracja.
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POksymoron
Rząd nie kradnie OFE.
Długi mniejsze trochę.
Zegarków nie było.
Korupcji ubyło.
Złoża w polskich rękach.
Tusk nigdy nie stęka.
Ziemia jest Polaków.
W wojsku nie ma braków.
W szkole Polski uczą.
Co ukradli zwrócą.
W szpitalu wyleczą.
Sąd Polaków pieczą.
Emeryt przeżyje.
Bieda tu nie wyje.
Polaków szanują.
Polski nie rujnują.
Kwitnie gospodarka.
Dumą polska marka.
W mediach prawda woła.
PiS wariaci zgoła.
PO władzę u władzy
Coś obiecaj, daj słowo - sukcesu połowa,
czyny zostaw już innym - sam daj nowe słowa.
JAK DT RACJĘ MIAŁ W POŁOWIE
(POLACY WRÓCILI Z IRLANDII)
Polacy wrócili na rok... na godzinę,
pożegnać Ojczyznę i zabrać rodzinę.
POSŁANIE
Gdy się nie podoba rząd,
to czym prędzej wyjedź stąd.
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Brukselska rozmowa z kelnerem z Lublina
Wracajmy do Polski - po co? Jego zdaniem,
by sprzedajnym gnojkom spuścić tęgie lanie.
ODPOWIEDŻ NA OPADAJĄCE ZE ŚWISTEM RĘCE
@dawernik
Nie świszcz rękami w geście opadania.
Świszcz z nami w geście porządnego lania.
Naczelny PRZYRZĄDOWY
Każde pomówienie…
nagrodzę, docenię.

FRANCE SUMIENIA (odp. dla Franki @fankaaa)
Sumień wolność rząd ma w cenie,
żadną inną go nie skusisz,
chcesz to możesz mieć sumienie,
gdyś jest z nimi - mieć nie musisz.
ŻYCZENIE W IMIENIU NARODU
Mam zdrowe podejście,
na jego odejście,
dam na msze i misje
za jego dymisję,
nawet kasy furę
na emeryturę,
wielce sobie cenię
jego wyrzucenie,
i bez ceregieli
zamknijcie go w celi,
lub mu 100 lat ferii
w dalekiej Syberii.
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NA PAKIET PRZENIEŚĆ
NA ŁAGODZENIE
SKUTKÓW ZIMY)
Z ociepleniem walczyć
mamy,
przez to w śniegu
zamarzamy.
Może walczmy z zimą srogą,
Zdolny Sługa
... Słońce, ciepło, miło, błogo.
Ależ to jest mózg,
Problem tym - to wiemy
ten ich Don von TÜsck.
sami,
at nie wpływamy.
RZĄDOWY TELEFON ALAR- że na klim
Zysk więc główny walki
MOWY ZA 250 MLN ZŁ
z zimnem:
Sto dwanaście, gdy ktoś
nie będziemy płacić innym.
dzwoni
Z walki z chłodem inny zysk
- głucha cisza... to śpi Boni.
przestaniemy brać też
w pysk.
Bo NI ON Cyfrowy ni
Analogowy... Nowa próTaki tam 1
ba cyfryzacji (odsłona
Taki Stadion Narodowy
2 z serii D-01 albo coś
dumny pijar - Wstyd
tego typu)
Sportowy.
Choć analogowy on,
chce dla siebie cyfrotron,
Taki tam 2
więc tron zerojedynkowy,
Taki Stadion Narodowy
wciąż wychodzą zerotrony,
wygrał pijar - ten Tuskowy.
(więc powiedzmy mu
idź won każdy przez
Taki tam 3
nas opłacon)
Dumny Stadion Narodowy
to propagandowy
PRZECIWEFEKTY PAKIETU Sukces
Wygrał pijar - ten Tuskowy
ENERGETYCZNO-KLIMAsukces - ten sportowy?
TYCZNEGO (INTERPELACJA a gdzie
DO D.TUSKA - NAKŁADY

KOMU PREMIER KOMU?
Walczy z globu upałami,
my ze śniegiem i mrozami.
Stąd w Afryce ma wizyty,
czyj on sługa płatny przy
tym?
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WOTUM NIEUFNOŚCI
Na mównicy bzdurzy, stęka,
to minister cicho kwęka,
w opozycji będąc posłem,
także kwękał - lecz donioślej.
Tuskoresume
Dla jakiej przyczyny
Pan tu stroisz miny?
Zaskoczenie wyjaśniające
Wyjaśnienia władzy głupie?
Nie, to władza ma nas
Ocena
Jest dużym nietaktem,
darzyć go respektem.

List otwarty
Mam Pana za szuję.
Pana nie szanuję.

Właściwy
W polityce rządzi kiep
- trzeźwy... gdy go boli łeb.

N a b o le ś c iw
y rząd rado
ści
P o ci e sz e n ie to
m al u tk ie ,
Walec
m o je w ie rs ze
zw yk le kr ó tk ie
PO
nam
Polskę
zwalcowało
,
b o b ył o b y m ił
o,
- są u władzy - ciągle mało.
g d yb y ic h n ie
b ył o
- rz ąd ra d o śc
i p ał a sm u tk ie
m.
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Rządzący
W ziarnach kąkol głównie został,
plewy, z ziarna otręb wióry,
POplon nowe dał kultury,
chwastem zboże poprzerastał.
Dziwoląg czyli dlaczego Rosiewicz rymował
ruskie z tuskiem?
Dlaczego ruskie
rymują się z tusk’iem
przecież niewinny,
przecież on z innych.
NARZĘDZIA
Ze wschodu i zachodu przeciw nam trzymają
- więc się nie dziw, nie pytaj, po co obu mają.

Lejce i bat
Trzyma bat i lejce tak:
„słuchaj nas bo... oddam wrak”
NAMIESTNIKOWSKI TEATR
Pyk ministra - zdanie wschodu,
pyk drugiego - gniew zachodu,
kto ich wybrał - strach mi wzbiera
- prezydenta i premiera.
Prezymier
DÖneck i Brjoniek w naszym domu knuli,
Brionjek dla wschodu, DÖneck dla zachodu.
Brjoniek spokojny nie wadził, chwost kulił,
DÖneck ku posłudze wychowan od młodu...
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Przyjaźń
Gdy ruski klepie po plecach Brjońka,
Gdy staSSi klepie po plecach DÖncka...
My rozproszeni w czynie i w mowie
- klepani pięścią, nogą, po głowie.

Namiestnicy targowicy
Pajac, dureń, żulik dziarski,
się w zachodnim mości zadzie.
Bazarowy herszt cinkciarski,
się we wschodni wymiot kładzie.

ORĘDZIE BeKa
Dziś przebrała się już miarka
że kuleje gospodarka
to nic, ale mam ja bula
bo mój premier dziś okulał.

POzgoda. Z kim?
Zgoda buduje
- lecz peo rujnuje.

Komuch ruski
Lubi grywać patriotę
- popierany sierpem, młotem.

wie i milczy
Pewien jaśnie prezydent, na jasne pytanie:
Jak się pewnie(!) nazywasz? Nie odpowie na nie.
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broni spraw komuch ruskich
lico białe pokazuje
gdy w czerwieni gęba ryta
z ust tak szczerych fałszem pluje
durniom wódz dla mnie łachmyta
z krzywd narodu w pamięć wrytych
z służb chronionych okupantem
broni sprawnych w mordach skrytych
bezkarności im gwarantem
dla oprawców wschodnich ruskich
zdradza kupczy słowem danym
ten bronispraw komuchruskich
ŻAŁOSNie OBCY
czasem bywa nazwanym
Durny pomysł, bo myśl taka.
Broni spraw wypuści ptaka.
Orła tymże sam wywinie
- pieśń żałosna na festynie.
Zwracanie uwagi: PATRIOTA TAJAJ
Po co była ta wizyta?
Tak bez jaj by nikt nie pytał.
Dzięki jaju w mediach jednak:
„dbam o Polskę” - poszła brednia.
Expose w mediach
po-bełkoty
dla idioty.
Platforma związków partnerskich
Gra pozorów, gadu, gadu,
władza, biznes, brak rozpadu.
Tym nam oczy mydlą media
- co przykrywa związków brednia?
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Wiadomości, Fakty, Wydarzenia...
i inne pomniejsze
Odór tchnie z telewizora
- czas wyłączyć, taka pora.
oportunista z chorda dorsalis
Swąd dziennikarskiego trupa
- smrodzi ktoś bez kręgosłupa.

DZIENNIKARSTWO PRZYRZĄDOWE
Osi całej kręgosłupa
brak. W łączeniu głowa – pupa
Chorda dorsalis
- płatne moralis.
Jak na obiad stęchła zupa.

MATRIX MANIPULACJA
Dlatego wciąż oglądam media przyrządowe,
by wiedzieć jak nas kłamią, trują serca, głowę.
PORekomendacje anty-TT
Chcesz poglądy swe wyrobić
co masz myśleć, co masz robić?
Te fał eN i Pe oglądaj
- do Twittra nie zaglądaj,
bo tam każdy pisze co chce,
czyta, myśli i wie... To Źle!
#WiaraCzyniCuda 1
Media przyrządowe
- te kłamią połowę,
drugiej brak połówki
- Polacy półgłówki?
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KONFERENCJA PRASOWA
Uśmiech, unik - łże łachmyta,
gdy dziennikarz jego pyta.

Media przyrządowe - Kłampospolita
Jak piach w zębach prawda zgrzyta.
Rzecz- to, czy Kłam- pospolita?

Media Przyrządowe - Świergolenie
Trelem mamią - z każdej strony
- patrz i słuchaj - różne ptaki,
śpiewa słowik - kraczą wrony,
różne głosy - kłam jednaki.

Media PRZYRZĄDOWE – Wstydu Brak
Któż w eterze pluje, łże?
tefałen i tefałpe.
Ciemnta i Duchota
Daj multipleks Trwam czym prędzej
by mieć wolnych mediów więcej.
PO/Strach
Jest nie jeden zdrajca, cham,
co się boi prawdy z Trwam.
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Nieprzyrządowa stacja telewizyjna
Któż w eterze z prawdą bryka
- Telewizja Republika.
Teraz
W świat wysyła prawdę – het
- wolne słowo z radia WNET.
#100 000 obserwujących
Pluje, drze się, łże... łachmyta,
wielu jego obserwuje,
a on butnie: jam elita!!!
W durnej dumie coś pojmuje?

idiota obserwowany
Zdrajca, klown i bufon, z tym się dureń obnosi.
Dumny bo patrzy wielu, o retwitt go prosi.
Myśli: śnią o mnie z podziwem – każdy followersem...
On widzi to rewersem – reszta zaś z awersem.
DT JUŻ NIE TŁITUJE?
DeTe rezygnuje, zawiesza Twittera,
- gdy pijar mu skona to… nie ma premiera.
Czarny pijar
Rzuca błotem PO-kolei,
wreszcie komuś się przyklei.

ciemniak
Pytam: czy to PO-mówienie?
Słońce Peru... świeci cieniem!

NIercjonalnie Racjonalnie
Awers na Rewers
Każdy medal ma dwie strony
- z jednej my a z drugiej oni.
Jednak wciąż ten sam to medal,
zniszczysz jedną -wspólna bieda.

nieracjonalne Mnożenie partii
(Twittrozmowa z @Dariusz_Jonski)
W polityce szpagat jest bardzo niezdrowy,
rozkrok na dwie strony, daje trzy połowy.
Ty wiesz co piszesz -taką mam pochwałę
lecz ja piszę co wiem - tylko to pisałem.

Latawica racjonalna
Tak nie lubię ja latać - mówi obok Pani,
to niech Pani nie lata - chodzić będzie taniej.
Ale tak będzie wolniej - dostałem ripostę,
proszę biegać z latawcem - szybkie, tanie, proste.
EURO-STUDNIÓWKA (gdy wyproszono parę pań ze studniówki)
Tańczyłam EUloneza - z czarem i podnietą,
ja mężczyzna płci żeńskiej z płci męskiej kobietą.
Wolność myśli
Boję się czy tak mogę, myśl tłumiąc się męczę,
są flagi narodowe - składają tęczę.
Więc taka ich natura i się z tym nie kryją,
tam kobieta z kobietą, a chłop z chłopcem żyją.
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Porządek natury
Tak jak po burzy tęcza się odkrywa,
tak woda z burzy fekalia wymywa.
Chwila i oba wspomnieniem są jeno
- powietrze czyste i pachnie zielenią.

Myśl NIE PSUJE
W politykach myśli chwalę,
słowa, czyny mniej lub wcale.
Choć się słowem, czynem zdobią
- to gdy myślą to mniej robią.

Zaćmienie polityka
Ty wiesz kiedy ktoś cię ceni
- gdy on Słońcem a ty w cieniu,
gdy odwrotnie ... masz zaćmienie,
bo brak Słońca to brak cienia.
DYREKTOR BIURA POSELSKIEGO
Kup iPhone’a, Mac’a - gdera...
tak zmieniła go w hipstera.
NADKAMELEON
Zmienia partie, język, zdania,
paszport, tuszę, zęby, wąs, płeć…
daje, bierze, ma nagrania
służąc… łączy być i mieć.
Komicy z WYBORÓW
(reakcja na @ZbigniewKuzmiuk)
wybiórcza wiedza,
wybiórcze rządzenie,
wybiórcza władza,
takież nagrodzenie.
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Nakaz partyjny
Nie pij flaszki
- czytaj fraszki.

duży efekt
Taki mały członek taki
od wczoraj słyszę,
Wielki członek partii - to
fraszkę piszę.
flaszki nie wypije. O tym

Nie piliśmy - nie wypijemy
dą już pili,
Wszyscy za jednego nie bę
nie jeden wychyli.
ten jeden za wszystkich…
z listy wyrugować
By wszystkich, nie swoich,
zdołasz się schować.
- naśle dziennikarzy nim
Efekt obnażony
Poszło z Mielca echo
- trzeźwość PiSu cechą.

Wszyscy za jednego
Takie picia skutki,
nie pijemy wódki.
Gest szefa partii

Sam układał - osobiście
cie.
- był..., już nie ma go, na liś
Nie ma demokracji...
Myśli, że jest ważny,
myśli, że odważny,
ale gdy głosuje,
się weryfikuje.

bez weryfikacji

List y wyborcze
Weryfikowanie
- z listy usuwanie.
Zostają posłami,
zweryfikowani.
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Taka demokracja,
jak weryfikacja
- taka jej odmiana,
zweryfikowana.
PATRIOCI
Poseł PiS ma taki feler,
że dla Polski zrobi wiele.
Reszta POsłów może zrobi...
ale chętniej gdy zarobi.

i reszcie)
Na życzenie Dorotki A-M. (coś o PiS
,
zkę
Na prośbę Dorotki układam dziś fras
na zwycięstwo PiSu i innych porażkę.
PRZEPŁYW racjonalny
Jak to w piątki - posłów rzesza,
jest w kolejce do Prezesa.
Lecz odstępstwa są od normy,
stoją także Ci z Platformy.
A gdy słupki spadną marnie,
wielu stanie... Solidarnie.

SUBWENCJE dla partii
Kto płaci - ten żąda i ten właścicielem,
le.
kto bierze - ten sługą temu... kto da wie

PRZEDROZBIOROWO
m,
Każdy naród ma swoim płacić polityko
ryzyko.
rząd w Polsce - płaci inny - zdrada, nie

Posłańcy
i
Wielu posłów, posłami są po to, by sam
łami.
i w następnej kadencji… znowu być pos
usz Orio
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IMPOTENCJA PARLAMENTARNA KOALICJI
Poseł w Sejmie nic nie może.
- ma senator jeszcze gorzej.
W jednym względzie nie ma on źle,
- chwali tak rząd jak rząd sam chce.
Lecz z gadaniem to podpucha
- senatora nikt nie słucha,
więc czas ma on na głupoty
- poseł rząd ma do roboty.
Senat Sejm się tak sumuje:
więcej gada, to mniej psuje.

POTENCJA RZĄDOWO-Prezdycencka
Członek rządu wiele może.
Ma prezydent troszkę gorzej.
W jednym względzie nie ma on źle,
- także gada, to co sam chce.
Z tym gadaniem to podpucha
- śmieje się zeń kto go słucha,
z nudów czyni, ćmi, głupoty
- w rządzie także są miernoty.
Rząd, Prezydent się sumuje:
każdy gada, każdy psuje.
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IMPOTENCJA PARLAMENTARNA OPOZYCJI
Pan senator nic nie może,
poseł różnie: lepiej, gorzej.
Lecz Senator nie ma źle,
- grzmi na rząd ile sam chce.
Lecz z gadaniem to podpucha
- senatora nikt nie słucha,
więc czas ma on na głupoty
- poseł więcej ma roboty.
Senat Sejm się tak sumuje:
ciut poprawi, nic nie psuje.

Wys
o Zielonej
47 Widm

py - Mariu

sz Orion Ję

drysek

Zaczyn Czynu
czynny Agent wpływu w samolocie
W locie fraszki pisałem, tuż siadła blondynka,
uprzejmość, kilka słów, uśmiech, fraszka, chwilka,
poprosiła, czytałem... wyraźnie kontenta,
łzy w oczach, klapki spadły - dla Polski już wzięta.
Ten sam czynny agent wpływu w innym samolocie –
czyli zmiana poglądów w lot
Usiadła obok dziewczyna,
- co głos dała na Korwina
Chwila rozmowy, uśmiech tyż
- zmiana poglądów - głos na PiS.

Do agentów Tomków i funkcjonariuszy…
zaczyn i zobowiązanie
Wielu co dziś rządzi, fika,
bałoby się pamiętnika,
lecz czyjego - myśl się błąka?
A... agenta... posła... Tomka?
Nie żyj w strachu - drogi Tomku,
pisz wspomnienia - wpierw o Donku
może... albo o kim chcesz.
Tylko prawdę - pisz co wiesz.
Nie dla zemsty te wspomnienia,
bo co było przyszłość zmienia,
jeśli nie Ty masz odwagę,
jak lud prosty ma dać radę?
W Tobie siła drogi Tomku.
Wolność Tomku w swoim domku...
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Granice
Gdy w chorej Ojczyźnie Polak w biedzie jęczy.
Gdy dzieci… zabite, przedmiotem czynione.
Gdy w fekaliach flaga, umazana w tęczy.
Nie! Krzyczę, są granice… to niedozwolone!

Gdy media, w wrażych rękach, łżąc naród skłócają.
Gdy Prawo jest po to by łamane było.
Gdy nie-Sprawiedliwość dzierży wadzę całą.
Nie! Krzyczę, są granice… by się lepiej żyło!
Gdy w Polsce szkoła, przeciw Polsce uczy.
Gdy Kościół zohydzany bo broni wartości.
Gdy Polak poniżany po świecie się włóczy.
Nie! Krzyczę, są granice… nieprzyzwoitości!

Gdy za kilka srebrników złoża, ziemia dane.
Gdy zdrajcy oprawcy, drwią z ofiar, w bogactwie.
Gdy wojsko, kultura, przemysł – zmarnowane.
Nie! Krzyczę, są granice… w zaprzańskim plugastwie!
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Rotmistrzom ofiary życia
Jak nie było czynów by Was uratować,
jak dziś, wciąż... nie ma słów by Wam podziękować,
Tak Was przepraszamy, tak wszem dziękujemy,
Rotmistrzom Pileckim - żyjcie w Nas, w Tej Ziemi.
Komentarz do Krwi Rymkiewicza

http://niezalezna.pl/47968-tylko-u-nas-wiersz-jaroslawa-marka-rymkiewicza-krew-na-bialych-rekawiczkach-tuska

Wykrzyczeć więcej niż myśl przyśni,
chwaląc oskarżać, bić pochwałą.
Czego nie myśli nikt, kto myśli
jak sprzedać krew - w niej Polskę całą.

Rozdrapać: nie dać zasnąć w gnoju
nim ciepłem usta, oczy, sklei.
Nie pytam czyje rękawiczki !
- czyje pazury w nich siedzieli ?
Wrocław 2013.11.13

Solidarni 2010
Zima, mróz, wiatr przenikliwy.
Oni stoją – ktoś się dziwi
po co? Krzyczą – a są sami,
zagłuszani, ośmieszani,
Bez pomocy naszej… to wstyd
– bo za nasz… narodu byt…
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W piach czyli dymisja/zdaniem szarego członka Solidarności
(dedykacja dla protestujących
w Warszawie)
Solidarność szturm na mury
w desperacji. Rząd ponury
skryty za murami władzy
- poza nimi śmieszni, nadzy
trwożnie w nory – tonąc w łzach.
Polski rząd - a ten rząd w piach!
Warszawa 2013.09.12

Tak tę rzecz ja sam pojmuję,
że gdy komuś, mi, zależy,
to za Ziemią swą głosuje
jak ja, kocha Polskę, wierzy.

O ratunek
Miej w opiece Polskę Boże
- bo inaczej być nie może.

Modlitwa przedzmartwychwstałych: Wielkanoc 2013
I Ty kiedyś zmartwychwstaniesz,
choćby po to byś uwierzył,
nikt nie spyta Cię o zdanie
...teraz piękniej życie przeżyj.

Konst ytucja 3go Maja:
analogie
Jedność działań, myśl na... próżno,
Polak wygrał, Polska przegra,
wróg już w bramach..., dziś też
Karą wiara czy nagrodą
późno,
pytasz dziś, zapytaj wtedy
rząd przegrany. Polska wygra!
gdy „czas” inny, z inną „drogą”,
w „przestrzeń” inną Cię zawiedły.

Korzenie
Gdzież lud na PeO głosuje
- na północy, na zachodzie.
Prawicowy zaś się czuje
lud w centrali i na wschodzie.

Więc na PeO Ci głosują
- oderwany lud od Ziemi,
PiS Polacy preferują
co z pokoleń na Tej Ziemi.

„Tam” w „bezmiarze” zrozumienia,
„bezmiar” - pojąć dziś nie zdołam,
„rzecz” się „dzieje” tylko z „chcenia”.
Zmartwychwstania dzisiaj wołam.
				
Santa Cristina 2013.03.13
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Pieśń Wigilijna Polska
Duchy Polskie jak Święta niosą miłość wspomnień,
ufne między nami – tuli ciepłem z nich promień
w Kościele, w pieśni kolędnej, w opłatku, nad stołem…
w nas - bo Polskę kochają. A Polską my społem.
Śpiewają o miłości niesionej w dzieciątku,
poprzez wsze pokolenia, w każdym świata kątku
gdzie ducha oddali, w nadziei niepłonej
bo w miłości do Polski… nieodwzajemnionej.

Wszem im ufni, że są tu, choć ciałem nie z nami,
my wskorś z nimi w życzeniach, w modlitwie, myślami…
aż serce łza zaleje - w oku się zakręci,
choć nigdy za życia - to dziś dla nas Święci.
Proś tych, którym przyjdzie… by im cierpieć lżej było
za czcze obietnice… by dziś lepiej się żyło.
W modlitwie, w pieśni… działaj! Niech Wiara dziś wróci,
z nią Prawo, Sprawiedliwość… z nich bogactwo ludzi.
Koniec zaczynu
Pisanie rymów pewnie mi przejdzie,
za rok, za dwa, lub może… wnet, prędzej,
i...gdy usłyszę nowe orędzie,
nowy prezydent.
Gdy Polska Będzie.

Mariusz Orion Jędrysek
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