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Szanowny Czytelniku!
Oddaję w Twoje ręce VII Tomik rymowanek pisanych
w różnych okolicznościach, łapiąc chwile przez chwilę.
Powstawały w zasadniczej swojej części w przeciągu ostatnich trzech lat. Towarzyszył temu szereg ważnych dla Polski
i świata zdarzeń i część z nich znajduje swoje odzwierciedlenie w przekazanych do wglądu rymowankach – są funkcją
zdarzeń, przewidywań, refleksji, emocji, przemyśleń i zaiskrzeń ad hoc, albo i niczego. Jeśli ktoś chce się przyjrzeć –
zapraszam serdecznie. Czasem nas zaboli gdy zobaczymy
odkrywaną lub ukrywaną nawet prze sobą część siebie –
przepraszam jeśli uraziłem kogokolwiek.
Jest tu i antysymetria - jestem niezmiernie wdzięczny ludziom, którzy inspirują mnie do pisania, bo oni właśnie pokazują mi swój świat, który przez funkcję rozumienia lub nierozumienia opisuję, ucząc się i bawiąc samemu.
Tak. Kocham życie. Wydawałoby się, że nie mam na nie
czasu ze względu na pracę do której wielu z Was posłało mnie
by w zróżnicowanym ale ukierunkowanych nurcie Prawa
i Sprawiedliwości pracować i poświecić co mam dla Polski –
dla nas wszystkich. Czasem jednak trzeba wyskoczyć w kierunku emocji i refleksji – i oto efekty. Niech to będzie też taki
mój cząstkowy i refleksyjny raport, jakiego nie przeczytacie
i nie usłyszycie z innego źródła niż ten tomik.
Dziękuję wszystkim ludziom, którzy wspierają mnie
w tej niełatwej misji – to kilku najbliższych współpracowników i kilkadziesiąt osób w całej Polsce i nie tylko. Dziękuję
rodzinie, żonie i dzieciom za wyrzeczenia, za cierpliwość, że
nie widzą mnie rano bo już jestem w pracy, że nie ma czasu w weekendy nawet, że nie dbam tak jakbym chciał i mógł
o dom, że skazuję ich na duże gorsze warunki życia, trudności
i trudne decyzje a potem ich realizacje. Osobno dziękuję tym,
którzy od lat pomagają mi przygotować rymowanki do druku, czytają te wierszyki i fraszki, mają uwagi.
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Życie: podziękowania za wierszowsparcie
Za korekty uwagi cierpliwe czytanie,
za poprawki i pomoc, tomiku składanie,
dziękuję Wam nielicznym, (o co chce niech prosi),
posłowi Michałowi… dyrektorce Gosi…,
Kazikowi - mistrzowi ołówka i gumki
co wzbogacił ten tomik o swoje rysunki.

Szanowny Czytelniku, możliwe, że nie jesteś tu przypadkowo i możliwe też, że już wcześniej poznaliśmy się osobiście lub pośrednio poprzez moje artykuły, wystąpienia albo
i rymowanki. Jeśli chciałbyś zobaczyć więcej, wiedzieć u mnie
słychać, wiedzieć co na bieżąco robię, przeczytać raport
z ostatnich dwóch lat pracy, to zapraszam na www.jedrysek.eu
na FB i TT. Zaglądaj także na TT @RymPiS.

„… poseł nie jest większy od tego,
który go posłał”(Jana 13, 1–17)
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Oświadczenie
Dla

własnego bezpieczeństwa i 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 2017.12.01

Mariusz–Orion Jędrysek

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Mariusz Orion Jędrysek • tom VII •

–5–

Zaświadczenie
Unijne
Zaświadczając chyba prawie przypuszczam na pewno
bodaj sądząc, że najprawdopodobniej mogę uważać

za teoretycznie możliwie realne, że tak mi się
czasami zdaje, iż mam 
alternatywne prawo
prywatnie myśleć, że wolno mi milcząco rozważać
w głębokiej wierze, że tekst jaki napisałem
nie da się być może ze 100 procentową pewnością
tudzież zdecydowanie wykluczyć
jako wyłącznie insynuacyjnie bodajże uprawniony
z pewnymi bynajmniej zastrzeżeniami dotyczącymi
związków przyczynowo-skutkowo-dowodowych w ocenie
realnie daleko posuniętej jednej z wielu różnej
proweniencji ścieżek scenariuszy pozornie
lub realnie zrandominizowanych masterplanów
w sposób nieokreślony bez supozycyjnej gwarancji
ugruntowanych statystycznie rozważanych związków
z faktami, być może absolutnie zaistniałymi
lub też z pewnością bezwzględnie nie, broń Boże*
praktycznie nie komentując faktu teoretycznego
i ewentualnie możliwie zaistniałego w namacalnej
bądź nie przyszłości, teraźniejszości
lub przyszłości albo 
innym umiejscowieniu
w czasie i przestrzeni, konkretnie nieokreślonych
zależności - do czego każdy mógłby mieć
potencjalne w tym ujęciu warunkowe prawo.
* zwrot użyty w przenośni, nie stanowi żadnej formy dyskryminacji nikogo, poza
mną samym. Obiecuję, że w dalszej części tego tekstu będę się próbował bardziej
kontrolować, co usiłuję udowadniać m.in. w wierszu Wolność (auto)cenzury.
–6–
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ŻYCIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY
Mądry pośród wariatów nie będzie im bratem,
będzie pośród wariatów jedynym wariatem.
ŻYCIE: W UKRYCIU
Rzecz ta jest wcale niełatwa,
by schować się w cieniu światła.

ŻYCIE: IMPLIKACJE WIDZENIA
Świat nasz ma różne czasy, zmienne przestrzeganie,
tak jak to postrzegamy, tak ulega zmianie.

ŻYCIE: REALIA TWÓRCÓW
To, że jest się odkrywcą stanowiąc punkt zwrotny,
już musi powodować, że jest się samotnym
tak, że ci co coś tworzą, niechaj cicho siedzą,
bo inni ich ośmieszą, gdy się o tym zwiedzą.
Gdy większość twórców chwali, dowodzi wprost tego,
że nie było i nie ma w tym nic odkrywczego.
Chyba, że się pochwali mocno, acz po śmierci,
wtedy może coś być w tym – twórcy są coś warci.

ŻYCIE: DLA ZNIECHĘCONYCH
Taka mała uwaga dla każdego lenia,
wzmacniają nie upadki, ale podniesienia.
A żeby się podnosić, cel musi być widać,
i choć znowu upadać, bliżej się podźwigać.
Nie wzmocnią podźwigania, zniechęcony bratku,
jeśli się nie zaliczy raz po raz upadku.
ŻYCIE: TEST AUTENTYCZNOŚCI
Kopiować cudze życie – niezbyt to rozsądne,
to jak przepisać zdania choćby bardzo mądre
lecz cudze – z braku swoich zadań rozwiązania –
kiedy na egzaminie są inne pytania.
A Bogu zdając sprawę co się tu zrobiło:
niby byliśmy w życiu, Nas jednak nie było.
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ŻYCIE: błysk szansy
Tak często w życiu bywa, lub tak mi się zdaje:
okazje przemijają – a żal pozostaje.

ŻYCIE: oceny
Optyka tak wiele zmienia:
bez światła nie ma też cienia,
oceniać – optykę swą zmień –
jaśniejszy też bywa i cień
(niż światło innego światła).
Ocena jest względnie łatwa
(a myśl ta jest bardzo złudna)
uczciwa... bezwzględnie trudna.
ŻYCIE: OPINIE
Od lat więc się nic nie zmieniam –
Są różne opinie
nie muszę, więc nie oceniam.
– kogoś ktoś gdzieś pomawia,
czy są one prawdziwe,
czy jak ktoś przedstawia?
ŻYCIE: Z LETNIEGO NA ZIMOWY
Zamiana czasu, cofamy – magiczną godzinę:
przez to skutek jest młodszy – czeka na przyczynę
(coś jest ciut ciut przed zmianą, efekt tuż po zmianie)
czasowi nic nie przybyło – a nam zamieszanie.
ŻYCIE: NAPĘDZANIE KLĘSKI
Bywa różnie – złe sprawy – lecz jest z nimi gorzej,
gdy się wszędzie narzeka i o każdej porze.

ŻYCIE: ZAPĘTLENIE OSOBY
Nie ma co na się włożyć – nie chce nic nowego!
bo już w szafie brak miejsca – czy tylko dlatego?
Cóż za seksizm? Pytasz w rymowanym Twym zdaniu.
Seksizm?! Brak go w mej fraszce – lecz jest w twym pytaniu!
ŻYCIE: EPITAFIUM PAMIĘCI 
Chcę obecność zaznaczyć, swą, w pamięci Waszej,
nie w tym co być mogło, lecz w tym co jest nasze.
ŻYCIE: faktura WAD
Kto swe dzieci okrada w potrzebie wszystkiego,
ten też okradnie zawsze, wszędzie i każdego.
Mariusz Orion Jędrysek • tom VII •
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ŻYCIE: polski Sejm Polski
Pamiętajmy Polacy wiersza wersy cztery,
że Sejm, Senat piszemy z dużej eS litery,
a taka to jest cecha naszej polskiej mowy,
że już z małej piszemy senacki, sejmowy.

Życie: bezwzględna względność
Długo? Krótko? Ten sam czas, a odczucie względne,
względem tego co teraz, co było lub będzie.
Nic tak wiele nie wstawia z czasem ambarasu,
jak względnie tymczasowa względność względem czasu.
ŻYCIE: #POLSKOMANIA
Jakże wiele radości
być maniakiem polskości.

Życie: refleksje
Czasem głupota własna tak wspomnieniem drażni,
że aż chce się czas cofnąć lub go unieważnić.

Życie: cele i narzędzia
Cel widziany, bez planów, rozumnych narzędzi,
jest tylko marzeniem – my stoimy cel pędzi.
Czasem ktoś, mimo to, cel osiągnąć potrafi
– nie dlatego, że działa – to cel w niego trafił.

Życie: dystans estetyczny
A kiedy ciemnieje,
to obiekt pięknieje,
Kiedy lecieć niżej,
obiekt widać brzydziej.
Życie: narzędzie
Milej, tak na oko,
Bez ciała, mój Boże,
gdy ciemno, wysoko.
Duch niewiele może,
Wniosek brzmi dosadnie,
bo bez ciała
mniej widać – jest ładniej.
Duch nie działa,
a może i gorzej.
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Życie: wybór w czasie
Brak czasu jest wstydem, i bez znamion splendoru,
gdy nie jest kwestią czasu, lecz kwestią wyboru.
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Życie:
przyczyny Zwątpienia
Tylko brak mądrości
nie ma wątpliwości.
I wątpię przewrotnie,
czy bywa odwrotnie –
wątpienia tak mają
mądrości nie dają.

Życie:
antidotum na zwątpienie
Wiedza ma te cechę,
że niszczy uciechę,
bo wiedza jest tym
co nadaje prym
przyczynom zwątpienia.
Głupota to zmienia.

Życie: AntidotUm na komplikacje
Gdy przy prostych twierdzeniach (bardzo bezlitosne),
rozum bywa zbyt krótki – to wszystko jest proste.
Życie: korelacja ujemna
Trudno takiego znaleźć, wśród zdrowych i żywych,
który byłby dość mądry i przy tym szczęśliwy.

Życie: korelacja dodatnia
Im mniej jest mądrości,
Życie: względność wiedzy
tym mniej wątpliwości,
Wątpliwości się nabywa,
i odwrotna racja.
gdy mądrości nam przybywa
Dobra korelacja.
– gdy głupoty więcej,
decyzje są prędzej.
Prosta – krótka, długa – krzywa.

ŻYCIE: KLASA
Z każdego półgłówka
wylezie wymówka,
a gdy mądrość w cenie
– usprawiedliwienie
z jakiej to przyczyny,
oraz przeprosiny.
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Życie: Epopoeja o gadaniu
1) ZAŁOŻENIE ZDROWOTNE
Ważne są części mowy, ważne części zdania,
lecz jest coś ważniejszego ... sensowność gadania.

2) Obserwacja wstępna i pierwsza PORada
Słucham go, nie rozumiem – czy ktoś powie jemu,
żeby mówił po polsku, a nie po polskiemu?
3) Badania specjalistyczne
Trzeba więcej detali – proszę dobrze zbadaj:
gdy czytam to nie piszę, gdy piszę nie gadam?

4) Diagnozy
Mówią pewne osoby, w obradach, „chcieć, musieć»
nie by To Coś powiedzieć, ale by usłyszeć.
Słuchamy słów potoku, chcemy by skończyła –
(gdyby siebie słuchała, to by nie mówiła).
Lecz słucha!? Nie rozumie (?!) Tym razem zda mi się:
nie aby się wysłuchać, lecz tylko by słyszeć.
5) leczenie objawowe
Niechaj siebie wysłucha – jest w słuchaniu siła,
bo gdy będzie słuchała, będzie mniej mówiła.

6) Leczenie przyczynowe
(genetyczno–chirurgiczne)
Stwórca czy ewolucja za gadulstwo winne?
Mają – słuch, mowa, rozum – ciał narządy inne.
Ograniczyć gadanie! By się rzecz udała,
mowa i słuch niech mają tę samą części ciała,
wraz z rozumem (co teraz wszystko z rzadka składa):
słuchać tak by rozumieć, rozumieć nie gadać.
7) Leczenie czort wie jakie
(pewnie psychiatryczne)
Trudno to tu zrozumieć? By nie popsuć głowy,
ograniczmy gadanie choćby do półmowy.
– 14 –
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8) Lecznie znachorstwo,
bioenergohomeopaTia itd
Można różne jeszcze na gadania mieć leki,
tydzień gadać bez przerwy, nie zmrużyć powieki,
inne środki drastyczne, lub z efektem mglistym,
śpiewać, gwizdać, zszyć usta albo do dentysty,
lub też w klubie gadacza – taka ma porada –
całkiem przegadać kogoś kto ciut więcej gada.

9) leczenie supelenetami
Pisanie też jest lekiem – bo podczas pisania,
(a bez wpływu cudzego) mniej swego gadania.
A gdyby przy pisaniu tekst byłby ktoś czytał…
to cicho – tym sposobem mowę ograniczał.
W ten to drastyczny sposób – nie miej tu pretensji,
leczę kneblowaniem, w nieszkodliwej soft–wersji.

10) Rekonwalescencja
Rada ma po leczeniu – nie jest aby sprośną
– czytaj sobie, pisz, gadaj, ale rzadko głośno.

11) Izolatka
Kiedy nic nie pomaga, zostanę przy zdaniu,
niech mówienie polega głównie na pisaniu.
Może to nie jest najlepsze, ale nie jest źle,
wysłuchać coś muszą wszyscy, a czyta kto chce.
12) Lekarzu wylecz się sam
Skorzystam sam drastycznie ze swojej porady,
pisanie będę składał głównie do szuflady.
13) Hispicjum
Kiedy to nie pomaga, przypadki są dziwne,
leczenie od gadulstwa tylko paliatywne.

14) Zakończenie leczenia?
Sprawa jest niebezpieczna, choć ciekawość wierci,
co jeśli ktoś wygłosi me teksty po śmierci…?
Po swej albo mojej – tu sprawa otwarta…
Mariusz Orion Jędrysek • tom VII •
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15) Dalsze LeczeniE
Sprawa ta jest niejasna – więc się w piersi biję –
wiadomo czyje teksty, lecz po śmierci czyjej?
Bo są też i tacy, nic ich nigdy nie zmieni,
co będą musieli być pośmiertnie leczeni.
Życie: względność i bezwzGlĘdność
Mądrość zawsze względna,
głupota bezwzględna.

ŻYCIE: omyłkowy kontakt
Błędnie wybrałeś numer – całkiem niepotrzebnie?
Bacz by teraz ten numer zaś nie wybrał ciebie.

Życie: pakowanie na przyszłość
Jest taka jedna podróż ostatnia zapewne,
pakować się nie trzeba, bo nic niepotrzebne.
A gdyby ktoś chciał czegoś – niech to przygotuje,
ktoś, gdzieś, kiedyś z nim razem to może spakuje.
A gdy, mieć ciągle więcej, więcej (!), ciągle kusi,
to mieć tyle co trzeba, więcej się nie musi.
Gdy mimo to dążymy, chcemy rzeczy wiele,
myślmy o pakowaniu – zmieści się niewiele.
Życie: Filozof
Życie: realizm doczesności Bezsenne powietrze pod
By zaradzić naszym smutkom –
kołdrą po szyję,
to co mamy, to na krótko.
tak w nocy rozmyślam,
do południa gniję.
Życie: niewinność winna
Matka załamuje ręce,
Życie: działanie
gdy świadectwem są rumieńce. Lepiej teraz to zrobić, niech
To świadectwo czytam ja wspak,
się sprawa dzieje,
winy są, rumieńca już brak.
bo jutro jest mniej pewne –
przyszłość nie pewnieje.
Życie: jak krytyk z poetą
Jedyne
co jest pewne, to się
Pan kończy przytykiem,
dzieje teraz,
ja kończę wierszykiem,
z
czasem
wszystko
pewnieje
i pytanie tylko
co
nam
czas
odbiera.
czy wierszyk był zmyłką
Warto
więc
pamiętać
(mózapytaniem li czy,
nawiasem):
wię
to
kto tu kogo ćwiczy
Czas na realizację zanika
i którą metodą,
nam z czasem.
kto tu ćwiczy kogo?
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Życie: realne relacje
Wdzięczność: wtedy gdy ludzie zostają przy zdaniu,
że polega na braniu, a nie na dawaniu.

Życie: autoprodukcja
Przyszłość jest w dnie przeszłości, nie ma tutaj sporów,
bo jesteśmy produktem swych własnych wyborów.
Życie: piłkarskie wstecz
Trener, gdzieś w Kazachstanie, cofnął się i załkał,
miała być nawałnica jest tylko Nawałka.
Nie jestem tu złośliwy, myśli sępne, smutne
– ukarane zostały zapowiedzi butne.

ŻYCIE: stop zniewoleniu
Ile się zmusza kogoś, na tyle to gubi –
ile musi nie
lubiąc, tyle nas znielubi.
Ile komuś zabraniać, co drugi chce robić,
nas znielubi, a potem to zrobi.
tyle on
Wcześniej się zastanówmy – pomińmy
NIE
w zdaniach:
nie każ,
nie ograniczaj, ani nie zabraniaj!
I czasem
lepiej milczeć, nie mieć albo prosić,
bo nie będzie szacunku, gdy któreś coś musi.
ŻYCIE: wiadomości i wiedza
Nie każda wiedza ważna za wyjątkiem tego,
gdy się wie coś na pewno i bardzo ważnego.
Ale, jeszcze nie wszystko – tu wiedzę Wam zdradzę:
ważność nie w objętości, ale w wiedzy wadze.
Waga tej wiedzy rośnie, gdy dodać rozumnie
fakty, z gąszcza wybrane… i kojarzyć umie.
ŻYCIE: powodzenie gorsze
Kiedy życzą nam aby nam się wiodło, to z tym,
że byśmy byli za nimi – nam gorzej niż im.

Życie: samotność
Najlepiej nic nie mówić o swoich problemach:
dla jednych to są nudy, dla drugich to ściema,
a większość z tych słuchaczy – będąc całkiem miła –
z tej części co usłyszy, będzie się cieszyła.
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Życie: czynniki zmian
Ludzie się zmieniają, głosi prawda dość stara,
to nauka ich zmienia – w niej wiedza i wiara
(bo życie nas wciąż uczy, szarpie stan zastany –
z tej nauki są właśnie wszystkie nasze zmiany).

Życie: ocena kreatywna
Uczciwy bezgranicznie, bez wad, przez dni, lata...
albo nie dość poznany, albo psychopata.
Staraj się bardziej,
nich coś się znajdzie
pilnie na niego, lub... zróbmy z niego wariata.

Życie: my idealni
Każdy jest perfekcyjny – i oni i one!
Ale tak statystycznie – w swej w średniej ważonej.
Życie: obiektywnie
Źródłem braku sukcesu – porażki zarania,
zwykle nie są przeszkody, ale brak działania.

Życie: bliźnięta czasoprzestrzeni 1
Czas nie zna innego świata
prócz czasu, w którym sam lata.
Rządzenie swym czasem
udaje się czasem.
Bez tego to czasu strata.

Życie: bliźnięta czasoprzestrzeni 2
Czas bez przestrzeni nie lata,
bo czas w przestrzeni ma brata. Życie: stos teraźniejszości
Czas bez przestrzeni
Zabijanie dziś radości
niczego nie zmieni!
marzeniami o przyszłości.
Bez czasu nie ma nas… świata!
Poświeć swój czas
na to co masz!
Przyszłość
z
teraz
–
tu pewności.
Życie: oczywistość 1
Nie wiemy skąd pochodzą dobre złe nastroje,
czy to sami jesteśmy, we dwóch, dwie, we dwoje…
lecz można coś zaradzić dla samopoczucia
– dobre samopoczucie z dobrego uczucia!
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Życie: oczywistość 2
Żądania i pragnienia, chęci posiadania
przysłaniają co mamy – prawdę tego zdania.

Życie: Oczywistość 3 – możliwości
Nie to ograniczeniem co w sile i w słowach,
lecz to nas ogranicza co w sercu i w głowach.
Życie: samo uschnie
Czasem lepiej odsunąć albo izolować,
niźli zwalczać, odpierać albo tolerować.
ŻYCIE: radość trudności
Najpierw życie uczy dziatwę
– wcześniej trudne... potem łatwe.
Test; już łatwo coś przychodzi,
znak to – nie jesteśmy młodzi.
Gdy znów życie trudem darzy
znaczy, już jesteśmy starzy!

Życie: kucharzenie
Życie to danie główne – w całym naszym menu,
więc nie liczmy na kogoś – gotujmy samemu!

Życie: to ci gatunek
Człowiek wytrzyma wszystko (albo wszystko niemal)
Niewiele strzyma człeka (co było i nie ma).
Życie: curriclum 1
Życie niesie nam dystans i poczucie miary,
jak hardy za młodu tak pokorny gdy stary.
Życie: curriclum 2
Ćwiczmy w sobie ego,
jak przeżyć bez niego.
Życie: praca
Lepiej doceniać,
niźli oceniać.

Życie: skutek uśmiechu
Uśmiech ma tę właściwość
– z uśmiechniętej miny:
ten skutek implikuje powstanie przyczyny.
(Chcesz być bardziej szczęśliwy
– to się ciut uśmiechaj,
gdy chcesz być nieszczęśliwym
– uśmiechów zaniechaj).
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Życie: podpodaż i podpopyt
Myślenie jest w cenie, gdy płaci myślenie,
na cenie zaś traci, gdy bezmyślność płaci.

Życie: dojrzałość głupoty
Zejść do jej poziomu – by się wadzić z głupotą
i na jej polu przegrać – chyba tylko po to!
Dlatego stara prawda – w nią mądry nie wątpi,
mądrzejszy zawsze przegra jeśli nie ustąpi.
Gdy ustąpi też przegra mądrość... młodsza ona,
bo głupota jest starsza, bardziej doświadczona!
Motto z tego jest takie (mówi właśnie o tym):
że najmądrzej unikać głupich i głupoty.

Życie: odDaNi radości
Są przyczyny praktyczne by być smutnym? Pytam!
Są, odpowiem, lecz żadna wciąż nie jest odkryta.

Życie: Depresyjnie
Problemy, których nie ma – złych myśli sukcesja
tworzonych w sprzężeniu zwrotnym – tak wzrasta depresja.
Życie: cele po życiu 
Poświęcamy się w dążeniu, by kimś być, coś mieć,
gdy cele te osiągamy, chce się inne chcieć.
Osiągnięcie swych celów niewiele tu zmienia,
bo życie się nam składa z ciągłego dążenia,
A tak jest z tym dążeniem – z dążenia celami:
że żadnych celów nie ma – tworzymy je sami.
Zaś gdy się życie skończy, to rzec się ośmielę,
tam powstają nieznane dążenia i cele.

Życie: Chcieć wedle rozkazu
Zapomnieć na siłę
Życie: korespondecja
– raczej niemożliwe.
z Januszem Ś.
I zasnąć z rozkazu
Oj!
Panie Januszu
– nie da się od razu.
–
więcej
animuszu!
Kochać na życzenie
Żeby
Cię
nie
zmieszać
– nie podlega cenie.
piszę
SMSa!
By z TW coś mieć
– trzeba szczerze chcieć.
– 20 –
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Życie: OIOM
Na funkcjonowanie
pomaga śpiewanie.
Życie: Doświadczenie
Nie spróbujesz
– nie poczujesz.

Życie: Recepta
By razem w szczęściu przeżyć
– wystarczy czasami
zauważać zalety
– nie walczyć z wadami.
ŻYCIE: MIŁOSIERDZIE
Przejaw Twej litości:
brak ze mną styczności.

Życie: wymiana poglądów
Trudno się z nim rozmawia, choć nie studnia głucha,
to nic, że głupio gada, jeszcze głupiej słucha,
bo po wymianie z nim myśli w konwersacji tej,
jemu nic nie przybyło, mnie zostało mniej.
By nie tracić w rozmowie, to za tym przemawia:
czasem lepiej jest milczeć kiedy się rozmawia.
Życie: precyzja samozniszczenia
Zawiść to trucizna – jeśli szybko nie minie,
zabija zawistnika szybko i ... jedynie.

Życie: postęp z upadku
To nas wzmacnia, kształtuje od dziejów zarania,
że każdy nasz upadek zmusza do powstania.

Życie: poniżej kreski
Szczęście jest tylko wtedy – fakt to nielubiany,
gdy ambicje są niżej faktów odczuwanych.
Każdy wie, że to prawda – żywy czy nieżywy –
skoro fakt nielubiany – człowiek nieszczęśliwy.
Stąd dla własnego szczęścia, na każdej pozycji,
trzeba trzymać ambicje poniżej ambicji.

Życie: recepta na szczęście
Przepis podsumujmy w kilku twardych słowach:
gdy się mniej przejmujemy – szczęście gości w głowach.
Życie: recepta na nieszczęście
Bez względu na fakty, niemal w każdej chwili,
człowiek, który zazdrości – zawsze nieszczęśliwy.
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Życie: decyzyjność
Szansa jest tylko jedna – nic tego nie zmieni,
chyba, że są dwa czasy w tej samej przestrzeni.

Życie: odpuszczenie
Po co się kłócić, wyzywać, uderzać, przewracać
życie jest zbyt krótkie by obrzydzać je, skracać.

Życie: kontradykcja dobrej roboty
Nikt tu nie pomyśli, nie odgadnie, nie zbada,
co mógłbym i chciał zrobić, lecz mi nie wypada.
Nikt tu przewidzi, nie obejmie rozumnie,
czego
chciałbym dokonać lecz zrobić nie
umiem.
Sam
też nie odgaduję, przyczyny nie
tuszę,
czego
nie chcę, nie umiem, ale zrobić
muszę.
bym chciał, umiał, jakie kupił kwiaty,
Nie wiem jaknie zrobię co mi ważne, bo jestem żonaty.
Nikt nie wie i ja nie wiem przy jakim sposobie,
robię jakbym coś robił, ale nic nie robię.
Nie wiem jak wielkie cele ważę sobie lekce,
celów tych nie osiągam, bo już mi się nie chce.
Życie: czynnik
Bez względu na warunki, chcemy czy nie chcemy,
gdy tylko coś robimy, to rosną problemy.
Życie: mnożna / mnożnik
Praca mnoży pracę, taka z nią robota,
praca stwarza problemy, czy w pracy idiota?
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Życie: życzenia
By naszą ozdoba,
było bycie sobą.
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Życie: mediacje
Gdy dajemy odpowiedź, musimy to wiedzieć,
jak też odpowiedzeniu da się odpowiedzieć.

Życie: miara człowieczeństwa
Człowiek się kłóci:
złe puści – złe wróci,
Życie: pozycjonowanie
a często się zdarzy,
Jedziemy czy spadamy,
wróci wiele razy
kiedy,
z których z torów,
zło, zwykle to samo,
jest
z
wiedzy i emocji…
wybaczenie miarą
naszych
wyborów.
te
z
wielkości człowieka.
Człowieku, nie zwlekaj!!!

Życie: wbrew poprawności
Sześćdziesiąt procent ludzi – któż broni poglądów
– jest niezadowolonych ze swego wyglądu,
ale z nich tylko kilka, albo i mniej procent,
ze swego zachowania. Mam prawo do ocen?

Życie: wspinaczka
Gdy wreszcie na szczyt szczytów człowiek wejść dał radę,
mały krok w każdą stronę oznacza upadek.
Stąd mi nasuwa się teza przewrotna (czy zła ?):
bezpieczniej jest, gdy pod górkę zawsze człowiek ma.
Życie: współczucie prawdziwe
Nie zrozumiesz nigdy, nie poczujesz od środka,
jeśli traf/los podobny, wcześniej cię nie spotka.

Życie: blizny mądrości
Człeka mądrego poznać także bólu znakiem,
gdy mądrości przybywa wraz z każdym siniakiem.
Życie: rozmowa
Aby dobrze rozmawiać słuchać trzeba umieć,
nie by coś odpowiedzieć, lecz by coś zrozumieć.
Życie: żale z próżni
Przepraszam jest pustym słowem,
gdy zaufanie stracone.
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Życie: bilans
Gdy pół świata głoduje –
Życie: obiecanie z próżni
chcę zwrócić uwagę
Obiecam, to zwykły pic,
– drugie pół je w nadmiarze
gdy wierzę znaczy już nic.
i chce zrzucać wagę.
Życie: praprzyczyna
Patrząc na przyczyny:
nie wiara lecz czyny,
lecz przed nimi, zaraz,
źródło czynów: wiara!

Życie: rozstanie
To, że nam zależy, nie zależy od woli,
a zależy od wiedzy, że nas ciągle boli.
Życie: bolesne
Podejrzanie nawet małe,
niszczy zaufanie całe.

Życie: agonia w rozkroku 
Może tak? Nie? Tak... może nie?
Sama nie wie czego chcieć chce.
I tak patrząc chłodno z boku,
są oboje wciąż w rozkroku.
Bez decyzji, ona zwleka,
tak śmierć łapie jej człowieka.
Czy już teraz wie,
czego kiedyś chce?
(Żal kiedyś, nie teraz,
czas szanse zabiera).
Życie: waga ważności
Być ważnym – na siłę,
jednemu jest miłe.
Być miłym jednemu,
ważne jest każdemu.

Życie: śniącym
Marzenia, sny odwieczne,
lepiej się spełniają,
tym co się obudzili i na nogi
wstają.
– 24 –

Życie: trudna rada
Łatwiej dawać rady
niźli je przyjmować,
łatwiej je przyjmować
niż realizować.

Życie: lokacja prawdy
Kłamstwo prawdy nie
zniszczy, ale tyle zmieni,
że ją nieco przesunie
w czasie i w przestrzeni.
Prędzej raczej, niż później,
ktoś na prawdę trafi
– wystarczy, że chce szukać, może i... potrafi.

Życie: oczekującym
Powraca, już przychodzi,
blisko, tutaj, wreszcie…
być może wciąż tu było –
nie odeszło jeszcze.

Życie: wątpiącym
Niech myśl ta w optymizmie
da ci ciut radości:
niemożliwe się składa
z mniejszych możliwości.
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Życie: osądy i oceny
Ludzki osąd – nie po to by być sprawiedliwym,
jest (nie po to by głaskać, czy być szczerze miłym,
więc nie przejmuj się zbytnio, gdy cię fałszem zetnie)
– z potrzebny sądzącemu by poczuł się lepiej.
Życie: przygotowanie
Pozwól dzieciom na błędy i  guzy, te małe,
by przez życie swe przeszły uważniej więc całe.
Jeśli wzlecą w swe życie z twym autopilotem,
to będą pasażerem, rozbitkiem, kłopotem.

Życie: nanotechnologia słów
Zrozumienie przychodzi czasem z doświadczeniem,
doświadczenie przychodzi, z czasem, z doświadczaniem.
Życie: pogarda pogardą
Pogarda cudzych uczuć, że są mało warte,
zasługuje na cudzą największą pogardę.

Życie: nie to samo 1
Większa łatwość pierwszego w życiu wybaczania,
– większa trudność drugiego w życiu zaufania.

Życie: nie to samo 2
Wybaczysz? Wybaczę!
Zaufasz? Zobaczę!

Życie: jedna szansa
Nic nas tak nie skruszy lub nagrodzi sowicie,
jak to co spotykamy raz życiu – to życie.
Życie: cienizna
Przyjaźń tak jak cienie
– znika gdy ciemnieje,
pojawia się nowy
– gdyś znów oświetlony.
Lepszy cień dlatego,
że nie chce niczego.
Z tą przyjaźnią próżną,
niewiele się różnią.
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Życie: bywa i tak
Każdy głupi sobie kupi,
a ubogi sobie zrobi.
I dlatego ubogiego
mam za mądrzejszego,
a bogaty to na straty,
bo gdy wszystko kupi
nadal będzie głupi.
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Życie: na 1/3
Wiedz – granicą wysiłku jest mózg właściciela,
nie siła jego mięśni, nie co zda się teraz
granicą możliwości, że już nie da rady…
Możesz trzy razy więcej! Nie ma w tym przesady!
Życie: nasennie
Szklanka soku z cytryny, łyżka miodu przy tym,
a spisz lepiej i szybciej – nie myślisz o niczym.
Życie: razem
Samotność dla człowieka to jest nic dobrego,
śpi więcej, mniej pracuje i bawi, do tego
myśli mu żyć nie dają, w nich problemy rosną
hen poza swe wymiary – nic nie idzie prosto.

Życie: sprzężenia
Cieszmy się bliskimi swymi staraniami,
bądźmy im rozwinięciem (a nie granicami)
bądźmy sprzężeniem zwrotnym do gwiazd (nie przyziemnym),
dodatnim, tym co wzmacnia (a nie tym ujemnym).
Życie: grzech nieefektywności
Dziękujmy Bogu za czas jaki dał nam w darze,
przeprośmy, że tak marnie jesteśmy w nim razem.
Życie: trwałość
Partnerstwo po latach – miłość z niego dojrzała
– bo obojga staraniem – bo wspólna to sprawa!
A odchodzi nagle, gdy staranie ustaje,
chwila i nie ma pary ... nieskończonym zdaniem.
Gdy staranie do końca – miłości wyznaniem
– para przeżyje nawet ostatnie żegnanie.
Życie: czyny nie słowa
Kocham Cię, mówią sobie dniami i nocami,
więc dlaczego choć razem, ci ludzie są sami?
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Życie: transcendentalność praktyczna
Nie po to Bóg dał rozum i dał wolną wolę,
by był to nam mózg tylko, w nim myśl co na stole.
Życie: taki współpracownik
To ma wciąż na względzie
by zaglądnąć wszędzie.
Postępuje nisko,
aby wywąchać wszystko.
Domówi się z wrogiem,
wszystko w zgodzie z Bogiem.
Życie: wniosek
Oszukujesz
– nie szanujesz.

Życie: warunki
Nie ma miłości
bez życzliwości
a życzliwości
bez uczciwości
nie ma miłości

Życie: adaptacja behawioralna
Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał,
ale, że mam łóżko, no to będę spał.

Życie: granice cierpliwości
Pragnienie, potrzeba, cenienie, narasta…
gdy przyjdzie o czasie. Za późno, precz, basta!

Życie: jednokierunkowość
Życie wewnętrzne z życiem zewnętrznym, ozdobą
życie sekretne, skrywane, przed samym sobą
wtedy się znamy
gdy je poznamy
nie da się cofnąć, wiedza zostaje – wraz z Tobą?

Życie: pielenie serca
Bywa, że ot tak człowiek, nie lubi człowieka,
i nie chce go polubić, z polubieniem zwleka,
aż go znienawidzi, w swej wygodzie, nie z woli,
gdy rozum, nad sercem, nie ma nic kontroli
nad myślą... w nienawiści rosnącej się pławi,
bez władzy nad mową, własnemi czynami...
Miast myślą dać wędzidła kąsającej duszy,
człowieka zobaczyć, myślą serce wzruszyć.
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Życie: ostatnia pierwszą
Miłość – testem tym właśnie masz ją potwierdzoną
– pamięć pierwszej rozmowy z swą ostatnią żoną.
To nie zawsze jest prawda – te warunki mylą,
gdy ta pierwsza rozmowa była tuż przed chwilą.
Ze swoją pierwszą żoną  ostatnia rozmowa?
Brak w pamięci? Oznacza – była miłość nowa!
O miłości opowieść zawarta w tym wierszu:
choć ostatnia w kolejce jest naprawdę pierwszą.
Może lepiej by w życiu – nie mnie to oceniać
– ta pierwsza z ostatnią nie musiały się zmieniać.

Życie: fobofobia polifobofobika
Mam ja różne fobie, lecz tą jedną się zdobię,
że mam przed fobią fobię, by mieć jakąś fobię.

Życie: prawda?
Mówić prawdę jest łatwiej – do prawdy zachęta,
bo nie trzeba kłamstw swoich ni razu pamiętać.
Życie: paradoks zwycięzcy
Porażki czy przegrane, z których się wyliżesz,
zbliżają do zwycięstwa, do sukcesu, bliżej.
Stąd, każda twa porażka, jeśli nauczyła,
jest stopniem do sukcesu, więc dobrze, że była.

Życie: zastanów się
Czy życie jest zbyt krótkie (rozważ opcję drugą)
by cokolwiek rozważać, w swym życiu zbyt długo!
Życie: Dr Anna
Rzeczy, pieniądze... cokolwiek?
Nie! Ważny jest tylko człowiek.

ŻYCIE: BAGAŻ
Nie wiemy co będzie, lecz bywają czasami,
zdarzenia, te z przeszłości, co są balastami.
Więc im jest dalej w przyszłość, liczbę balast zwiększa
– więcej niesie balastów chwila teraźniejsza.
I gdy liczby przybywa, w starości powadze,
czasem balasty, z czasem, tracą nam na wadze.
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ŻYCIE: ANTIDOTUM
Zmęczeni, chorzy, smutni – lecz się uśmiechamy,
gdy ktoś nas, i my kogoś, naprawdę kochamy.

ŻYCIE: DEDUKCJA MAŁŻONKA
3) DOWÓD
1) ZAŁOŻENIE
2) TEST
Żona tym ujmuje, Ta nigdy nie zwleka, Tak ją za to cenił,
i go ciągle wścieka. że się z nią ożenił.
że go denerwuje.
4) WNIOSEK
Niechciana kobieta,
gdy chłopa nie wścieka.

5) ZALECENIE
Gdy lubisz mieć gorzej,
to się chłopie ożeń!

ŻYCIE: DEDUKCJA gender
Każdy z nich jest chłopem,
dzieci będą potem.

Zakład z bojownikiem
czyni zakładnikiem.

Przewodnikom w Łodzi
czasem się powodzi.
Kierowca z bacikiem,
jest już kierownikiem.
Gdy góral ma córkę,
to zięć ma pod górkę.
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Życie: antysymetria
ciała i umysłu
Jesteśmy tym co jemy,
minus czego nie chcemy.
Jesteśmy tym co wiemy,
minus co wiedzieć chcemy.

Życie: Logika Psychoanalityka
Na fryzjerskie troski
zaradzi strajk włoski.

Życie: hejter dziennikarski
Im kto więcej źle mówi, o kimś, o mnie, Tobie,
tym mniej do powiedzenia ma dobrze o sobie.

ŻYCIE: DEDUKCJA MAŁŻONKI
Biada żonie biada,
gdy za mało gada.
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Życie: autoautopromocja
By usłyszeć pochwałę, szczerą, trafną, miłą,
sam sobie złóż pochwałę – koniecznie prawdziwą.
A gdy masz podły humor, czujesz się markotnie,
pochwal się za to samo – ale wielokrotnie.
Życie: jest mimo braku
Stracona motywacja – to przy tym jest sztuka,
by bez motywacji, motywacji szukać.

Życie: drugi etat
Ludzie żyją dłużej – niż im jest pisane,
bo gdy coś do zrobienia – biorą drugą zmianę.

Życie: Fart czy niefart
Jesteś w towarzystwie
ciasno, duszno, licznie,
i co zrobisz tym,
że ktoś puścił rym?

Życie: przyjemność czekania
Gdy dłużej czekamy – większe zaskoczenie
i radość tym większa – więc czekanie w cenie.
Życie: na odchodne
Wielu z was zasmucę,
ja tu jeszcze wrócę.

Życie: miłosierdzie
Przejaw twojej litości,
brak ze mną styczności.

Życie: konkurencja
Jeśli chcesz być najlepszy, by się byt polepszył
musisz ciężej pracować – więcej niż najlepszy.
Życie: zgoda
Wykorzystaj czas dobrze, tu, teraz i ze mną,
bo co było to było – nie będzie na pewno.
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Życie: odwaga przyjaźni
Bij prawdą, nie głaszcz kłamstwem – to naprawdę wiele,
jeśli chcesz być prawdziwym szczerym przyjacielem.
Głaszcz kłamstwem nie bij prawdą – to bardzo niewiele,
by głaskany Cię nazwał szczerym przyjacielem.
ŻYCIE: PRZEPRASZAM I PROSZĘ
Wychowałem prostaka w chama bezwzględnego,
wybacz mi Panie Boże co zrobiłem z niego:
dałem mu darmo władzę i honory dałem,
dałem moc narzędzi co zrobiłem sam, miałem…
choć na to nie zasłużył. Wziąć uczciwy nie zdążył,
cham uczciwych narzędziem korzył i pogrążał,
a… bym bronić ich nie mógł, ciął mnie w potylicę
tym narzędziem co dostał. Dziś na pomoc liczę
Waszą co cierpicie z nieuwagi mej winy.
Jeszcze będzie wesoło chłopaki, dziewczyny,
wróćcie tylko mi wiarę w ludzi i zasady.
Damy znów razem ognia bo znów damy rady.
A cóż cham – a niech idzie kędy szambo jego,
nikt za nim nie zatęskni, ale i do tego
nikt nie będzie już musiał chować dokumentów,
listów, dysków, notatek, próbek, tabel, sprzętów,
nikt już nie będzie musiał drzwi i szaf zamykać,
mówić ściszonym głosem… Tylko niech on znika,
by jego gróźb nie słuchać, albo wyśmiewania,
lekceważenia, knowań, szczucia, namawiania,
Prosimy i czekamy – niechaj się obrazi,
tupnie, fuknie, odfrunie – my będziemy radzi,
i inni będą radzi, których uszczęśliwi
sobą, krótko, ostrzegam – patrzcie czyście żywi.
I do wszystkich na koniec takie mam pytanie:
nasiono takie było czy grunt sprzyjał zmianie?

ŻYCIE: POKAZÓWKA
Myśli co ktoś pomyśli – czyny pod ocenę:
ślepa droga donikąd by zrobić wrażenie.
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Życie: panna NIE
Choć obraża się i fuka,
to natury nie oszuka.
A gdy głowa panny w chmurach,
wtedy niżej jej natura.

ŻYCIE: TO CO NAJWAŻNIEJSZE
Prawdziwych przyjaciół i miłości prawdziwej
szukamy. Znajdujemy? Powiedz sam. Uczciwie!
Niełatwo znaleźć
– szukamy stale.
I jest – gdy uwierzymy w nagłym serc porywie.

Życie: oczekiwana zmiana miejsc
Wpierw klient – bank pod ręką – procentem zachęta.
potem to bank ma ręku sto procent klienta.
Życie: radość kary
Za grzechy, docześnie,
są kary cielesne,
więc jak tu nie grzeszyć,
by się karą cieszyć,
gdy istotą kary,
jest łączenie w pary?
A w parach się grzeszy,
i to właśnie cieszy.
A za grzechy kara,
byle duża, zaraz.

Życie: rymowanki
Choćby nie wiem jak złe były,
kicz, brak smaku, dno...
to i tak są znacznie lepsze
niż rządy PeO.

Życie: prawda nieskończona
Gdy prawdę mówią oni, prawdę mówią one,
to, naprawdę, Rozmowy są Niedokończone.

Życie: filozofia stosowana
Filozofią mą:
ŻYCIE: FAŁSZ LUSTRA
iść tam gdzie mnie chcą!
Zamienia prawą na lewą
Pytam do tego:
– prawda czy jej pół,
po co, dlaczego?
bo czemu już nie zamienia
Gdy polskie sprawy
góry tam gdzie dół.
– zmiana postawy–
Gdy zwiesz coś lustrem duszy
Filozofią mą:
– z osądzaniem zwlekaj
iść gdzie mnie nie chcą!
tym co widzisz w lustrze
– byś nie skrzywdził człowieka.
– 32 –

• tom VII • Mariusz Orion Jędrysek

ŻYCIE: CZYŚCIEC
Na grób mój rzuć skałę czystą
(nie kwiaty, wieńce), pacierzem
czyść, duszę nieczystą, myślą…
niech Bóg wie, to ja tam leżę.
Niech rośnie góra kamieni,
niech zło wycisną z mej duszy,
nie wiem czy to coś zmieni,
lecz duszy kamień nie ruszy.

Gdy góra wielka już będzie,
ze wszystkich ziemskich kamieni,
to dusza do Nieba ujdzie,
czy skał wystarczy na Ziemi?

ŻYCIE: CENY
Uśmiechanie
Jest tak tanie
jak są drogie
smutki srogie

ŻYCIE: BEZWZGLĘDNA
WZGLĘDNOŚĆ
Czasu nie ma
– czas to ściema.
To w nas
jest czas
– poza nami
czas liczbami
(których nikt nie powie).

ŻYCIE: ANNO ODPOWIEDZIALNOŚCI
Odpowiedzialność woła – o to rwie swe włosy
– bo jej nie odpowiada, jak ktoś stawia głosy.

ŻYCIE: PIERWSZA FRASZKOPOMOC
Basia nie ma inwencji – dwie godziny dziś spała
– fraszkę tę napisałem by to jakoś przetrwała.
ŻYCIE: DEJA VU SEJMOWEJ PATELNI
Pani z trzema jajami – jęk zawodu rano,
bo jedno zawsze pęka – codziennie to samo.
A jeśli ktoś tu nie wie, to mu to powtórzę,
że pani jest kucharką, a jaja są kurze.

ŻYCIE: INFORMACJA
Informacja – rzecz dziwna – choć człowiek ją tworzy,
gdy się z kimś nią dzieli to naprawdę ją mnoży.
ŻYCIE: KURS NA PRAWNIKA
Prawo jazdy dostał, brawo!
Będzie jeździł tylko w prawo.
ŻYCIE: MAŁY DUCH
Pan Norbert z Mariuszkiem
pije piwo Duszkiem
Mariusz Orion Jędrysek • tom VII •

– 33 –

ŻYCIE: NIEPAMIĘĆ
Brak pamięci nie boli, a często ośmiela
– żal tylko, że pamięta swego właściciela.

ŻYCIE: FAŁSZYWA ODWAGA
Lekkomyślność, głupota odwagą się zdobią,
u tych z krótką pamięcią, lub co nic nie robią.
Życie: komu milczenie, komu?
Milczenie jest złotem, mądrzy powtarzają,
nie dla tych co mówią – dla tych co słuchają.

ŻYCIE: NIE BO TAK
ŻYCIE: FALA UDERZENIOWA
Utrata motywacji – znaleźć ją
Kiedy w towarzystwie
to sztuka,
ciasno, duszno, licznie…
gdy brak jest motywacji, aby jej
chcesz coś zrobisz z tym
poszukać.
– puszczaj śmiało rym.
Puszczaj bez obrazy,
ŻYCIE: NA ŁOŻU ŚMIERCI
powietrze to gazy.
Wielu z was zasmucę
ŻYCIE: OKNO ŻYCIA
– ja tu jeszcze wrócę!
Poczęte, nie kończ z „tematem”
twe wnętrze jest komuś światem,
i nie myśl „to tylko płodem”
twe wody są ludzkim lądem.
Z tym lądem, z swym całym światem
ma walczyć(?) … nam siostrą, bratem!
Dać życie to duma nie wstyd,
twe ciało jest walką o byt.
Wychowaj jak Boża Wola,
niech będzie to dobry Polak.
A kiedy jest przerażenie,
wiedz – życie w najwyższej w cenie,
ktoś czeka na dar Twój… schowa,
z miłością człowieka wychowa…
I kiedy kres dojdzie Cię sobą
– lżej, jest ktoś, gdzieś, kto jest Tobą.
ŻYCIE: ŚWIAT PRZECIW
Światu, zwykła osoba – warta co człek jest wart,
komuś to też człowiek – wart tyle co cały świat.
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ŻYCIE: MYŚLI SŁOWOBÓJCZE – SŁOWA MYŚLOBÓJCZE
Czasem myśl mniej warta niż warte są te słowa
– że nie wszystko jest prawdą to co myśli głowa
– i nie każda myśl warta by ją wypowiedzieć
– więc nie myśleć, nie mówić, tylko cicho siedzieć.
A kiedy język świerzbi, w głowie myśl się roi
– nie mówić co się myśli, myśleć co się powie.

ŻYCIE: ILE CHCĘ TYLE MOGĘ
Nigdy nie ma sukcesu,
nikt, bez poświęcenia,
poświęcenie zależy
od wielkości chcenia,
a drogi do sukcesu
nie są wcale proste,
ŻYCIE: WŁADZA NAD (BLISKIM?)
bo wszystko trzeba zrobić
Każdy ma prawo do wypoczynku,
tylko własnym kosztem.
we własnej formie – wtedy wypocznie.
Kiedy go zmusić do formy, czynu,
ŻYCIE: RÓWNOWAGA
to wtedy szybciej… wiecznie odpocznie.
Pośród natłoku myśli

ŻYCIE: POZORY I FAKTY
W karierę usłaną różami,
wchodziłem bosymi stopami.
I czasem myślę – czas już,
iść zwykłą drogą bez róż.

ŻYCIE: JANA 2015.06.24
Janie Drogi, żony słuchaj,
na gorące zawsze dmuchaj,
wchodź pod rynnę, gdy nie pada,
u lekarza rzadko badaj,
wykorzystaj Boskie Dary
z wiedzą, nie trać nigdy wiary,
bolszewika wytnij w pysk,
nie trać gdy uczciwy zysk,
zostań sto lat jeszcze w PiSie,
rób jak własne widzimisię,
zobacz więcej niż chcą inni,
wiedz czy winni są niewinni,
wypij czasem i z umiarem,
przyjmij co jest z serca darem,
miej przyjaciół nie za wielu,
tak Ci radzę przyjacielu…
(Wierszyk ten jest mój dla Ciebie,
czytaj czasem gdyś w potrzebie).
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wyjdźmy z myśli tłumu,
by znaleźć równowagę
serca i rozumu
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ŻYCIE:
ŻYCZENIA IMIENINOWE
Ożeń się mój Boże,
niech ci będzie gorzej.
z Ewą przyjacielu
żyj w swoim modelu,
z jedną, i bezsprzecznie,
czy za karę wiecznie?

ŻYCIE: NATŁOK MYŚLI
Myślenie w nadmiarze:
tym nas życie każe,
za wcześniejsze leniu,
braki w swym myśleniu.

ŻYCIE: KLASY KRYTYKI
Dobra ta krytyka,
co nas nie dotyka,
a już radość błoga
kiedy dotknie wroga.
Dla nas gdzieś z oddali,
krytyka co chwali.

ŻYCIE: SZALEŃSTWO BIAŁE
Odjechane
Pan Poseł Stawiarski,
bywa wielce dziarski,
dziarskość tyle warta,
co Jarek na nartach.
Obiecał, nie jechał,
tom z nim tu pojechał.
ŻYCIE: WINNI
Z Posłem J. Sasinem
raczyłem się winem –
wino zacne, znane
patykiem pisane :)
Prawdę tu rujnuję,
za to się rymuje.

Władza: POETA CO MUSI
(i Posłowi WŁODKOWI
NIE POPUŚCI)
Chcesz, możesz mi zaśpiewać, zwyzywać, nawtykać,
tylko nie pisz mi proszę żadnego wierszyka.
ŻYCIE:
UCZEŃ NIEWDZIĘCZNY
Tak postawił przede mną
Mocno kogoś wspierasz by
niezmierne wyzwanie,
sił, czasu nie tracił,
więc wiersz ten Włodkowi
za to, że mu pomagasz zażąda tylko… zaśpiewałem.
byś płacił.
A im więcej otrzyma i nieza- WŁADZA: NIE CHCE MU SIĘ
służenie
Z Posłem Wu Andzelm
tym więcej zapłacisz, wszyst- robię dość niewiele,
ko w wsparcia cenie.
z nim co robić bym miał,
więc patrzeć trzeba wstecz, gdyby Andzel coś chciał.
co kto robi pod stołem,
ktoś wybrał rządy piekłem,
ŻYCIE: DOBRA STRONA
chociaż był aniołem.
Różne wiersze bywają
i różne ich skutki,
ten też nie jest najlepszy,
lecz skutecznie krótki!
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ŻYCIE: ZACHWYT
Czasem one takie są,
że nic tylko efekt wow!

ŻYCIE: WIERSZOBIJ
Piszę tylko krótkie wiersze,
a gdy trzeba to przypieprzę.
W słowach oszczędny,
w biciu bezwzględny!
Czy są rozwiązania lepsze?

ŻYCIE: EWANGIELICZNIE
Warto siebie tu poznać, siebie w tym zobaczyć,
mówiąc raz jasno NIE i się też NIE tłumaczyć.

ŻYCIE: WŁADZA
Choćby bardzo wbrew sobie, to chwalić publicznie,
rugać zaś w cztery oczy – to jest politycznie
ŻYCIE: EFEKTYWNOŚĆ
Wypoczynek z żoną,
potem będzie ono.

ŻYCIE: WIELKI TATO
Wspomnienie mego ojca, wzór miłości taty,
On nauczył myślenia, dał koordynaty
którymi ciągle zmierzam, gdzie jestem, gdziem trafił,
a miłość pozostaje, z szacunkiem do taty,
kiedy już zrozpaczony, krzyczę nadaremno:
Tato, tato mój, tato proszę zostań ze mną...!!!!
Aa Ty, machając ręką, w malignie, zamilkłeś
w tym o czym marzyłeś, czas z sobą w nim znikłeś
i poza grawitacją doścignąłeś marzeń
ciekawie i realnie w horyzoncie zdarzeń...
I gdzie dziś znowu lecisz, bo Ty nie wiesz co pass ?
Poza czasem, przestrzenią, jesteś zawsze w nas,
zwiedzając nowe czasy i nowe przestrzenie.
Ty jesteś w nowym życiu, nam w życiu cierpienie.

ŻYCIE: WDZIĘCZNOŚĆ
Zwykle zapominamy skąd nasz sukces, grosik...
choć lepiej jest dziękować aniżeli prosić.
Taką ludzie w istocie mają swą naturę:
prośby w izbie tuczą, mrze dziękczynność pod murem.

ŻYCIE: PUSTA PACZKA
Małżeństwo bez dzieci jest jak podróż bez celu,
jak najlepszy samochód lecz bez pasażerów.
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ŻYCIE: PRZYSZŁOŚĆ Z PRZESZŁOŚCI
Czy wiemy kim jesteśmy, kim kiedyś będziemy(?)
a klucz mamy w swym ręku, chcemy czy nie chcemy.

ŻYCIE: PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI
Wirusy beznadziei rozchodzą się z winy
tych co to skutek widząc, nie chcą znać przyczyny.

ŻYCIE: WOŁYŃ I INNE
Za to ludobójstwo, żalu brak lub z niechcenia,
wybacz nam Ukraińcu, nie ma wybaczenia.
Jeśli Ci pomagamy, to z ludzkich pobudek –
brak zadośćuczynienia? Brak zgody na zgodę.
ŻYCIE: 1939.09.17
Za niszczenie narodu, wojny, zniewolenia...
wybacz nam Rosjaninie, nie ma wybaczenia.

ŻYCIE: PROWENIENCJA to jest liche
Są żuczki aktorki, żyjące w kupkach w gnoju,
czują się tam najlepiej – tam są w swoim domu.
ŻYCIE: ZASADNICZO
Chodzi tylko o to,
by nie być idiotą!

ŻYCIE: ZWYCIĘSTWO
By wygrać wystarczy
tylko mądrze walczyć.
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Władza
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WŁADZA: IDENTYFIKCJA
Bredzi zdaje mi się
Nowoczesny Rysiek,
inaczej wieść niesie
Zniszczę–Ciebie Grzesiek
i kradnący z puszek
Faktur Mateuszek.
Razem w jednej mowie,
lecz sobie wrogowie,
każdy zaorany
dobrem Dobrej Zmiany.

WŁADZA:
KOD PODSTĘPU
Kod ten z tego słynie,
że czerwone świnie
paradują z błaznem –
po co (?) to nieważne
ale ważne za co...
świnie błaznom płacą
im zaś płacą służby
frojndszaftu i drużby.
Wszem wtórują jurnie,
pożyteczni durnie.

WŁADZA: OPINIE
Są różne zdarzenia i ich różne przyczyny,
czy tak jest bardziej jak jest, czy tak jak widzimy?
WŁADZA: ZAUFANIE
Wiara z wiedzą razem są nam tyle warte,
ile swym doświadczeniem są przy tym poparte.
Wiara tym sposobem bywa kwestią wiedzy
co myślą, mówią, czynią partyjni koledzy.
Powierzone plany idą zgodnie z tym planem,
gdy wiara–zaufanie są kontrolowane.
WŁADZA: 5–TA KOLUMNA
Subhybrydowa wojna obcych gazet, stacji,
by zwalczyć demokrację mocą demokracji.

WŁADZA: 2005–7 i 2015...
Siły obce działają – obym tu był w błędzie,
jeśli się nam nie uda, więcej szans nie będzie!
WŁADZA: okupanci krzeseł
Pewna opcja ma ten feler –
stanąć na lub za fotelem.

WŁADZA: NAJWYŻSZE WYWYŻSZENIE
Wejść na krzesło Marszałka albo stanąć obok –
hobby takie, zboczenie, czy jest to chorobą?
I choć wstydu z tym kupa – fotel ciągle kusi,
polskie sprawy nieważne – kodziarz stać tam musi.
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WŁADZA: A PROTESTUJ SE
Były marsze, protesty przeciw państwu, miastu –
teraz przyszła nam pora na wzlot koderastów –
bo miarą demokracji, to u nas się dzieje,
gdy mogą protestować esbecy, złodzieje.
WŁADZA: WOLNOŚĆ PRZECIW WOLNOŚCI
Każdy ma pełne prawo sprawę opiniować,
i też każdy ma prawo to móc zignorować.
Protestujmy sobie
przy każdym sposobie,
by swoją wolnością cudzej nie mordować.

WŁADZA: O POZYCJA TOTALNA
My nie chamy, różni jak prostacy – nie prości,
gubiąc się we wszechświecie reguł i wartości.

WŁADZA: UPOKORZENIE I SMUTEK
Salę Plenarną Sejmu demokracji zuchy
zamienili w Oberżę od Jęczącej Muchy.
Bo tak się boją oceny, tak się boją zmiany,
że zmienili Sejm cały w przedmiot… wyśmiewany.

WŁADZA: TRZECH KRÓLI 2016
Pierwszy król, na „Sześciu Króli” sprzątnąć miał ten rząd,
lecz już po nim na „Dwóch Króli” ostał jeno swąd.
Drugi miał też rządowi dać rachunków wiele,
lecz faktury jego własne zjadły w „Króli Czterech”.
Trzeci król najsroższy (w narciarskim zacięciu),
pogrążony też został, w święto „Króli Pięciu».
bo chciał ón wyć najgłośniej, lecz po nartach w Wiedniu,
miał wstydliwe kłopoty w święto króli siedmiu.
Wszystkich wspierał królewsko były car od «buli»
w totalnej opozycji falset w chórze króli.
Więc w Orszaku Trzech Króli, w marszach nad marszami,
motłoch króli–kastratów wyje falsetami.
WŁADZA: DYŻURNI IDIOCI
Szefy se podróżują – dla mnie nie dziwota,
że Sejm ma okupować naiwna hołota.
W takiej też naiwności, myśl jeśli nie wierzysz,
pod Kancelarią Sejmu marzną dziś frajerzy.
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WŁADZA: KOD PODSTĘPU
„Wyprowadzę ulicą
– milion albo więcej”,
wyprowadził mniej więcej
– z konta sto tysięcy.
Kodu z tego powodu
są różne zalety:
dzieci mają żyć z czego
– płaci alimenty.

WŁADZA; KOD PONOWOCZESNOŚCI
W totalnej opozycji nierząd–okradanie –
totalnie prorządowe auto–zaoranie.

WŁADZA: BOLEK I BULEK
Gdy mu raz zapłaciła bezpieka komusza –
to nie robił co trzeba, ale to co musiał.
Kiedy zaś był wybrany na wschodzie się śmiali –
bo nie robił co trzeba, tylko co kazali.
I śmieją się do teraz (zrozumienie boli),
bo ich Bolek nie wyszedł nigdy ze swej roli.
Tu znów dziatwy zapytam, z przekąsem nieczule,
co wspólnego ma Bolek z też wąsatym Bulem?
I choć grymasy widzę, pytam wciąż zawzięcie,
kto i z czyjej to siły został prezydentem,
kto czyim namiestnikiem, a myślał, że królem,
i jaka jest różnica między Bolkiem – Bulem.
WŁADZA: PETRODOLARY
Petro–gazu–kasą robi kto z nas matołków?
Ilu jeszcze się pęta Petró– Bulków–Bolków?
WŁADZA: BOLEK
Trzecia RP –
władza SB.

POZGODA. Z KIM?
Zgoda buduje
– peo rujnuje.

WŁADZA: REFORMY
By zrobić coś dobrego bez siły i buty,
trzeba przejść drogą trudną, nie lekką na skróty.
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WŁADZA: PROTEST NIESTUDENCKI
Przyleźli na protesty by narobić szumu,
niepolscy absolwenci niepolskiego WUMLu.

WŁADZA: OFIARNY BOLEK
Takie jego metody i takie ich skutki,
by obalić komunę obalił stos wódki.
Wódki w sklepach zabrakło, ludzie się wzburzyli,
zrobili Solidarność, no bo już nie pili.

WŁADZA: SKAMLENIE ZA PŁOTEM to jest licheą
Nie chcieli go już wpuścić do swej ambasady,
nie zrobił co miał zrobić, no bo dał rady.

WŁADZA: KONTRKANDYDAT
Tak coś tu podejrzewam – myśl to niespokojna,
że tego co POrzucił sięgnie wnet dintojra.

Władza: przekazy
Kłamstwo jak pchły skaczą, już szczekania nie starcza,
to jakież to są media – toż zwykła wybrocza.
Można litery składać w tekst mądry i piękny,
kwestia konfiguracji w obiegu zamkniętym.

Władza: półmosty z siana
Przestać gdy umysł, ciało, są bardzo zmęczone,
czy wtedy gdy zadanie jest całkiem skończone?
Bo lepiej nie zaczynać – trzeba mówić tu wprost:
połówki dwóch różnych mostów to wciąż żaden most.
Mówiąc językiem prostym – myśl każdego rana,
albo zacząć by skończyć, albo dać se siana.
Jeszcze jeden warunek, by to z sensem było –
niech dobrze jest zrobione, to co się skończyło.

Władza: zrobić i utrzymać
Nie ma co nam zaprzeczać, albo odżegnywać,
nie łatwo władzę zdobyć, trudniej ją utrzymać.
I nie dziw, że źle idzie, mechanizm się muli –
gdy naprawiać ci mają co kradli i psuli.
Z takim to zjawiskiem trzeba wszędzie się liczyć,
Czy ta prosta wierszyna tylko władz się tyczy?
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Władza: OntogeneZa mĄdrośCi
Człowiek ciągle się uczy od tych co są wkoło.
Bywa ciężko, bez sensu i rzadko wesoło.
Głupich często spotkasz, a mądrych czasami,
stąd też mądry się uczy głównie z idiotami.
Dlatego, dość przewrotnie przypominam o tym,
że mądrość, rodząc smutek, pochodzi z głupoty.
Władza: koleżeńska porada
Pomaga koledzy,
bezwiedność niewiedzy.

Władza: krytykant odtwórczy
Nie tworząc niczego i nie mówiąc swym zdaniem –
zajmuje się krytyką i recenzowaniem.

WŁADZA: OCHRONA ŻYCIA
Jeszcze próba jedności, jeszcze raz Polacy,
za wolność i siłę by ich znowu nie stracić,
dziś tragedia tym większa, w rozpaczy i złości,
że przez politykę tracą życie najmłodsi.
Władza: debAciarz
Chciałby on debatować rano i wieczorem,
może wnet debatować sam z prokuratorem.
I zamiast na swe konto przelewać zalety,
debaciarz swą debatę zakończy z debetem.

WŁADZA: Kod Judasza
Demokracji broni, komitety ogłasza,
święte słowa głosi… w kodzie pieśni Judasza.

Władza: czarny protest
Protest czarnej myśli, przestraszony kod cały
– tak to wierszyk sumuje i też nie jest biały.
A gdy się przyjrzeć bliżej, z wiedzą myśleć o tym,
to protest jest czarną afirmacją ciemnoty.
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Władza: petrusyfikAcja
Wczoraj był bardzo przeciw,
a dziś jest za zmianą,
co z tego sam powiedział,
co nim powiedziano?

WŁADZA: eksperci
i ekspłatnicy
Biadolą już mędrcy, włosy
z głowy rwą znawcy:
brak pomysłu jest z winy
Władza: zmiany
KOD–pomysłodawcy.
Cóż to słychać, kto tak wyje?
Kto jest pomysłodawcą –
Ktoś kto powróz wziął na szyję?
ważna sprawa tu mniej,
Ten co wczoraj znaczył wiele?
ważne kto przestał mu płaDziś go koło zmiany miele?
cić – płacić nadal chciej.
Dziś rachunek wystawiany?
Chcieli zmiany – mają zmiany!
WŁADZA: bez dotacji
Z tym, że przyszła dobra zmiana
Nowowsteczna okryta
– kładzie wielkich na kolana
czarną wielką smutą,
lub kwitując ich odbiorem
Państwo nowowsteczesno- (plastikowym czarnym worem)
ści nie zapłaci suto,
– koło miele wszystkich w tym tych,
bo historię rachunków
co we władzy własnych pych,
mają bardzo mglistą,
pognębiali od się lepszych
kiedy jest politolog łży–
– po nich cisza, lekki wietrzyk…
ekonomistą.
Więc co robić? Myśl powraca
– z czystym sercem, ciężka praca.
Władza: za kropką (z dedykacją
dla imiennika mego brata i mojego imiennika)
Kropka mała, wiadomo, kończy każde zdanie,
niczego w nim już dodać, nie czas na zmienianie.
.Nowoczesność po kropce, błąd, popsute śledzie,
jak zasiewy wprost w śniegu, musztard po obiedzie...
Po kropce jest appendix – wydaje się proste –
appendix – robaczkowy, wewnątrz nas, wyrostek.
Ten, wiadomo, jest zbędnym reliktem przeszłości –
ślepą kiszką przy ujściu starych nieczystości.
Można z nim przeżyć zdrowo, nie czując istnienia,
lub usunąć appendix, gdy źródłem skażenia.
Kolego imienniku – dopomóż Ci Boże –
nie zwlekaj z tym zabiegiem, bo może być gorzej.
A dla mojego brata imiennika rada,
znajdź proszę patologa, niech infekcję zbada.
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Władza: PO REPRYWATYZACJI 
Wziąć działkę, kamienicę dla siebie od zaraz?
Przejedź najpierw ją waltzem, potem użyj pahla.
WŁADZA: marsz ĆWIARTKi (MILIONA)
Mieli chodzić tak kółko (jakby dość pijani?)
wynik był ustalony i przy nim zostali.
WŁADZA: twarze twarzy
Raz z pewnym kodziarzem,
spotkałem się w barze,
patrzę co się zdarzy
–kodziarz nie ma twarzy!
Kim są co udają,
twarzy swej nie mając?
Kto jest pod tą maską?
Który z twarzą własną?
Spod zapłaty słonej
twarz armii czerwonej
wygląda, czy bratniej
twarz armii brunatnej
koszuli, co muska,
naminata… Tu...
w głąb, w smoleńskim błocie,
wraku, w samolocie,
i czy bez potwarzy
ktoś odkryje twarze?

Władza: manipluacje
Czego oko nie widzi kiedy jest zamknięte,
tego otwarte oko nie słyszy zupełnie,
i ucho nie poczuje ni nuty zapachu,
a nos też nie usłyszy nie zobaczy smaku,
Wszystko to prawda pewna, jasna, rzekłbyś jurna,
bo choć zdania prawdziwe, to całość jest bzdurna.
Z człowiekiem jest jak z prawdą, z doborem nie zwlekaj,
do właściwej roboty właściwego człeka.
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Władza: jądro Wszechświata
Jedziemy z Warszawy na wschód,
skąd idzie tu zimno i głód,
gdzie właśnie się kończy światło,
zawracasz, choć nie jest łatwo,
i skręcasz na prawo, w głąb w las.
Tam chatka drewniana w sam raz
by wejść zdrożony, spragniony,
być gościem – tu napojonym,
zaopatrzonym w mięsiwo.
Wypiwszy nieco, a żywo,
wdać się w dysputy zalegle,
o silnej bo niepodległej,
rządzonej mądrze bo z wolą,
z tradycją, z chlebem i solą…
kto wróg nasz, tu sporów nie ma.
Za gardło froind–drugu trzyma
[…]
– Polska to główna przyczyna.
Co złe i może nas spotkać
to zdrajcy, chciwość, od środka.
A skoro już tu jesteśmy,
to toast wódeczką wznieśmy,
za tych dzięki my którym,
WŁADZA: JS
dźwigamy Polskę do góry!
Czy jesteś Janie świadomy,
Tutaj nasz plan wykuwamy
że opuścilim swe domy,
Jak rady dać – radę damy!
by w Twojej drużynie służyć,
jak trzeba oka nie zmrużyć,
by Polskę ratować z upadku,
jak trzeba – żyć w niedostatku,
dać z się ciut więcej niż mogę,
mieć barykadę za progiem
i działać, choć wiele doskwiera,
bo nigdy jeśli nie teraz!
Odmowa to zdrada i wstyd,
bo jeśli nie my to już nikt!
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Władza: ochrona mentora
Bez Ciebie drapieżne ptaki,
wydziobią nas jak pisklaki.
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Władza: usłużność POlityczna
Służąc sąsiadowi,
odbiera grosz wdowi.
Władza: kod transformacji
Nowoczesny dziś pachołek,
a wcześniejszy pomatołek,
wybrany z rynsztoka
– banksterska opoka,
czyja sprawa – tego szkoła.

Władza: krytyk
Krytykuje to szumnie,
czego zrobić nie umie.

Władza: manipilacja abstrakcyjna
Szczytem największego w świecie władzy zdziwienia
– nie dziwi nikogo brak w tym względzie zdziwienia.
Władza: opozycja
Niby różne gadanie, a wniosek jednaki:
politycznie spętani mentalne pętaki.

Władza: minister Krzysztof
Nie tworzymy energii tylko ją zmieniamy:
nośniki na nośniki, poprzez potencjały.

Władza: ballada o VAT na 100 dni Rządu
Zaledwie PiS zaczął rządzić, z przerwą ośmiu lat,
zaczęli płacić niektórzy znów podatek VAT,
I nie ma tu przekąsu ani źdźbła pogardy,
bo z tego już przybyło blisko trzy miliardy.
Można się także domyślać, lecz dowiedzieć skąd,
kto finansował ich partie i poprzedni rząd.
Już Dobre Zmiany zachodzą, zdaje się tu mi,
że także płacenie VATu sukcesem 100 Dni.
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Władza: ludzie honoru
Choć teczek nie ujawnił to je sobie schował,
w tym sensie honorowo się jakby zachował.
przyznam więc tu rację prorok–redaktoru
co nazwał go, proroczo, człowiekiem honoru.
Nigdy nie jest za późno by się zmienić rolą
i nawet, już zza grobu, można zyskać honor.
Lecz tak z honorem bywa wśród esbeckiej braci:
gdy wzmocnił swój esbecki, jego TW stracił.
Władza: KOD Bolka
Zdawało się, że Bolek będzie mógł się bronić,
ale KOD go pogrążył, bo go zaczął chronić,
i nigdy nie zostawi drug druga na lodzie
– ilu zakodowanych działa Bolków w KODzie?

Władza: KOD
Jak ten KOD rozkodować, tu zapyta ktoś znów:
kto teraz zakodowany, wcześniej był TW.
A jeśli ktoś uważa że nieprawda to, źle
to to niemal na pewno był milicji, SB…

Władza: w granicach uczciwości 1
Ciężka praca, cierpliwość, gdy cel poza wzrokiem,
doprowadza do celu… mijamy go bokiem
lub po chwili zachwytu, kiedy go już mamy,
znów tworzymy narzędzia i z nimi znów gnamy.
To te nowe narzędzia, nie cel nas zachwyca,
niech cele leżą poza – narzędzia w granicach.
Władza: w granicach uczciwości 2
Bo w całej polityce uczciwość to sztuka,
wynaleźć nie znaleźć, szukać nie oszukać.

Władza: manipilacja abstrakcyjna
Szczytem największego w świecie władzy zdziwienia:
nie dziwi nikogo brak w tym względzie zdziwienia.

Mariusz Orion Jędrysek • tom VII •

Władza: krytyk
Krytykuje to szumnie,
czego zrobić nie umie.
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Władza: funkcjonalny Bolek
Nie zdradził ideałów, i ludzi nie zdradził,
czynił to co kazano, a kogo miał, wsadził.
To tłumaczy wiele, porażki, zbieżności,
wybory i decyzje, afery, podłości.
Bo przyczyn bez efektów nie ma, ale przy tym,
nie ma także rzecz jasna efektów bez przyczyn.

Władza: mowa działań
Gdzie i czyja jest wina, w składnikach czy w sumie
–słowa wszystkie rozumiem, myśli nie rozumiem.
Czyjeś znaki ujemne, w nawiasach się liczą,
czy składniki ukryte? Suma jest różnicą!
Czy to składnik ukryty czy ujemny znak, zdradza –
zmień kolejność działania i sprawdź czy się zgadza.
Władza: opozycja
Niby rożne gadanie, a wniosek jednaki:
politycznie spętani mentalne pętaki.

Władza: minister Krzysztof
Nie tworzymy energii tylko ją zmieniamy:
nośniki na nośniki… poprzez potencjały.

Władza: wytrzebianie
Osaczyć, czymś zarzucić, zająć głupotami,
chcących zmylić namiastką, kupić honorami,
Wytrącić z drogi prostej, wciągnąć w bagno swoje,
Omamić decydentów, popchnąć na wyboje.
Chwycić w ręce sznurki, mieć wsparcie specjalne,
państwo nienormalne, z pozoru normalne.

Władza: teczki i szafy
Różnie trzeba oceniać i inaczej to mierzyć,
co Słońce chce zobaczyć, co doniesie Księżyc,
i co gwiazdy zobaczą, co w ciemności zginie...
Księżyc lustrem dla Słońca, w skutku, nie w przyczynie.

– 50 –

Władza: Salon
Będzie miał zarzuty,
stąd wrzask pełen buty.
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Władza: dekorytacja
Wtedy boli najbardziej… gdy się nikt nie pyta,
tylko ryje oddziera nagle od koryta.
Ból nigdy nie mija,
ciągłe darcie ryja,
bo nikt nie zadzwoni, nie zapłaci… KOD zgrzyta.

WŁADZA: moskiewski z GW
Dwa czyny w ruchu jednym – na tym to polega:
wydalają pismaka – przysyłają szpiega.

WŁADZA: sztuczna inteligencja
Ukradł wiele razy,
jest w mediach... bez skazy.
Łżąc podnosi rwetes,
w nich autorytetem.
Nie cofa się wcale,
no bo chce tak dalej.

Władza: mediokracja
Kradł i manipulował, brał w łapę sto razy,
w mediach wciąż autorytet, mąż stanu bez skazy.

Władza: komitet obrony deprawacji
Konstytucja, trybunał, media ukradzione
– macherzy deprawacji, twarze wykupione.
Debaty, rezolucje, wezwania, strajk włoski
– agenci, zdrajcy, durnie – osłabianie Polski.
Sędziowie zagraniczni brońcie nas współbraci
– tak menel się drze tylko, kiedy władzę traci.
Ratujże nas Europo, nam się krzywda dzieje (!)
– złodziej chroniący zdrajcę jest zdrajcozłodziejem.

Władza: Metathesiofobia
Po ostatnich ich rządach wszędzie podstęp wietrzę,
gdy mi obiecują wszystkim zmianę na lepsze,
bunt się rodzi większy, gdy mnie mają na względzie,
mówiąc przed wyborami, że mi lepiej będzie.
Nie chcę bać się o Polskę, rodzinę, o pracę,
niech lepiej mi nie będzie, ja za to zapłacę.
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Władza: warto
Naszych czasów znakiem:
trud bycia Polakiem.

WŁADZA: szefo potrybunalski
Tak dobiera sędziów, i tak składa skład składnie
– że wyrok jest wyrokiem, nim wyrok zapadnie.
WŁADZA: Sędzia trybunalski
Zdanie sądu zmienię,
zgodnie z poleceniem.
Obowiązek psi,
sługa WuEsI,
w cenie, wraz z sumieniem.

Władza: szef parlamentu UE
Czy już mobilizacja czy tylko obawy,
gdy Niemiec chce naprawiać nasze w polskie sprawy?!
Czy zrywać się do broni, wartę dzierżyć nocą,
gdy gotuje się Ruski z bratnią nam pomocą?!
ale trzeba do broni i niech nasz rośnie duch,
kiedy Niemiec i ruski chcą pomagać we dwóch.
Władza: #NOWOWSTECZNA
Następstwo, manipulacje czy przypadków splot,
#PALIKOT, #PALIKOD... ostał im się jeno #KOD
Władza: dobra zmiana
By wszystko naprawić i odnowa coś zebrać,
trzeba to rozmontować, wymienić, rozebrać.
Władza: TK
Z ostatnich tygodni polityczny komunał,
jaka jest konstytucja taki jej trybunał.

Władza: powyborcza PO
Nadal nie rozumieją i dalej to samo:
zaklinać rzeczywistość i ukraść tożsamość.
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Władza: wstyd braku wstydu
Ta adeptka reżimu władz okupacyjnych,
upadku kopalń, stoczni – ich rząd głównym winnym,
świętuje dziś rocznicę tej Solidarności,
przeciw, której walczyła w mordowanej stoczni.

Władza: warunkowość
Wiedza dać może władzę, władza daje wiedzę,
dla wiedzy trzeba, przez władzę można, posiedzieć.

Władza: kompromis wyborczy
Jest twa zgoda na ten los,
ich jest wybór, choć twój głos?

Władza: zakaz zakazów
Jedyna rzecz z zakazów, której bym zakazał,
to zakaz zakazów by się ze mną ktoś zgadzał.

Władza: nakaz zakazów
Jedyna rzecz z nakazów, których bym zakazał,
to nakaz zakazów by się ze mną ktoś zgadzał.

Władza: nakaz nakazów
Jedyna rzecz z nakazów, których bym nakazał,
to nakaz nakazów by się ze mną ktoś zgadzał.
Władza: zakaz nakazów
Jedyna rzecz z zakazów, który bym nakazał,
to zakaz nakazów by się ze mną ktoś zgadzał.
Władza: zapobiegawczo
Unikać ryzyka,
długiego języka.

Władza: on
Agent to i bandyta grający idiotę,
gdy widzimy to teraz – to co będzie potem?

Władza: drogi na kradzionym
Rząd na ślepy tor toczy – dojazd pendlinem,
razem owoc korupcji z korupcji zaczynem.
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Władza: głowa na torach
PEK na bocznym torze.
Niemiec nie pomoże.

Władza: referendum narodowe
(imlikacje Herberta)
1) Czy chcesz mieć znów sumienie, jak je kiedyś miałeś?
2) Czy lepiej go zapomnieć, bo je już sprzedałeś?

Władza: list przedwyborczy
do koleżanek i kolegów
Nie po nagrody, honor, raut przy sutym stole.
Nie po medale, ukłon, blichtr czy żyrandole.
Nie po darmowe loty, czy puste uznanie.
Nie po furę z kierowcą, w mediach brylowanie.
Nie po władzę dla władzy, rozdanie stanowisk.
Nie po czcze obietnice łgane narodowi.
Nie po brzęk apanaży, mdłe mowy nadęte…
być ministrem, premierem, posłem, prezydentem.
Ilu tak myśli, działa bo chyba niewielu
– komu władza narzędziem, a komu na celu?

Władza: Trampkarze Dresiarze
Rząd ma trampki do pracy – to komiczne mrzonki,
żeby zrobić porządek potrzebne walonki.
A trampki, tak jak dresy, są moi rodacy,
by wygodnie i szybko uciekać od pracy.
Władza: w mediach
Panie pośle,
wrzeszcz donioślej.

Władza: najazdowe posiedzenia rządu
Najazdy POrządowe – nie ma tu truizmów,
odbywają się w miejscach przyszłych kataklizmów,
a wniosek jest tu taki (przyznaję ze smutkiem),
że najazdy przyczyną, a kataklizm skutkiem.
Gdyś rządzie znów w PO–ciągu, w PO–cugu... potrzebie,
odwiedzaj już wyłącznie, w zamknięciu, sam siebie.
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Władza: czarne gwiazdy
Im większe zaciemnienie, więcej niejasności,
tym ciemniejsze typy świecą nam w ciemności.

Władza: media okupacyjne
Wiedzieć, myśleć, zrozumieć – bo nie jestem leniem,
wyłączam telewizor by włączyć widzenie.
I działajmy tu zgodnie praktyką względności,
im mniej jest nienawiści, to więcej polskości.
Władza: podpucha
Przedwyborczo koleją, tam gdzie ona wciąż jest,
potem być już jej nie musi – POwyborczy gest.
Władza: zwiad rabunkowy
Najazd wyborczy rządu (wiele obiecane)
– wiedzieć co po wyborach może być zabrane.

Władza: zbuntowanych wątpiących
Dość złodziei u władzy, durniów, zdrajców, leni,
czy coś może to zmienić? Tak – zmiana coś zmieni!

Władza: partyjny krocionóg
Prowadzisz tysiącnogę (nie zwykłą stonogę)
gdy sto nóg w niej chce rządzić – zmień stu nóg załogę.
Władza: lemingom i biernotom
Tych wściekle zaślepionych, biernych, na uboczu,
najbardziej boli dzisiaj otwieranie oczu.

WŁADZA: POWRÓT NA ZIEMIĘ
Lepiej kontrowersyjnym lub twórczo splątanym
być, niż miernoprzeciętnym, w zad przez władzę lanym
– na cudzym grzebiecie,
w górę wylecieć.
Łbem trzasnąć o Ziemię, bo w lot zaszły już zmiany.
WŁADZA: PROPORCJUM
Bo kluczem do sukcesu z głupoty bezmiaru,
jest znać swoje miejsce z bezmiarem umiaru.
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WŁADZA: SZCZYTY
I tak tu sobie myślę: wie każdy matołek,
że tam gdzie jedna górka, jest niejeden dołek,
A kto chce być przy górce, to każdemu biada,
bo niby jest się z górką, ale w dołek wpada.
Lecz im dołki są głębsze – przyrodzie się chwali,
– górka bardziej się sypie i dołki zawali.
I mniej szkoda tu górki, co spadnie ze stołka,
ale szkoda mi ludzi, co byli tu w dołkach.
Władza: ekosekty 2014
Są różne aspekty,
działań ekosekty,
a ja czasem sądzę:
przyczyną pieniądze.

A wnioskuję stąd:
Sejmem rządzi rząd,
pytam, w pierwszym rzędzie,
czyim rząd narzędziem?
Kto ustawy pisze?
Bo widzę i słyszę:
autorzy projektów,
narzędziem aspektów?
Pieniądze co płyną
aspektów przyczyną…
a aspekty różne
pieniądzom usłużne…

Władza: ekosekty
Dbają o środowisko, powietrze i klimat,
przetrwa więc środowisko – człowiek nie wytrzyma.
Środowisko
nade wszystko!
Człowiek był w środowisku, ale już go ni ma.
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Władza: Karta Polska
Mamy różne kierunki, w różne gnamy strony,
w różne strony się składa wiary, sny, pokłony.
Lecz gdy o Polskę pytasz – ma odpowiedz wartka,
chociaż różne są strony, to ta sama kartka.
Władza: 22 lipca Święto Odrodzenia
In vitro podpisał, dla zwiększenia rodzenia,
na bolszewickie święto – święto od rodzenia.

Władza: 9 miesięcy premiery
Po dziewięciu miesiącach – błysk ustawą chytrą
– mimo swego wieku urodziła in vitro.
Władza: ustawA Zmiennopłciowa
Płeć zmieniana na żądanie,
można często zmieniać zdanie,
tę na tamtą – powrót na tą
– żeńsko–męski oscylator
z subiektywnym oświadczeniem:
–jest adopcja dzieci w cenie
–emerytur inny termin
(choć parytet jest niezmienny)
–czy przepustka małżeństw homo...
Wszystko pro publico bono!

Władza: pospolito–zwyczajnie
Może jestem wyjątkiem – normalis lecz rzadko,
bo widzę płci różnice – kto ojcem, kto matką.
Pierwszy to jest mężczyzna, vulgaris, płci męskiej,
druga zaś to kobieta, communis, płci żeńskiej.
Gdy ktoś myśli podobnie, lecz mówić się wstydzi,
choć widzi co PO robi, mówi że nie widzi.

Władza: INSTRUKCJA DLA POSŁA KRZYSZTOFA
Odczep się od Ani,
bo dostaniesz z bani
i wspomnisz me słowa,
że będziesz żałował.
To posłanka Ania,
jest tu od zmieniania.
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Władza wyborcy
Przyszła kolej na Ewę – to jest błąd niewielki,
niech babina koleją jedzie do kolejki,
stać w kolejce po pracę, albo do lekarza,
sprzedać swe płody rolne, albo co uważasz,
może po miejsce w żłobku, promocje, mieszkanie,
w korku albo w urzędzie, niech jej się tak stanie.
niech się zapozna z PO–Polską, zmierzy z polskim losem,
wyślijmy Panią Ewę do kolejki swym głosem.
Władza: prawo i sprawiedliwość
Gdzie prawo, sprawiedliwość? Polski obraz marny,
bo słaby jest bezbronny, a silny bezkarny,
i zbrodnie są bezkarne, uczciwość bezbronna,
komu władza POsłuszna i przed kim POkorna?
Władza: najazdowe posiedzenia rządu
W kampanii wyborczej są praktyki nowe:
posiedzenia rządu są już najazdowe.

Władza: kamuflaŻ
Nie rzucaj w niego błotem, nie wrzucaj w pomyje
– prawda jemu jest gorsza – niczym jej nie zmyje.
Władza: odezwa
PO–myślcie o ojczyźnie – najważniejsze jest to,
bo gdy taka myśl umrze, to już nic wam po PO.
WŁADZA: PO VS PIS
Tą (tak małą) różnicą, bardzo ja się martwię
– bo wam chodzi o partię, a nam zaś o patrię.
W tym jest wasze zło,
że ważniejsze PO.
Wiedz, że ginie pasożyt
gdy ciało już martwe.
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WŁADZA: AUTODIAGNOZA
To wina złej kampanii, wyborców…, do tego
lud ciemny, bo nie chwalił systemu naszego.

Władza: oczyszczalnia
Płacz, dymisje i już jasne,
że pływaki są balastem.
W tej w strategii całkiem nowej,
tonie koło ratunkowe,
a platforma co pływała,
jako pływak tonie cała.
Gęsty brud już myją ruchy
wody w spłuczce – to podsłuchy.
Spłuczka sucha lata wieki
– napełniły ją przecieki.
(Ci co wcześniej to wiedzieli
odpłynęli do Brukseli,
lecz tam też – i to się liczy
– są kelnerzy, hydraulicy...).

WŁADZA: NOWOCZESNOŚĆ
Rządzą wciąż jeszcze jawnie – kradną po kryjomu,
tratwa obywatelska – rządzący z betonu.
Po nowych wyborach przyszła Dobra Zmiana:
Tratwa jest też z betonu, rząd do zatapiania.

WŁADZA: WYWŁASZCZENIE
Czyją BeKa spełnia wolę,
chłopa w Polsce wywiódł w pole,
I choć ze WSI – wyszło z tego:
Jest chłop, pole już nie jego.

WŁADZA: MEDIA PRZYRZĄDOWE
Nie daj się ogłupić,
gdy cię peo łupi,
przy urwaniu głowy,
powiedzą żeś zdrowy.
A to wszystko po to,
byś się stał idiotą,
nie wiedząc dlaczego,
głos oddał na niego.
I przy tym sposobie
masz głos przeciw sobie.
Taka twa tragedia
jaka prawda w mediach.
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WŁADZA: SŁOWA I CZYNY
Wszystkie słowa prawdziwe – odrzucić nie ważę,
łgarstwo z nich wychodzi, gdy złożone razem.
Każdy czyn z osobna gra intencję czystą,
razem w całym działaniu – zdradą oczywistą.
WŁADZA: EKSPLORACJA
Znajdź ich patriotyzm! Nie będzie Ci łatwo
– idź gdzie echo przepada, gdzie zakręca światło,
kędy nikt nie zachodził, nie zna tęga głowa…
Jeśli żyw i był kiedyś, to tam się on schował.
WŁADZA: ODEZWA PEK
Raz jeszcze nam uwierzcie – rządowi, bo komu,
my rządzimy otwarcie (kradną po kryjomu).
W panice skok na kasę, i tu już nie błądzą,
ukrywając co jawne – po kryjomu rządzą.

WŁADZA: RZĄD PRAWIE DOBRZE PO zmianch
Miał urząd leczyć,
i go wyleczyć,
zabrakło leków
– urząd z przeszczepów.
Miał być skarbnikiem
wziętym z okrzykiem.
Jest krzyk kobiety,
błąd… energetyk.
Sportowi wierny
– jest sportu sternik,
błąd znów się zdarza,
wzięła wioślarza.

WŁADZA: ZMIANY RZĄDOWE
(znać, bez problemu,
Decyzja śmiała
czasu zostało
co służy czemu).
nosem słuchała
niezmiernie mało
mówiła uchem
by się dowiedzieć
myślała brzuchem na czym ma siedzieć
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WŁADZA: DIAGNOZA RZĄD
Ma rząd pediatry
kolkę przez wiatry.
Pediatra zbadał:
rząd dziecinada!
Stąd w rządzie zmiany
poszły z wiatrami.

WŁADZA: ODDECH TO NASZ OSTATNI
Niewiele zrobią,
ale ozdobią
– stara strategia
by mydlić w mediach.
Koryto, micha
– PeO oddycha.

WŁADZA: PODSTAWIENIA W RZĄDZIE
W miejsce starych kilku nowych
– zaczyn mas upadłościowych.

WŁADZA: ZMIANY W RZĄDZIE
Nowe zmiany idą – znów czuć stare nowości
– stare nowym zaczynem wzrostu… upadłości.
WŁADZA: WIRÓWKA KOALICYJNA
Biorą co popadnie – ci co jeszcze nie spadli,
ostatni nic nie zgasi – światło już ukradli.
Władza: taśmociąg
Pograli taśmami,
pograją i nami.

Władza: po ciąg do…
Zamiast pendolino,
za taśmy przyczyną,
nie jadą pociągiem
ale taśmociągiem.
Nazwa stacji też jest inna:
była Władza jest Niewinna?
Stacja znowu im się zmienia:
była Wina są Więzienia.
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Władza: optymizm wisielca
Wciąż wesołą mają minę,
bo ufają tej dziewczynie,
że platformę wciągnie w górę…
założonym pod łeb sznurem.

WŁADZA: CHŁOPACZKI KU CHŁOPOM
Porzucili konopie – wleźli w koniczynę.
Kto, kogo i czym nęcił, czy ktoś zna przyczynę?
Czy od tego transferu, nie ma już odwrotu?
Nie, dokąd będą wierzyć, że to partia chłopów.

Władza: przyczyny efektem
Banki, władza, propaganda,
media, kłamstwa i pogarda,
wyzysk, głód, szantaże, wojny,
rządy banków – bank spokojny.
Zignorować? Zrozumieć i darzyć respektem
– bo najpierw bank przyczyną a potem efektem.

WŁADZA: DO LUDZI PRZYRZĄDOWYCH:
Czyś świadomie jest autorem właśnie tego
– czy to widzisz – czy Wy wszyscy o tym wiecie?
Że pierwsi Polacy obiegu drugiego,
są w tej Waszej Rzeczypospolitej Trzeciej.
WŁADZA: WYROK
Wtedy władza upada, wtedy kończy losy,
gdy fałszuje wybory, unieważnia głosy,
gdy korupcja, nepotyzm, zaprzaństwo i zdrada.
Tak Naród się odradza jak reżim upada.
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Władza: Władze poselsko–senatorskie
Senatorze
czy pan może?
Tylko wzniośle
panie pośle!
A u pana
moc ta sama?
Jako posła
tylko wzniosła!
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Władza: Autorefleksje na taczce
No bo mój życiorys czysty
– jasne, że miejscami mglisty?
Wiele punktów, przedmiot dumy
– póki ktoś nie zliczy sumy!
W opozycji piękna karta,
– tu mazana, tam wydarta…
Przemówienia czytam jurnie,
cudze, bo sam jestem durniem.

WŁADZA: MAFIA
Ta się boi uczciwych ludzi i wyborów,
usuwa prawych sędziów i prokuratorów,
policjantów, wojskowych, posłów, dziennikarzy,
uczonych, urzędników, bankowców, lekarzy…
Podsłuchuje, napuszcza i nie cofa kroków.
Kąsa w przerażeniu, w szaleństwa amoku
na oślep – gdy o prawość człowiek podejrzany.
Rząd platfostronnictwa, rząd skorumpowanych.

Władza: marszałkowacizna wrodzona?
Stać na krześle temu służy:
patrzcie – jaki jestem Duży!
Ziać wściekłością, pluć jak woźny:
patrzcie – jaki jestem groźny!
Sobie, objąć stanowisko:
patrzcie – załatwiłem wszystko!
Marionetka sterowana:
patrzcie – skompromitowana!
Kłamać, bzdurzyć by osłupić:
patrzcie – jaki jestem głupi!
Władza: KOMPANIA KAMPANII REZYDENTA
WRONkobusów ma szesnaście
i limuzyn kilkanaście,
helikopter, samoloty,
sto milionów naszych złotych,
bo półgłówek ze zdrajcami,
chce wciąż rządzić rodakami.
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Władza:
KOMPANIA REZYDENTA
Chcesz się śmiać to go proś:
powiedz WRONek sam coś!
Jak myśli tak powie,
wszystko co ma w głowie,
więc WRONek roztropnie,
coś z pustki wykopie,
bo kiedy nie czyta:
to o kury pyta,
obejrzy mikrofon,
nazwie cię hołotą,
pochwali zbrodniarzy,
przysnąć mu się zdarzy,
wypić cudze wino,
szogunem zasłynąć,
wleźć na fotel w Diety,
obrazić kobiety,
wywietrzyć rozporek,
usiąść lecz nie w porę,
kopać gaz łupkowy,
przestraszyć rozmowy,
czytać – ktoś mu pisał,
rzucić dowcip lisa,
zakwiczeć ho ho,
wziąć to za nie to,
chwalić rząd plagformy,

nieskromnie być skromnym,
brzuchem popchnąć ludzi,
zasnąć – myśl go nudzi,
zabić zwierzę w lesie
(dla rozrywki przecież)
leczyć lewatywą
podpierać dziewczyną…
dwa zdania mieć w jednym,
kredyt radzić biednym,
chwalić, że brak pracy
– won z Polski Polscy,
słowom przeczyć czynem,
zrobić zdziwko–minę,
podstawiać poglądy,
winszować bezdomnym,
tulić z pali kotem,
na drzwiach być pilotem,
łgać słowem honoru,
fałszować wybory,
wyśmiewać – któż Duda,
konkurent to cudak,
pogardzić narodem,
zabić słów swobodę…
lepiej by już czytał
i by nikt nie pytał.
Taki wstyd, sromota,
ich WRONek idiota.

Władza: Przekaz Medialny PO
(tłumaczenie piłką nożną)
Partia ta się wyparła Bronka po wyborach,
to przegrał tylko bramkarz – to on puścił gola.
Władza: TrAuma POwyborcza
Jedni są agresywni, drudzy grzeczni, mili,
lecz wszyscy odwołują co dotąd zrobili.

Władza: TWIERDZENIE POSŁA D.BĄKA
(przykład PEK)
Nawet ci najmądrzejsi, dawni, z dzisiaj, przyszli...
nie przewidzą tego co ktoś głupi wymyśli.
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Władza: DOKTÓR SENATOR
Tak dba o ludzkie zdrowie, czyni szczęśliwymi,
że za dwóch, trzech, pracuje – to między innymi.
A kiedy ludziom krzywda, moc z niej wielka błyska,
dlatego ma w prezencie fraszkę od Jędryska.
Władza: ŚLĄSK 2.0 POLSKA
O G.Śląsk i Polskę dbają – to się z mediów wie,
więc Śląsk znika w wygaszany, widać tylko G.
…lska też jest już wygaszana – każdy widzi to
tak po dbaniu G. zostało – spaskudzone PO.

Władza: BOLEK&DONEK/PANI W RYBNYM U SUMA
Jest Japonia/Pacyfiku,
jest Irlandia/Atlantyku:
stamtąd ryby–choć niezgorsze,
biorę polskie pstrągi, dorsze.
Władza: #POzartowali: #POżarty UCHODŹCZE 1
Trudy wybór, trudna rada,
jak u Bolka mu się składa,
jak Bolkowi zdanie leci,
jednocześnie „za i przeciw”.
Grześ nie mówi Bolkiem wczesnym,
zdania nie są jednoczesne,
ewolucja w tym sposobie:
pary zmian zdań w jednej dobie.
I jest termin właśnie na to:
Translacyjny Oscylator?
Skąd Grzegorza zmiany zdania?
Nie ma nic sam do gadania,

bo rozkazów miewa więcej,
głosi każdy i czem prędzej,
Jest chłop jeden – zdania są dwa,
obca opcja właśnie tak ma!
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Władza: #POzartowali: #POżarty UCHODŹCZE 2
Z opiniami, decyzjami,
tak jest jak z emigrantami,
zmiana zdania – zwykły banał,
zmienia się przemytu kanał.
Władza: #POżartowali: #POżarty UCHODŹCZO 3
Każdy peowiec różnie, z miejscem zdanie zmienia,
w Brukseli TAK, że wezmą, w Polsce że to ściema!
Wniosek taki wyciągam z mej peowskiej braci:
że to mówią i robią, gdzie, kto, ile płaci.

Władza: #POżartowali: #POżarty UCHODŹCZO 4
PO ma teraz dwie wersje: brać lub nie brać uchodźców,
wybór opcji zależy od aktualnych bodźców.
Taniec chocholi, beztrosko w peo ciągle trwa
z Polską, w pijanych pląsach przegraną na dwa pa.
Władza: #POżartowali: #POżarty UCHODŹCZO 5
W Polsce: jesteśmy przeciw, lecz jest też wersja ta,
że w Unii Europejskiej jesteśmy ja wohl za.
Władza: #POżartowali: #POżarty UCHODŹCZE 6
Emigranci z południa, ze wschodu, z Afryki,
kto ich tutaj skierował – czy ktoś z Ameryki?
Bo zapraszał ktoś jeden, wprost strona niemiecka,
a lejce POciągane gdzie strona radziecka?
Ktoś też coś u nas bełkocze, a myślimy my,
że sam z siebie, bez lejców, plecie trzy po trzy.
I trzeba tu stanowczo przyznać to mój bratku,
że w całym zamieszaniu nie ma nic z przypadku.
WŁADZA: KOD Puszczy
Drzewa wiąże łańcuchem, leśników obraża
w Białowieży – KOMITET OBRONY DRUKARZA.
Słychać różne żądania, bezrozumne krzyki –
najważniejsze nie drzewa lecz w drzewach korniki.
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WŁADZA: NAD PIENIĘDZMI
Pieniądze czynią wrogiem zwykłej uczciwości,
pieniądze odkrywają wsze ludzkie słabości,
pieniądze czynią ślepym na znak ostrzeżenia,
pieniądze czynią głuchym‑ na ludzkie cierpienia.
więc jeśli kogoś sprawdzać, bezpowrotnie, mądrze,
to dać mu za darmo władzę, z władzą nad pieniądzem.

WŁADZA: JAN BEZ KORNIKÓW
Drzewa wiąże łańcuchem, leśników obraża
w Białowieży – KOMITET OBRONY DRUKARZA.
Słychać różne żądania, bezrozumne krzyki –
najważniejsze nie drzewa, lecz w drzewach korniki.
I w tym to kontekście me życzenia dość małe,
bądź twardy jak to drewno, stare skrzemieniałe.
unikniemy w ten sposób wrzasków i okrzyków
w skrzemieniałym twym drewnie nie będzie korników.

WŁADZA: DOŚWIADCZENIA SZEFA
W zaciszach gabinetu komplementów gadka,
proszących, donoszących – wesoła gromadka –
różne sprawy, petycje – choć z jednej przyczyny,
więc rożne substytuty w roli wazeliny.
Różnej skali promesy, w deklaracjach słowność,
jest test – od tyłu wejdzie mała osobowość.
Miarą osobowości, co do niego przyjdzie
fakt: co weszło przez zwieracz to zwieraczem wyjdzie!
Więc patrzmy tu kto słucha, z uśmiechem dość słonym,
kto nie nienawidzi, ten znienawidzony –
(przez tych co się nie śmieją, komu w niesmak motto)
– nie bardziej niż do teraz, nie bardziej niż dotąd.
I na koniec zupełnie, niech Bóg mnie tu broni,
kto komu włazi z tyłu, tyłu nie ochroni.
Jedno pytanie tylko nasuwa się z czasem,
czy ten wierszyk wszedł uchem, czy jednak zwieraczem?
WŁADZA: W ROZMOWIE
Unikać ryzyka,
głupiego języka.
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WŁADZA: BEZ AUTORYZACJI
Kiedy zaczyna zdanie mówiąc
„moim zdaniem”
to nigdy nie wiadomo kto odpowie za nie

WŁADZA: 5–TA KOLUMNA
czyja
Subhybrydowa wojna obcych
gazet, stacji,
by zwalczyć demokrację mocą demokracji.
ludzi co dla nich robią Pytać się ośmielę
Komu służą te media kto ich właścicielem

WŁADZA: KOMISJA WERYFIKACYJNA
W sprawie nieruchomości są programy nowe,
trzy metry kwadratowe+ prycze piętrowe.

WŁADZA: EUROPEJSKA DIAGNOZA
CZY AUTOPSJA – ALBO KONSYLIUM JANUSZA SZ
I MARIUSZA O. J.
Za cztery chwileczki, jeszcze rok plus momencik,
gdy się licznik mniej więcej o zero przekręci,
do Polski przyjadą pociągami i w wozach,
uchodźcy z Europy, lecz nie ci co zza morza
a zwykli Francuzi, Włosi, Niemcy, Holendrzy...
po pierwsze aby przeżyć, drugie dla pieniędzy.
WŁADZA: OBALONY BEZ WÓDKI
Przywódcy przy wódce wyłonili przywódcę
Przy okrągłym stole, obalonym wkrótce.

WŁADZA: AGENT PREMIEREM
Nie ma tu żadnej zdrady – przyznam to ze smutkiem
Niemieckość jest przyczyną, stanowisko skutkiem.
WŁADZA: SWOJAK
Mówicie, że to zdrajcy – sądzicie niewinnych,
bo to są patrioci lecz z narodów innych
antypolscy rzecz jasna – dowiedziono teraz
kiedy chodzi o medal Rathenau Waltera.
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WŁADZA: POSEŁ NITRUJĄCY
„Moje wypowiedzi (...) nie oddają poglądów”
Bo raz mówię z prądami raz znowu bez prądów.
I sam nie rozumiem o co z prądem tym chodzi,
że raz wszystkich rozumiem, a raz każdy bredzi.
WŁADZA: AKSJOMATY
Ślepy kogoś podgląda, głuchy podsłuchuje,
PSL jest ludowe, PO nie fałszuje.
Nowoczesna nie wsteczna, różne koła nacje,
wszyscy walczą o wolność tworząc demokrację.
WŁADZA:SKANDOWANE ZAPROSZENIE
Chodźcie z nami –
Polakami!
WŁADZA: UJAWNIONE
Miał chłop być premierem,
Okazał pozerem.

WŁADZA: VOTUM NIEUFNOŚCI
Miało być totalnie,
a wyszło (fatalnie–
totalnie) boleśnie
i totalnie śmiesznie
w większości (radośnie–
totalnie) żałośnie.

WŁADZA: WYBIERZCIE MNIE (wielkiego G)!!!
Sejmie, zrób mnie premierem, wybierz, wybierz ... no to
Sejm go wybrał, tuż, niemal – został premiernotą.

WŁADZA: GW czyli GOEBELSIK WYDAWNICZY
Niedaleko szukaj wzorca,
propagandy mistrz nadzorca,
poszukując kończę z zerem,
no bo nie wiem kto fuererem.?
WŁADZA: SONDAŻE
W całych tych sondażach jest jedyna zmiana,
że się nie zmieniły żadne notowania.
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WŁADZA: INSTRUKCJA MEDIALNA
...do niemieckich wyrobników,
szczuj, sługusów, bolszewików,
pcheł z niepranych onuc ruskich,
brudów spranych z gaci pruskich,
szmat bez wstydu, latryn, kloak:
to nie Polka i nie Polak.
WŁADZA: DWUJEZDNOŚĆ
Unia pierwszej prędkości
ostatniej jakości.

WŁADZA: UNIA PIERWSZEJ PRĘDKOŚCI
Większość z pierwszej prędkości będzie wpadać w biedę,
bo choć wszyscy chcą szybko, pierwszy będzie jeden,
inni za nim się stłoczą, kolejno bądź w kupie,
je zupę, który pierwszy, reszta siedzi w zupie.
Każdy tutaj zrymuje tak jak czuje i chce,
jedni zet w zupie widzą, inni zmienią je w de.
I nie przez przypadek na D duże lub większe –
ktoś wie czyj jest symbol ? Ktoś pomyślał Niemcy?

WŁADZA: KOCHAŚ
Kocham wszystkie brzydkie ładne,
bom sam ładny i układny

WŁADZA: Z NATURY
Wynika z definicji nic tego nie zmieni,
sukcesy geologa zawsze skryte w Ziemi.

WŁADZA: I UE (Islamska UE)
Szczytem tolerancji
zamieszki we Francji,
pożary w Sztokholmie,
Berlin po pogromie,
Bruksela w zamachu,
Europa jest w strachu,
Wielu ludzi ginie
w centralnym Londynie
w Rotterdamie bitwa...
bo w Brukseli sitwa.
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WŁADZA: UN UE
Tolerancja dla fałszu, dyktatorsko–świecka,
czy Unia Europejska czy Unia Niemiecka.

WŁADZA: BRUKSELIOZA UNIJNA czyli król Europy
Tyle te wybory warte,
ile wart jest ich gauleiter.
WŁADZA: WAGI 1
Dziś nam udowodniono doszliśmy bez zgody:
Ważna jest Europa nieważne narody.
WŁADZA: WAGI 2
Dziś nam udowodniono doszliśmy do zgody:
tyle warta Europa co warte narody.

WŁADZA: BRUKSELIOZA
Nie chce on już niczego, posiadać nic więcej,
bo droga do Brukseli prowadzi przez Niemcy.
Może znów się okazać, znów się mu zdawało,
że Niemcy nie wystarczą, niemieckość za mało.

WŁADZA: EPITETY ZWROTNE
PiSdzielec, POjeb, PiSior albo POrąbaniec...
głupi ten co wyzywa czy głupie pytanie?
Wzrok nie chce tego widzieć, słuch słyszeć ochoty,
czy to z ust jest ta mowa czy z słowne wymioty.
WŁADZA: KOŚCIOTRUP
Trzeba sądy oczyścić, oczyścić do kości,
bo cóż jest prawo warte bez sprawiedliwości?

WŁADZA: 5ta KOLUMNA 2
Nikt nie chce tego mówić, a ja chcę i muszę:
kto polskim dziennikarzem, kto ruskim sługusem?
Można ich tu listować, prawda nie obraża,
najlepiej wierszem białym tutaj w komentarzach.
1) Imię….. Nazwisko….. funkcja….. lata…
2) Imię….. Nazwisko….. funkcja….. lata…
I gdy się tego nazbiera, jest z czego, to czuję
To ułożę to w wierszyk – znaczy porymuję
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WŁADZA: LISIA KANALIA
Wyzywa, obraża,
w jak najgorszym sposobie,
a przecież to z autopsji,
tak mówi o sobie.

WŁADZA:
NIEZMIENNOŚĆ ZMIAN
Jak tu bredzić,
jak tu ściemniać,
by zmieniając,
nic nie zmieniać?

WŁADZA: RANDKA W CIEMNICY
Chce spotkania z Prezydentem, pilnie, we wtorek,
może spotka się, wcześniej, lecz z prokuratorem?
Radzę więc przyjąć Króla, ni chwili nie zwlekać,
bo potem Pan Prezydent będzie musiał czekać.
Niech Pan Prezydent przyzna – rady nie są złe,
bo już wnet ten Cesarz Rex nam zmieni się w DeTe.
Nasz Panie Prezydencie, niech Pan się z tym liczy,
teraz randka w pałacu lub potem w ciemnicy.
Miną dwie kadencje, Pan Prezydent już jest ex,
a Pan Donald Te jest nadal, w swych wspomnieniach, rex.
WŁADZA: SPŁONKA UMOCZONA
Pewien mój przyjaciel co się w peo wciąż babra,
poprosił mnie z przekąsem bym się mu odegrał,
wierszem, by było to o niej w zarządzie... co więcej:
ma się wiersz rymować z dziewięćdziesiąt tysięcy!
I choć też uważam: pensja w miesiąc zbyt duża,
to była peo–pensja – właśnie ta go wkurza.
Czemu o wiersz nie prosił, gdy u władzy byli,
myśmy wysokie pensje mocno obniżyli,
czemu mnie prowokuje sypiąc w oczy piaskiem,
firma była z po–stratą, teraz jest z pis–zyskiem!
I skąd takie proszenie – chyba tylko po to
by co wagi państwowej ośmieszyć głupotą...
czyją? To rzecz już druga – wierszyk napisałem,
dla zabawy, lecz jeszcze nie publikowałem
bo mógłbym go urazić –
cóż mi przyjdzie po tem –
że jeśli go zrozumie wyjdzie na idiotę,
jeśli zaś nie zrozumie ...
tak to tu ujmuję,
na idiotę też wyjdzie – ja
się rozczaruję
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WŁADZA: INWIGILACJA NA PLAŻY
Snuje się, nagabuje w tłocznych miejscach plaży,
może komuś coś skradnie, podglądnie, pomarzy... ?
Przelotne znajomości, natarczywość słowem,
jak dobrze na plaży za pieniądze sejmowe.

WŁADZA: PO POLSKU
Ciężką pracą, wspólną troską
zróbmy Polskę polską Polską
zdrową dumą, precz z poddaństwem
w swoim państwie bądźmy państwem,
wolną myślą, słów swobodą
w swej jedności bądźmy sobą
sprawiedliwie, mądrze, szczerze
w swych wartościach w swojej wierze,
w życzliwości, pośród braci,
żyjmy zdrowi i bogaci.
Nasze sprawy czyńmy sami
będąc zawsze Polakami.

WŁADZA: BOLEŚCI
Mniej boli konstruktywna i prosta krytyka,
niż potem odrywanie od stołków, koryta,
bo jak jedno tak drugie zmusza nas do zmiany,
a zmiana to też strata tego co już mamy.
Więc jeśli pierwsze jeszcze nas do zmian nie zmusi,
to drugie przyjdzie szybko tym bardziej, że musi.
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WŁADZA: MEDIA OBCE
Docierać do synapsów przez TV–implanty,
by być kod–antypolskim, by być zawsze anty.

WŁADZA: POMOCY BRATNIE KRAJE
Szczuje poseł broniąc kliki:
jest on wrogów namiestnikiem?
Łże, w niemieckich mediach wzywa:
bijcie Polskę, Polski wina,
bierz Polakom wolność, siłę,
będę robił co wam miłe!
Bieda ma być i bałagan?
No to będzie, ja się nadam!
Pamiętajcie zawsze wszędzie
ja posłusznym wam narzędziem!
Z nienawiści, przez głupotę...
godzi się być chciwym młotkiem
w obcych mediach, chwilę potem
jest już niepotrzebnym młotkiem.
Motto znane – przeszłość uczy: zdrada zwykle krótko tuczy,
szczujniarz szczuje wbrew Ojczyźnie –
zdycha w wzgardzie na obczyźnie.

WŁADZA: PASTERZE I PASTUCHY
(UWAGA DO UWAGI @chiefrobertlodz)
Mamy w wierze pastuchów i mamy pasterzy,
za kim kiedy pójdziemy to od nas zależy,
czy pasterz dba o lud swój, pasterz to faktyczny,
czy pastuch drutem, Bolkiem, kablem… elektrycznym?!
WŁADZA: PASOŻYTY
Nie, to nie są Polacy! Kreatury marne –
Polski obywatele co z polskim paszportem
mieszkający w Polsce, innych nacji słudzy,
za polskie pieniądze, na użytek cudzy.

WŁADZA: AGENT JUDASZ
Napuszczanie, szczucie – by dać pretekst ataku,
to nie donosicielstwo, no bo z przyczyn braku,
przyczyny sam wymyśla – prowokacji wiele
z Berlina i Moskwy, ale przez Brukselę
Paryż, Strasbourg... Bij w Polskę – jedna to przyczyna:
wspólnego zysku Moskwy i zysku Berlina.
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WŁADZA: AUTOPROMOCJA
NIEŚWIADOMEJ AUTODESTRUKCJI
Mamy żale do siebie, kompleksy czasami,
ale nikt nas nie ceni jak my siebie sami.
W drugim ci celują, politycy szczególnie,
co w mediach mówią często, dużo i ogólnie.
Wniosek z autopromocji – tym się kończy całość –
że głupek udowadnia: rzec głupi to mało.
Wniosek z tego to wniosku, że wewnątrz tej sfery,
chociaż myśli, że kłamie, to jest bardzo szczery.

WŁADZA: NIEMIECKA OCHRONA
Niemcy chcą nas chronić, w swych uczuciach są stali,
przed rządem co go chcemy i sami wybrali.
WŁADZA: NIEMIECKIE ZAPROSZENIE
Propagandą ochrony, strefą Schengen zwiedli –
żubr uwierzył... a Niemcy zabili i zjedli.
Lecz te pozory mylą, znaj prawdę, aliści:
zaprosili go Niemcy, zabili naziści.
I nie można tu rościć, grzmieć o reparacje,
to Niemcy są ofiarą, bez względu na racje!
WŁADZA: POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA
Dzisiaj mówiący prawdę to są wręcz faszyści,
a ich mówienie prawdy mową nienawiści.
WŁADZA: NIEDOKONANIE
Gdyby tylko mógł,
ten jej don ek tłuk.

WŁADZA: DO NASTĘPCÓW
Nie niszczyć niczego zanim żeśmy nie pewni,
kto, po co to zrobił, jaką rolę to pełni.
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WŁADZA: DOCENIENIE
Powiem wam niestety,
że są priorytety,
nie ma z tym co zwlekać,
musi pan poczekać.
I nie wpadać w trwogę,
zawsze wam pomogę
poczekać – to cenię!
Potem was... wymienię
by idee wasze
uznać już za nasze,
a ściślej, za moje –
po cichu was zgnoję.
Motto z tego takie:
bądź bogaty brakiem,
awans Cię nie minie:
dureń w wazelinie!
WŁADZA: W TEFAŁNIE
Nie bywam w TVNIE
weźcie kogoś za mnie,
bo tak myślę – (czy źle?)
to to samo co NIE.

WŁADZA: ZWYCIĘSTWO
By wygrać wystarczy
wiedzieć… z kim nie walczyć.

WŁADZA: DWIE EUROPRĘDKOŚCI
By w pierwszej prędkości
nie zgubić wartości,
doczekają z trudem
aż dojadą w drugiej
poszukując wszędzie
WŁADZA: PRAWO DO OBRONY
tych... co ich nie będzie!
Gdy prawnie zabronić
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Fale
Grawitacyjne
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Potęga
Można czuć i wiedzieć – rozumieć to nie mało:
wszelkie zmiany świata dzieją się dzięki falom.
I kiedy trzeba coś zmienić, w wysiłku ponad miarę
lepiej znaleźć moment aby wskoczyć na falę.
By na fali mieć czas i odpocząć w spokoju,
to idź w przestrzeni, z dala, strefy fali przyboju.

Czas: przestrzeń
Czas w jedną gna nam stronę – nikt tego nie zmieni,
dlatego operujmy w czasie bez przestrzeni.
A czy przeszłość zmienimy? Nie (!) – uważa większość
– dlatego przyszłość zmieniajmy poprzez teraźniejszość.
Wielkanoc 2017
Wielkanocna Dobra Zmiana
wszelkie znaki Zmartwychwstania
wiara z wiedzą razem staje…
wtedy Polska Zmartwychwstaje!

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Pamięci dzień i radości,
na wagę naszej wolności,
wdzięczności nieodebrana
tym co cierpieli, gdzieś, dla nas,
a wdzięczność nasza tym większa,
gdy śmierć im dotarła pierwsza.

BOŻE NARODZENIE AD 2016
Dzień radości już bliski, gasząc niepokoje
daje ład i nadzieje, życzliwe nastroje,
jakby sprawy na nowo w świecie się zmieniały,
krzywdy, upokorzenia – jakby się nie stały,
wybaczania łatwiejsze – spokoju przyczyna,
łatwe zła zanikanie – dobre się wspomina
gdy podzielenie chleba łączy z dzielonymi
wprost, rodzinnie, nam bliżej – nie są już obcymi.
Synem Bożym niesione – dobro tuli wokół,
patrząc tej pierwszej gwiazdki, ratując świat w mroku.
Gotując się do tego spiesznie lecz spokojnie,
myśl życzliwie o innych – może nawet o mnie.
Alleluja i do przodu: Początek
Słowa Wiary i Prawdy, Ojców polską mową
– słowo było początkiem – najsilniejszym słowo.
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Rowerek – skuteczna zachęta dzieci
do nauki jazdy (wiosna 2012–2015)
Jedzie Berenika i nóżkami fika,
hej jedzie na rowerku, podziwiaj Kacperku
hej jedzie na rowerku, podziwiaj Kacperku
A Kacperek patrzy i oczom nie wierzy,
że jego starsza siostra jedzie jak należy,
że jego starsza siostra jedzie jak należy.

Dlatego Kacperek, wsiada na rowerek
i jedzie nim pomału, bo nie ma pedałów,
i jedzie nim pomału, bo nie ma pedałów.
Teraz ma dwa latka, a trzeci niecały,
jeździ na rowerku, który ma pedały,
pędzi na rowerku, który ma pedały.

To podziwia Mieszko, brat, świadek naoczny,
bo każdy z tych rowerków jest bez kółek bocznych,
bo każdy z tych rowerków jest bez kółek bocznych!
Uśmiecha się Mieszko, chyba chce rowerek,
lecz on dopiero chodzi na kończynach czterech,
lecz on dopiero chodzi na kończynach czterech,
Za to Berenika, kiedy ma humorek,
prosi, kup ty tatusiu córeczce motorek,
i już słoneczka zbiera by kupić motorek.

Dwa latka mijają, zaszły małe zmiany,
Mieszko od roku śmiga rowerkiem bieganym
Mieszko od roku śmiga rowerkiem bieganym
Alleluja i do przodu: Stygmat
Poświęcenie i upór, z Ojczyzny, z miłości
– wiara tu zostawiła stygmat niezłomności.

Alleluja i do przodu: 25–Lecie
Zdrada, sprzedajność, kłamstwo łka bezradny smutkiem
– gdy słowo jest przyczyną i słowo jest skutkiem.
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JĘKOMIŁA NAPRZEMIENNA
Kto jękoli, drze się zgoła
– czy dziewczynka czy jękoła?
Nie te buty, nie te majtki,
nie te spodnie, nie te rajtki…
ta sukienka jej nie pasi,
powyzywa, nie przeprosi,
tata, braci są najgorsi,
ma coś zrobić – niech brat pierwszy.
Trzeba dać – ta tylko bierze,
trzeba wstać – to ta chce leżeć,
iść się kąpać – będzie jadła,
postaw prosto – ta jej spadła,
Iść do szkoły nie chce z babcią,
znów nie może znaleźć kapcia,
nie to miejsce w samochodzie,
niczym pannie nie dogodzi,
Przyjdź lub pójdź gdzieś – drze się „zaraz”
pójdzie… gdy się nie pozwala,
śpij bo późno – ta się źli,
wstań bo późno – jeszcze śpi,
jedz – nie będzie – nie smakuje,
żadna prośba nie skutkuje…
Śmiecić, ale już nie sprzątać,
bałaganić, brudzić, zgubić, splątać…
wlazła w błoto – to na przekór…
jak wytrzymać z nią człowieku?
Ryki, darcie, płacze, wrzaski,
obrażania, cierpień maski…
Drze się, jęczy, w bek uderza…
Ktoś hoduje jękozwierza?!!
A za chwilkę dziecko miłe,
przewesołe, spolegliwe,
uśmiech, buziak, czułe minki,
przedstawienie dla rodzinki
– tańczy, śpiewa, miłe żarty,
w oczkach urok nieodparty.
Sprzątnie klocki – i nic za to,
złoży kojec z bratem, tatą.
Chętnie się najmłodszym bawi,
coś umyje, coś poprawi,
zrobi sobie sama tosta,
trudna sprawa dla niej prosta…
A za chwilkę znów powtórka
– takie dziecko, taka córka.
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WYTRWAŁY DZIECIAK
Raz pewien Kacperek
Uczył się literek
Gdy wszystkie wycinał
Pięknie je nazywał
Ustawił pod sznurek
zapomniał niektóre
Znowu je rozkładał
Każdą pilnie badał
I znowu nazywał
Znowu zapominał
I tak razy kilka
Nagle przyszła chwilka
gdy w przegranej sprawnie
Nazwał je poprawnie
Z pokłonem powitać
Kacper umie czytać!

W DRODZE
Idziemy na piechotę, idziemy na piechotę,
śpiewamy właśnie o tym, że śpiewamy właśnie o tym,
Jedziemy samochodem, jedziemy samochodem,
śpiewamy właśnie o tym, śpiewamy właśnie o tym,
Lecimy samolotem, lecimy samolotem,
śpiewamy właśnie o tym, śpiewamy właśnie o tym,
Jedziemy autobusem, jedziemy autobusem,
i śpiewać o tym muszę, i śpiewać o tym muszę!
Jedziemy na motorze, jedziemy na motorze,
zaśpiewam o tym może, zaśpiewam o tym może.
Lecimy spadochronem, lecimy spadochronem,
śpiewajmy tak przed zgonem, śpiewamy tak przed zgonem.
Życie: BLUES
Są przyczyny praktyczne by być smutnym? Pytam!
Są, lecz żadna z nich nie jest jeszcze wciąż odkryta.

Niezłomni
Niezłomni dla polskości przez zdrajców wyklęci,
żyję bo oni żyli – żyją w mej pamięci,
życie za niepodległość w zdradzie niepamięci,
nie żyją byśmy żyli – chwała ich pamięci.
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Życie: Pierwiastki
Pierwiastek męski
Nie znosi klęski
Pierwiastek żeński
Przyczyną klęski
Dlaczego stale
Szuka w zapale
Męski żeńskiego
czy to dlatego
By udowodnić
że warty spodni
że jest tym męskim
Panem zwycięskim?

MISTYPROXYFIKACJA pomiarów
On bieży
do wieży
i mierzy,
a wierzy,
że mierzy,
świat z wieży,
– clue leży,?
że mierzy,
świat wieży.
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STRATA ALBO ZYSK
Strata czasu z każdą chwilką,
stratą czasu… lecz nie tylko.
By nie stracić – ale zyskać
– czytaj fraszki od Jędryska.
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