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Szanowny Czytelniku.

Przekazuję trzeci tomik tekstów rymowanych, z których być może część zasługuje na miano 
fraszek czy wierszy. Zarówno ten tomik jak i poprzednie (pt. Warstwy Odwrócone Wyspy Zielonej, 
Niekonwencjonalnie Zielona Wyspa) są dostępne na www.jedrysek.eu. Pisałem je i wydaję przede 
wszystkim jako list do przyjaciół, z wielkim dystansem do siebie i otaczającej rzeczywistości.  
Jeśli więc ktoś będzie to czytał to proponuję wiele... wiele... dystansu – (: jeśli myślisz, że go masz 
wiele, to się pewnie o wiele więcej mylisz :). Liczę na to, że nikogo nie urażam – bo i czym tu urażać? 
Teksty są niekompatybilne, bardzo zróżnicowane pod każdym względem, są dla każdego, więc 
nie do każdego każde trafią, ale myślę, że każdy coś znajdzie co go jakoś poruszy, rozśmieszy 
lub utuli do snu. Paradoksem jest, że w sposób skondensowany, w zestawieniach kilkunastu 
słów, można próbować efektywnie opisać fragment rzeczywistości – albo to dotrze albo nie …  
Stąd i łatwo wydrwić – sam więc miejscami drwię z siebie.

Zapisując obserwacje w rymach chciałem, aby było w nich nieco humoru i optymizmu 
–  w  postrzeganiu, rozumieniu, ekspresji... wypływających z serca, które w sposób czasem 
bolesny, czasem żartobliwy, prześmiewczy, a czasem w krzywym zwierciadle, odbijają fragment 
spektrum polskich aktualności. Jeśli ta forma komunikacji odpowiada Państwu to zapraszam 
do zaglądania na www.jedrysek.eu, Facebook i Twitter (rekomendują także konto @RymPiS).  
Nieustannie pytam – coście zrobili Mojej Polsce – Naszej Polsce. 

Jestem Polakiem, patriotą, posłem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005–2007 pełniłem 
funkcję Głównego Geologa Kraju i wiceministra środowiska w rządach Prawa i Sprawiedliwości 
i jednocześnie byłem inicjatorem poszukiwań gazu w łupkach w Polsce – z własnej inicjatywy 
wydałem pierwsze koncesje w określonej strategii, przerzucając całe ryzyko i koszty na 
zagranicznych inwestorów. Przygotowywałem politykę surowcową Państwa. Rząd Prawa 
i  Sprawiedliwości starał się przygotować Państwo Polskie prawnie i organizacyjnie to bycia 
silnym liderem, bo na słabość nas nie stać, ale i też słabi jako naród nie jesteśmy – i nie dajmy 
sobie tego wmówić. Jest kluczowe kogo wybieramy – jeśli Bóg zechce pokarać jakiś naród to 
zabierze mu władze umysłowe a pozostawi władze polityczne wybrane bez władz umysłowych.

Dwuletnie prace rządu PiS zostały w 6 lat zupełnie zniweczone przez rząd PO–PSL. Moja dzisiejsza 
praca w Sejmie to żmudna walka, wbrew koalicji rządzącej, o bezpieczeństwo surowcowo-
energetyczne, czyste środowisko, efektywną naukę – dla każdego obywatela Rzeczypospolitej, 
o silną pozycję geopolityczną Polski i autentyczne bogactwo każdego Polaka. W Sejmie RP pełnię 
funkcję przewodniczącego Zespołu Surowców i Energii oraz Z–cy Przewodniczącego Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także jestem członkiem Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz kilku Zespołów Parlamentarnych oraz nowo utworzonej (m.in. 
z mojej inicjatywy) Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych.

Z uwagi na silnie odczuwaną przeze mnie blokadę dostępu do mediów publicznych (i innych 
przyrządowych) oraz manipulacjami w nich bardziej zaawansowanej niż 30 lat temu, staram 
się umieszczać na swojej stronie www.jedrysek.eu oraz na Facebooku i Twitterze, podstawowe 
informacje dotyczące mojej działalności. Przecież każdy Polak łoży na media publiczne. Jak dotąd 
mogę przedstawiać kluczowe racje głównie w mediach katolickich jak Radio Maryja, Telewizja 
Trwam, Nasz Dziennik oraz niektóre portale internetowe (wyjątkowo inni) – dziękuję im 
za otwartość na wolne, swobodne, słowo.



W swojej dwuletniej pracy w Sejmie RP, poza wypełnianiem zwykłych obowiązków posła, 
przygotowałem kilkanaście autorskich projektów ustaw, w tym o zmianie ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze – (miernictwo geologiczno–górnicze, Polska Służba Geologiczna) 
oraz innych dotyczących spraw nauki i szkolnictwa wyższego, ochrony środowiska, VAT, 
ACTA (autorstwo ustaw i uchwał nie powinno być mylone z poparciem, które w  sposób 
niesłuszny jest uznawane w statystykach sejmowych jako autorstwo, a posłowie często 
nie wiedzą co podpisują). Przygotowałem także poprawki do Ustawy do Odpadach 
Wydobywczych i do Prawa Wodnego. Zorganizowałem w Sejmie RP konferencje konsultacyjne:  
„Pozycja gmin w poszukiwaniu i eksploatacji  złóż gazu w łupkach.”

„Prawo geologiczne i górnicze” 

„Ochrona środowiska w działalności geologiczno–górniczej”

„Surowce Strategiczne Polski” 

Wraz z Zespołem jestem jednym z inicjatorów zakończonej kontroli NIK w zakresie udzielania 
koncesji na poszukiwania gazu w łupkach. Przygotowałem także około kilkanaście projektów 
uchwał, z których część zakończonych pełnym lub fragmentarycznym sukcesem tj. powołaniem 
Komisji Nadzwyczajnej Energii i Surowców Energetycznych. Sądzę, że odnoszę sukces starając się 
wpływać na świadomość posłów i senatorów w zakresie wagi geologii i górnictwa dla gospodarki 
Polski i bogactwa Polaków. Nie zaprzestałem pracy na Uniwersytecie Wrocławskim  
(nie oznacza to dublowania pensji), stąd wolnych chwil jest zbyt mało by odpoczywać. Są jednak 
chwile podczas podróży z Warszawy do Wrocławia, po posiedzeniach Sejmu – głównie wtedy 
zamieniam obserwacje i myśli w rymowane teksty jakie Państwo znajdziecie dalej. Te rymowane 
myśli dedykuję wszystkim, którzy mnie wspierali lub wspierają w dążeniu do celu, w tym 
szczególnie żonie i dzieciom, którzy moje działania dla Polski odczuwają na sobie także jako 
wielki ciężar. Dziękuję współpracownikom, Gosi, Mateuszowi, Tomkowi i wielu innym, których 
z imienia, ze względu na grożące im konsekwencje, ciągle nie mogę wymienić, a którzy mnie 
wspierają – to bardzo boli, rodzi bunt…. Swoje teksty dedykuję też moim wyborcom, którzy 
oddali na mnie głos, a szczególnie tym, którzy nie stracili wiary, oraz tym, którzy być może swoim 
głosem kiedyś mnie wesprą bo wiary nabiorą (a może już nabrali?). Mandat posła stał się wielce 
zobowiązującym narzędziem, ale w opozycji bardzo słabym, wymagającym wielkiego uporu 
i naprawdę dużego wysiłku.

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

Oświadczenie

Dla własnego bezpieczeństwa komfortu wielu, zapewniam, że wszelkie skojarzenia i podobieństwo 
do kogokolwiek i jakichkolwiek osób, zdarzeń, obiektów, podmiotów, przedmiotów, kultów, 
orientacji, poglądów, myśli, tekstów  i wszelkich innych dowolnych, w jakimkolwiek wymiarze 
i przestrzeni, materialnej i niematerialnej... jeśli są, to są wyłącznie wynikiem przypadku, zbiegu 
okoliczności i czegokolwiek tylko nie intencji. Zawarte treści pisane, rysowane, pomyślane itd. 
to wyłącznie fikcja – wszytko to zupełna fikcja – przecież tak być nie może.

Wrocław 2013.12.04

Mariusz–Orion Jędrysek

Wszelkie prawa zastrzeżone. ©®INBS 19620428MOJ:)
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Antysymetria Symetrii 
POWODY WESOŁE I SMUTNE 
Nie ma żadnego powodu,
byś wesoły był za młodu,
radość, żarty, śmiechy, harce,
zostaw na czas kiedyś starcem.

NIEzDEcYDOWaNIE 
Temu jest mój wiek winny,
że codziennie jest inny.

RaDOść
Poczucie humoru dał nam przecież w darze Bóg.
Niech korzysta każdy z niego, tak jak będzie mógł.

MąDROść NIESYMETRYczNa
Dla głupiego głupi mądrym, 
rzeknę, czy roztropnie?
Dla mądrego mądry mądrym
- rżnij głupa odwrotnie?

BEZ WyJąTKU
Nie było takiego
– aż cierpnie mi skóra 
i przechodzą dreszcze
- który by nie umarł
albo by żył jeszcze.

PIJANy ABSTyNENT
Im więcej ktoś pije, tym ten pije już mniej
(bo jest bliżej pułapu pojemności swej)
taka jest logika – mówię to ze wstrętem:
kto leży pijany ten jest abstynentem.

JAK POSEł M. AST 
ZAPyTAł POSłA JęDRySKA

Jak zdrowie? Co dzień gorzej!
W tym optymizm tkwi może 

Bo choć gorzej ma biedak,
to jest to co dzień. Jednak!
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ODKRYWCA PÓŹNYW szczęściu koń był, że go wieźli...płacz - zawieźli go do rzeźni.Morał taki z tej powiastki:szukaj cieni, gdzie są blaski.

DAWANie PlAMY Nikt nie błyszczy doskonałyNawet Słońce miewa plamy.Patrz na siebie, sam czy sama- czy miast światła tylko plama?
Nie MA RÓWNYCh – TT DiAlOg z @eRYKMiSTeWiCzTego Ty czy ja nie zmienię- tam gdzie Słońce tam są cienie.

FRASzKi Są DO RzeCzY” PiSze @eWA_RADOMSKA To mnie Pani ewo dołuje i studzi, są one do rzeczy ... miały być do ludzi.
MieTKOWi
Fraszki przeczytałem, fajne -  się uśmiałem.Chociaż tu człowieku, nie ma nic do śmiechu.

grzegorzowi 
Jestem filologiem i słowo cenić umiem,Fraszek twych nie czytałem, ale cię rozumiem.Po tej tu dedykacji - przeczytam z pewnością.Biorę jakem Bierecki - już czytam z radością.

DO PAń Ań z BiuRA lOTBardzo dziękuję miłym Paniom z lOTu - w locie fraszki piszę – bo nie mam kłopotów.

ODKRyWCA PÓŹNyW szczęściu koń był, że go wieźli...płacz - zawieźli go do rzeźni.Morał taki z tej powiastki:szukaj cieni, gdzie są blaski.

DAWANIE PLAMy Nikt nie błyszczy doskonałyNawet Słońce miewa plamy.Patrz na siebie, sam czy sama- czy miast światła tylko plama?
NIE MA RÓWNyCh – TT DIALOG Z @ERyKMISTEWICZTego Ty czy ja nie zmienię- tam gdzie Słońce tam są cienie.

FRASZKI Są DO RZECZy” PISZE @EWA_RADOMSKA To mnie Pani Ewo dołuje i studzi, są one do rzeczy ... miały być do ludzi.
MIETKOWI
Fraszki przeczytałem, fajne -  się uśmiałem.Chociaż tu człowieku, nie ma nic do śmiechu.

Grzegorzowi 
Jestem filologiem i słowo cenić umiem,Fraszek twych nie czytałem, ale cię rozumiem.Po tej tu dedykacji - przeczytam z pewnością.Biorę jakem Bierecki - już czytam z radością.

DO PAń Ań Z BIURA LOTBardzo dziękuję miłym Paniom z LOTu - w locie fraszki piszę – bo nie mam kłopotów.
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WRESZCIE KTOŚ ZAPłACI 
albo UJEMNA WARTOŚć DODANA

Skandal nad skandale - czy ktoś o tym słyszał?  
Nikt nie płaci mi za to, abym fraszki pisał. 

Za to bym ich nie pisał, też płacić nikt nie chce
- będę głośno śpiewał - w tym swój sukces wietrzę.

GDy WIELKANOC 2013 W GłęBOKIM ŚNIEGU
Pamiętaj o karmieniu zamrzłego dziś ptactwa,
długa zima, brak wiosny, mrą głodem biedactwa.

STOSUNKI POGODOWE
W zimne śnieżne mroźne kwietnie,
grzeją nas stosunki letnie.
Tak dobrniemy my do zimy,
Wtedy będą – narodziny.

ODGRAżANIE
Piórka stroszy, głosik stroi,
Widać, że się bardzo boi.

ADWOKAT CZyLI hIENA OFIARą LWA
Nasłana hiena twa,
zamieniła mnie w lwa.

Odwet ObOsieczny
Będzie immunitet w głosowaniu zabrany,
za to, że ten jest, a ten nie jest... opisany.

Skromność antySymetryczna
Po cóż owacje,
wiem, że mam rację.
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PRzESTROga OD SYlvIO B.

Nie jednego zgubi…

Panna lub Pan Rubi.

PORaDNIa MaŁżEńSka @faNkaaa

kłóć się chłopie z żoną, gdy cię ona nie słyszy

- przytaknie bez oporu, spokojnie i w ciszy.

WzORzEc aNTYSYMETRII

Mąż kłócił się z żoną…

cicho i wesoło.

OgŁOSzENIE O zaMIaNIE

Dopłacę wiele, dam pieniądze słone

- zamienię pilnie, królewnę na żonę.

TAK ByWA
Kobiece serce - kryształem diamentem czystem

- twarde, kanciaste, zimne, szkliste, przezroczyste...

OKAZyWANIE ZAKUPÓW?

Nie kupuj mi koszul, krawatów czy majtek,

Daj siebie, daj coś co w obojgu jest warte

uczucia. Kobieta co kocha od siebie

dać może ,  jak sól - nie piach jałowy - w glebie.

TOKSyCZNI
Zdanie mieć inne: atak

przytaknąć (durnotom nawet): atak

zapytać - to pretekst: atak

popatrzeć - nie tak: atak

nie patrzeć - to złość: atak

milczeć - lekceważenie: atak

wykonać rozkaz - nie tak: atak

nie zrozumieć -na złość: atak

winny bez winy: atak

nie istnieć - bo dość: a tak!

Taka to dziewczyna (chłopina)
- ta moja toksyna.
Albo i odwrotnie

- wtopił(em/łam) sromotnie.



8 Widmo Zielonej Wyspy - Mariusz Orion Jędrysek

ZROZUMIENIE Z KOBIETą - 1 
Próba zrozumienia dowolnej kobiety, 
ma wyłącznie wady - ni jednej zalety.
Kobietę kobieta zrozumie jedynie,
więc się nienawidzą – nim zrozumiesz, zginiesz.

ZROZUMIENIE Z KOBIETą - 2
Nie mów prawdy kumie,

bo cię nie zrozumie.
Gdy zaczniesz tłumaczyć,

to Ci nie wybaczy.
By nie kłamać znowu,

zamilczcie pospołu.

ZroZumienie Z kobietą - 3 
Prawem Parkinsona
Trafiła się ona.
To jej powiedziałem,
no i sam zostałem.
Miała być pochwała
lecz nie zrozumiała.
I znowu to prawo,
mnie nie okłamało.

POTEM NIE BęDzIE
Ile nam, razem, życia pozostało,

- czy drugie tyle? - To dużo czy mało?
W chorobie już tylko? zdrowie pozwoli?

Wyrywaj życie, choć  z gardła, czasowi.

ODTUMaNIaNIE 
Twittowanie otumania - robię za tumana?
Pójdę z dziećmi na podwórze - ulepić bałwana :)
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YacHT clUB TIffI W OlSzTYNIE
Bym miał pracy warunki, komfort i wygodę,
zamówiono mi pokój z widokiem na wodę.
Wróciwszy do hotelu, z wykładów... mam zmianę,
bagaż, ja z nim, w pokoju z widokiem na... ścianę.

Do przoDu cofanie: antysymetria
Cofanie jest, gdy przód zamienia się z tyłem,

ale są czynności - chociaż niezbyt niemiłe,
gdy wszyscy cofamy... przed siebie, do przodu,
- z przejedzenia czasem... raczej nigdy z głodu?

POCIĄG RELACJI KRAKÓW-KOŁOBRZEG (LUB 
INNY DOWOLNY)

Skwar jest w WARSie, pot w pachwinach,
okna szczelne (klimy ni ma),

zaspawane, żeby muchy
nie wpadały! Za to ciuchy
ciekną potem od kelnera,
- kawę z potem piję teraz.

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

kRÓTkOgRUBE
Piękne jest życie
- gdyby nie tycie.

PRzEWROTNIE
cóż warte życie
- gdyby nie picie
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Herbata i kawa Lepszy smak tych napojów - radzę wam na chłodno,gdy są w różnych naczyniach, z nich pite... osobno.K u l t u r a  ś w i ę t o w a n i ażreć, żreć, mlaskać, ślina cieknie, sapać, popić, ciamkać, łykać, pełna gęba, serce mięknie,gadać, żreć by się spotykać,
Więcej w usta wepchnąć musi,pot spod pachy, wąsy w zupie,oczy na wierzch - ktoś się krztusi,tłuszcz odkładać w tłustej dupie,

żreć, żreć, mlaskać, ślina cieknie, sapać, popić, ciamkać, łykać, pełna gęba, serce mięknie,gadać, żreć by się spotykać,
Telewizor w uszy rypie,ósmy raz ta sama gadka,babcia beka, z astmą zipie,pies pod stołem zwrócił świadka,

żreć, żreć, mlaskać, ślina cieknie, sapać, popić, ciamkać, łykać,pełna gęba, serce mięknie,gadać, żreć by się spotykać,
Do sławojki znów kolejka,bo łazienka wciąż zajęta,smród okrutny dmie z kibelka,węgiel, smekta, wódka, mięta,
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żreć, żreć, mlaskać, ślina cieknie,
sapać, popić, ciamkać, łykać, 

pełna gęba, serce mięknie,
gadać, żreć by się spotykać,

Szybko minął dziś obiadek,
czas kolację na stół stawiać,

głośne wzdęcia spuszcza dziadek,
resztki piją, żrą by gadać,

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

Miejsca brakło już na stole,
brat się bawi odpadkami,
w bigos co niedojedzone,

kto dziś nie żre - ten nie z nami,

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

Ból wątroby - znów ktoś jęczy,
z gaci w zwałach tłuszcz wycieka,

do dom jedziem - prowiant wzięty,
znowu tydzień trzeba czekać,

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

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

Można wyśmiać ciągłe żarcia,
ale są też dobre strony,
- bo rodzina ma oparcie,
i się kocha - żryjmy tony.
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Ta r g i   P r z e Ta r g ó w

ZMANIPULOWANE PRZETARGI
Rządzi pan autostradami
- skąd afera z zegarkami?
Mieniał stringi różnych marek,
para stringów za zegarek.

Wnet oświadczy on przed nami,
ta wymiana zegarkami
- jegoż prawo, takaż racja
- seksualna orientacja.

Tylko prostak ordynarny
drwi z mniejszości seksualnych.
Winny zatem jest poeta,
brać zegarki to zaleta.

ADWOKAT Z ZEGARKA WyTARGANy
Dał na proces sto tysięcy,
za zegarki swe wziął więcej,
a zegarki za przetargi,
jest czym pokryć w sądzie skargi.

SZKODNIKI Z CBA
CeBeA ministrowi zabrało zegarki
Więc w rozkładzie jazdy braki, dziury, szparki
będą, bo nowy rozkład PKP gotuje
CeBeA więc jest winne - bo transport rujnuje
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OBSTRUKCJA ZEGARKOWA 
A PROKURATOR GENERLNy
W rekonstrukcji rządu zator
- lewatywą prokurator.
PeO w sądzie zwolni zator,
zeń wyleci prokurator.

Serwilizm niewymiaru
Kto serwuje swe usługi?

Prokurator pierwszy, drugi...
Sędzia też się mu przymili
- uniewinni w jednej chwili.
Albo drugi sędzia, trzeci…

- awansuje bądź wyleci.
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TARGI O PRZETARGI

Wygrał ten kto dał więcej,

z POręczeniem w POręce. 

MUTUalIzM PaSOżYTNIczY

PO możecie?

PO: nie chcemy!

To wy chcecie

my możemy

Nic się nie da.

ani tu ani tam.

Jak się da to się da.

I ten mam i PeO mam.

a gdzie Polska?

gdzie Polacy?

Wolą PO i mają PO

- intelektualnie dno

ChIEF ExECUTIVE OFFICER (CEO)

Dureń, złodziej, lecz się dzieli,

więc prezesem go zrobili.

ChAIRMAN IN BOARD OF DIRECTORS (CBD)

Za myk w kampanii wyborczej,

jest szefem rady nadzorczej.

POTARGUJEMy, POhANDELUJMy.

Za mój głos jednego chcę

- dostać do kagiehaem.
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LIST MOTyWACyJNy O PRACę
Zbawieniem nam PO łono,
Polska jest Wyspą Zieloną,
Polskość to wstyd, PiSior to śmieć…
Job w radzie nadzorczej chcę mieć.

DElEgaT PaRTYJNY
Swych zatrudni, skryje draństwa,
rządzi spółką skarbu państwa.

PlaNY żYcIOWE
Będę kiedyś w POrządzie – bo mam ich przymioty.

za pieniądze narodu zrobię zeń idiotę.

POMIOT OBYWaTElSkI
choć niczego nie umiem,
tom ja fajny chłop w sumie,
i choć szkół nie kończyłem,
byłem POsłem – rządziłem.

a wiedz panie kolego
żem ja stworzon do tego.
Polska za to zapłaci
- taki geniusz się traci.

aNTYaNTYkORUPcYJNY
z czyim interesie i z czyjej przyczyny
w Unii Europejskiej nie ma Ukrainy?
RadSik rzekł: korupcja jest w ich gospodarce
- POkorupcja drzwiami – przycięła mu palce.
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Tuskumorales mini.TransporTales czyli bilokacyJna 
TeleTransporTacJa (z rozmowy na TT z @adamDee_nppl) 

Wysoko oceniam ministra pracę,
Wysoko oceniam morale jego.

Dymisja to jego lecz go nie stracę 
przeprosisz ty polsko jego samego

poDymisyJnie
Honorowo się wyrzucił,

wnet z honorem do nas wróci
- będzie szefem nad agencją,
w ambasadzie ekscelencją...

Skarbnicy partii rządzących
pOLSka-hiSzpania partyJna
U hiszpanów skarbnik siedzi,

ich z radami tusk odwiedził
-skarbnik pO także w biedzie

bo też siedzi - na Florydzie.

Grabarz  
W koalicji jak w zegarku,  

dile na cmentarzu, w parku,  
rządzi przekręt, świat się śmieje...  

tylko polska nam marnieje.

emocJami TarGani: koalicyJny Deser
były słodkie kłamstwa i gorące zaklęcia.

przyszła gorzka prawda, kwaśna mina i wzdęcia.

rzĄD piJaneGo roWerzysTy
koła brak, tylne bez szprych, krzywy rower cały,

on wkłada weń pogięte hamulce, pedały.
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WalENIE kOalIcJaNTa
W PSlu tak dostali, 
że już leżą… ten wciąż wali.

Won z koalicji
Nie mów do widzenia,
bo to nic nie zmienia.

PO-PSL-SLD iDą w tangO
POotwiera rząd podwoje,

tańczyć będą wraz płci troje,
POpartnerski to jest związek,
kto bez majtek i podwiązek?

Niskie słupki
Z PO wcale nie jest źle

- ma poparcie SLD.

WytargoWana InIcjatyWa
Dzierżą rządy uparcie

- mają z ruchu wciąż wsparcie.
Za co to koalicja?

Może zbada Policja?

POD SŁOńcE
Wszyscy mówią  - Słońce Peru,
a to Słońce PRlu.

OkRągŁY STÓŁ I 04 czERWca
Swoi władzę oddali - i wzięli ją swoi,
Tam nam Polska stanęła i stoi.



a tu powinna być 19 strona!

TaRgOWIca 
komuna, postkomuna upadły! aliści?
któż ich wziął w swą opiekę? aaa… POkomuniści!

PO wyborach
Banda ta sama
- rządzi na chama,
władza na przywrę
- rządzą na wyrwę.

BANDA1
W gardle zdławia wolność 

słowa
- nikt tak Polski nie marnował. 

BANDA2
Gdy on ręką - czyja głowa?

Nikt tak Polski nie marnował.

BANDA3
Złoża oddał - z kim ta zmowa?

Nikt tak Polski nie marnował.

BANDA4
Sądy, prawo,... zdeprawował.

- nikt tak Polski nie marnował.

BANDA5
Polską dumę w gnoju schował.

- nikt tak Polski nie marnował.

BANDA6
Rząd to desant czy połowa?

Nikt tak Polski nie marnował.

BANDA7 Ten Vał eN
Wiarę niszczy, gra jałowa.

Nikt tak Polski nie marnował.

BANDA8: GAmetA Wy-

BroczA
Łgarstwem, fałszem są ich 

słowa.
Nikt tak Polski nie marnował.
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WSTRzYMUJącO - TaRgI INaczEJ
premier szkodnik, po do zmiany,
drą się solidarne damy,
solidarni drą panowie...
głosowanie ... są po słowie?

frazesami każdy dymi
- solidarni z... rządzącymi.
Jedna NIE- więc jest uczciwie
ukarana... sprawiedliwie.

Rząd popiera opozycja
- polityczna inwestycja.
a poparła partia która?
solidarna koniunktura.

Kopanie w
róbelKa

Wróbel z garści - 
fruuuu... n

a dachu

w polit
ycznym kąpać piachu

się
 ty

m nie chce - b
o w

 kuwecie,

spaskudzony piach jest p
rzecie.
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BRzęczENIE BRUkSElkI
SOlIDaRNa pakt zawarła
i platformę dziś poparła.
DonkoPOlSka jest the best,
SOlIDaRNa z Tuskiem jest.

W zamian słupki im skoczyły,
przed POżarciem - to akt miły.
A co z POLSKą - zamienili
za brukselkę - zasłużyli.

AUTO-KNOCKDOWN
Najpierw byli zaślepieni,
teraz leżą ogłuszeni.

SZLAChETNA OFIARA W MEDIACh 
PRZyRZąDOWyCh
W oświadczeniu się zmiarkował:
„PiS nie będę atakował”
A żeś mandat rąbnął cwany
- czyś jest sam atakowany?

ICh RUCh
Rozkraczeni, w lesie, w polu,
korzystają z… Alko holu.

OLKOhOLIZACJA W NASZyM DOMU
Janusz to to produkuje,
Olek to to konsumuje,
Ryś to lewatywizuje,
EuropaPlus minusuje…
marne to choć się rymuje.
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METROMEDIALNA
Z metrem gorzej niż tragedia,
hGW obwinia media,
drążą temat - ciut za wiele,
czystki w mediach - drąż tunele.

OTWARCIE (WNET ZALANEGO) TUNELU 
W WARSZAWIE
hGW, od rana 
w tunelu... zalana.

zaINTERESOWaNIE „WaŁęSą” W WENEcJI :  
pl dziennikarze zdumieni
były owacje, wszyscy na stojąco
- trudno wychodzić z filmu na siedząco.

Leczenie paLiatywne
Lek na całe zło

- gwarancje    peO.

PYTaNIE O zNIkaJącEgO „BUzka ŁOBUzka”  
@IlONaDaRMacH 
ODP. @RYMPIS
zamienił, Buzka, 
Naród, na Tuska.
Jest więc łobuzek,
Po co ci Buzek?

2014
zastał Polskę budowaną,

a zostawił zrujnowaną.



23 Widmo Zielonej Wyspy - Mariusz Orion Jędrysek

STRACh PRZED REFERENDUM
Się skompromitował cały i na cało,
wyszedł z niego prymityw i ... nic nie zostało.

ROZMOWy NA SZCZyCIE -  W CZTERy OCZy? 
herman mówi po angielsku,
Donek wali ... po partnersku.

PHEMIEHRR
każdy obcy chwali,
że on Polskę wali.

cWaNIak czY PIERDOŁa?
Premier wielkiej skali,
- przy nim wszyscy mali.
Wszystko mu się wali
- właśnie w takiej skali.

CUDACZEK 
Znam ja wielu tuskoludów,
- dosyć mają tuskocudów,

PODZIAł WyRAZÓW
Tu sklep na muchy i Tu sk-
lep z mu chami. 
Podział wyra-
zów. Bawcie się sami.

#WIARACZyNICUDA 2
Tusk powiedział prawdę.
To stało się sławne.

STRACH PRZED REFERENDUM

Się skompromitował cały i na cało,

wyszedł z niego prymityw i ... nic

RoZMowy NA SZCZyCiE - 

Herman mówi po angielsku,

Donek wali ... po partnersku.

Phemiehrr

Każdy obcy chwali,

że on Polskę wali.

CwaniaK Czy pierdoła?

premier wielkiej skali,

- przy nim wszyscy mali.

wszystko mu się wali

- właśnie w takiej skali.

CUDACZEk 

Znam ja wielu tuskoludów,

- dosyć mają tuskocudów,

PoDZiAł wyRAZów

Tu sklep na muchy i Tu sk-

lep z mu chami. 

Podział wyra-

zów. Bawcie się sami.

TAKA POTRZEBA
Takież ruchy trzeba cenić:
umiał NIE na TAK zamienić
- matki pierwszego kwartału
sondaż podniosą pomału.
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PO NACISKACh/USTAWA ANTyALKOhOLOWA
Ależ Sejm nasz jest niezdarny,
NIE na ubój rytualny?!
Będzie zmiana-bo błąd marny
-NIE na upój rytualny?

W czYIM gNIEŹDzIE?
Na ołtarzu łżych ambicji,
lży cierpieniom stu tysięcy,
w ludobójstwie moczy nogi...
kim ty jesteś? I jak drogi?

Losy PoLski - sPoRo iCH
Durnie, szpiedzy, złodzieje, zdrajcy i wariaci 
- oni ciągle tu rządzą - Polska ciągle płaci.

ScHIzO… PROfORMa OBYWaTElSka 
a miało być „normalnie” i taka też norma
- mówi Obywatelska, a rządzi Proforma.

ŚwiaDkiem wyZwiSka
chamy są to, pis miernoty,

bydła plucie, szczyt podłoty,
śpiew i modły - to wybryki,

cmentarz - nad trumnami ryki,
motłoch to jest z pis-hołoty,

gnidy wściekłe z gniazd ciemnoty,
moher, watah dożynanie.
nikczemności, zabijanie…

Takie jakie POzaloty 
taki rząd i POprzymioty.

DEcYzJa POPSl W SEJMIE
Utrzymany immunitet:
bydło, cham to cool epitet.
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IMMUNITET MU UTRZyMALIWytrzymał psychicznie,a gdzież tam – cynicznie.
Gęba żałosna – bezDuCH PotaRGanyChrypiąc, mlaszcze, pluje, beka- mirabelki z szczawiem żarła.Widzę intelektu karła,choć przed sobą mam człowieka.

PORaDa Dla gŁODNYcH DzIEcIIntelektualny szczawik- wybierz go - niech się PObawi
PiszĄCy exMaRszałeknazwany, za list w sprawie trwam, został idiotą skończonym,stąd, bez listu, tylko on sam,jest idiotą nieskończonym?

MACANKI TARGANKITrzymał Tusk Gowina,a on Tuska trzyma,tak trzymają sobie,obaj - wciąż przy żłobie.I po co to było?
Aby się rządziło.

EWOlUcJa POlITYkaByło go&win,*
 teraz go&giń.
*(win – ang. zwycięstwo)
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gOWIN kaNDYDaTEM czYlI RaDOść TUSka 
z kamienia spaDłeGo z serca
„kamień spadł mu z serca” - w nim widzę gowina.
ktoś ten kamień podniesie? To jasne - Schetyna.
Nie po to by nim rzucić - taki osąd myli!
kamień ten on Donkowi przytroczy do szyi.

z ROzMOWY z g.ScHETYNą W SaMOlOcIE 2013.05.24
„Rzuć pierwszy kamieniem jeśli nie twa wina”,
rzekł i... rzucił w Tuska - bo to był Schetyna.

POTaRgaNY DYWaNOgRzEś
leży zamiast dywanika,
już nie rządzi i nie fika.
Po canossie, gdy przeżyje,
- urwie głowę, zgryzie szyję.

Wyplujka
…
Depiskoryzacja
cóż... POdemokracja.
Deolechowskizacja
cóż... POdemokracja.

Derokityzacja
cóż... POdemokracja.
Degowinizacja
cóż... POdemokracja.
Degodsonizacja
cóż... POdemokracja.
Deschetynizacja
cóż... POdemokracja.
…
Depolonizacja
cóż... POdemokracja.
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PaRk ROzRYWkI I Hala „kaPElUSz” W kaTOWIcacH  
Obok Planetarium, zOO,  
kongres robi partia PeO  
- stąd kosmiczne obietnice,  
małpowanie PiSu, rycie.  
że w Miasteczku to Wesołym  
- z kapleusza - bo nie z... głowy,  
Tusk wyciągnie sztuczką cuda:  
pustka, zdrada, fałsz, obłuda.

PRESTIDIgITaTOR z „WESOŁEgO MIaSTEczka”
Obietnice mową składną,
z Kapelusza dziś wypadną.
Któż iluzji mistrzem cwanym?
Ten co będzie dziś wybranym!

POWyBORy
Tusk jest pełen animuszu
bo już siedzi w... Kapeluszu,
premier z niego... sam wybiera
i wyciągnie zeń... premiera.

SŁUGa SPRZĄTaCZem 
kiedy w domu naszym sprząta,

ten co sługą jest sąsiada,
dobro weźmie, brud do kąta,

klucze skradnie, wszystko zbada.

TAKTyKA 5-TEJ KOLUMNy
Kłamać, udać, jątrzyć, droczyć 
- byśmy mieli coś przeoczyć.
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PSy I PSUJE
Grywaliśmy w piłkę, piłka za płot wpadła
tam psy ujadały, więc piłka przepadła.
By ją wziąć i grać dalej, ktoś psy głupie droczył,
drugi przez płot po piłkę, z nią z powrotem kroczył.
Taką wciąż nam Tusk piłkarz metodę stosuje,
gdzieś droczy, myśl odwraca - tu zaś Polskę psuje.

DRUGI NOWy WICEPREMIER,  
TRZECI NOWy WICEPREMIER…
Finansowe mamy tyły,
wicepremier jest dla zmyły.
Premier nie chce odpowiadać,
chce jak dotąd... gadać, gadać...

PO RZąD A NIE?
Oddam darmo piękną, młodą,
wykształconą europejsko,
dbaną, rosłą, wiejsko-miejską, 
moją dziurę… budżetową.

WyTarGanie: kasa na rabunkoWe rzĄDzenie
skok na oFe, skok na skok
żeby rządzić jeszcze rok.

POżYTEczNY PaSOżYT
Nie ma wielu eurowrogów,
bo narobił Polsce długów.

ODDłUżANIE
Bieda długów do nas mruga
PeO rządów to zasługa. TREND WZROSTOWy

Długów wór będziemy mieli,

lecz nie jego - on w Brukseli.
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PO/PłACIMy - POLACy NAJBARDZIEJ 
ZADłUżONyM SPOłECZEńSTWEM 
EUROPy ŚRODKOWEJ
On wydaje, my zaś sługi,
my płacimy, jego długi.

NARODOWy OPERATOR KOPALIN 
ENERGETyCZNyCh
Nie zostaniemy z długami my sami,
PO je zapłaci... naszymi złożami.

POczEkIWaNa zaMIaNa MIEJSc  
(TT DYSkUSJa z @fankaaa).
Prima aprilis raz w roku wesele,
Wypłata co miesiąc weseli portfele.
Nam zielona Wyspa dowcipy zrobiła,
że oba wesela z sobą zamieniła.

czaS TO PIENIąDz 
W POWERSJI UkŁaDU zaMkNIęTEgO.
Bezrobotny żyje w nędzy
- dużo czasu - brak pieniędzy.
Pracujący też jest w nędzy
- nie ma czasu ni pieniędzy.
cóż PO robi? Moim zdaniem 
...mają czas na wydawanie.

PakT PRzEcIW NaM czYlI PakIET 
ENERgETYczNO-klIMaTYczNY 
(a WIElkaNOc 2013 W STaNIE gŁęBOkIEJ zIMY 
zE WzglęDU Na glOBalNE OcIEPlENIE).
W marcu, kwietniu na Wielkanoc,
mróz zimowy śniegu zasp moc,
lecz gaz, węgiel chociaż swój
kupujemy, bo ten
sam podpisał Pakt durniutki
- miast łagodzić zimy skutki
żeby nam się żyło lepiej, 
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nie chce by nam było cieplej
walczy z globu ociepleniem...
Panie - zostań Ty już leniem,
czyś ty Niemiec czyś ty głupi,
że z Niemcami Pan nas łupi?

kOMISaRzE UE JaDą DO MOSkWY W SPRaWIE cYPRU
czy gaz polski czy cypryjski,
pomoc Unii - zysk rosyjski.

Wrzuca WęGiel Do kopalni… (3ci oddech kaczuchy)
górny śląsk to są kopalnie 
- więc w POrządzie myślą marnie,
bo tam węgiel importują, 
a kopalnie bankrutują.

POlSka gOSPODaRka WIElOSIlNIkOWa
lecim na silniku jednym,
biedny Polak - bardziej biedny,
pocieszeniem... z rządu strony,
że ten silnik... pożyczony.

SUBSTYTUcJa
Do Europy - ciągnął Bolek,
Dziś do Euro - ciągnie lolek,
Polska gdzieś się nam zgubiła,
aby PO tu lepiej żyła?

ZIEMIą I LUDEM
Jeden z nich ma papachę, drugi pikielhaubę.
Tak, słudzy nami rządzą - na Ojczyzny zgubę.
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TARGANIE POLSKą
Sąsiad nie ustaje w trosce:
by Rząd Polski nie był w Polsce,
kiedy rządzą nami
nie rządzili sami;
nie Rząd Polski lecz Rząd w Polsce.

kaRaczaN…Germanica 
czYlI Jak PROf. JaN SzYSzkO OzNaczYŁ kRWIPIJcÓW
Śmiejcie się - jak ja się mylę
- gdybym mylił boćka z gilem.
lecz pomyłka ta znikoma
- pluskwa w Sejmie pomylona.
za morskiego karaczana,
wziął PO-spec z oznaczania
- miał go za Brazylijczyka.
Toż karaczan germanica (!)
co w PkP krew nam ssał
- Niemcem Donek zwać się bał?
z tej to bajki morał mądry:
nasz krwiopijca jest zza Odry.

PRzEDROSTEk PO… lUB DzIElENIE PRzEz zERO
gdy racja w POłowie - to taka POracja,
jak POwolność słowa, jak POdemokracja.
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POKSyMORON
Rząd nie kradnie OFE.
Długi mniejsze trochę.
Zegarków nie było.
Korupcji ubyło.
Złoża w polskich rękach.
Tusk nigdy nie stęka.
Ziemia jest Polaków.
W wojsku nie ma braków.
W szkole Polski uczą.
Co ukradli zwrócą.
W szpitalu wyleczą.
Sąd Polaków pieczą.
Emeryt przeżyje.
Bieda tu nie wyje.
Polaków szanują.
Polski nie rujnują.
Kwitnie gospodarka.
Dumą polska marka.
W mediach prawda woła.
PiS wariaci zgoła.

PO WłADZę U WłADZy 
Coś obiecaj, daj słowo - sukcesu połowa,
czyny zostaw już innym - sam daj nowe słowa.

JAK DT RACJę MIAł W POłOWIE  
(POLACy WRÓCILI Z IRLANDII)

Polacy wrócili na rok... na godzinę,
pożegnać Ojczyznę i zabrać rodzinę.

POSłANIE
Gdy się nie podoba rząd,

to czym prędzej wyjedź stąd.
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BRUkSElSka ROzMOWa z kElNEREM z lUBlINa
Wracajmy do Polski - po co? Jego zdaniem,
by sprzedajnym gnojkom spuścić tęgie lanie.

ODPOWIEDż Na OPaDaJącE zE śWISTEM RęcE   
@dawernik
Nie świszcz rękami w geście opadania.
Świszcz z nami w geście porządnego lania.

NaczElNY PRzYRząDOWY
każde pomówienie…
nagrodzę, docenię.

fRaNcE SUMIENIa (odp. dla franki @fankaaa)
Sumień wolność rząd ma w cenie,
żadną inną go nie skusisz,
chcesz to możesz mieć sumienie,
gdyś jest z nimi - mieć nie musisz.

żyCZENIE W IMIENIU NARODU
Mam zdrowe podejście,
na jego odejście,
dam na msze i misje
za jego dymisję,
nawet kasy furę 
na emeryturę,
wielce sobie cenię
jego wyrzucenie,
i bez ceregieli
zamknijcie go w celi,
lub mu 100 lat ferii
w dalekiej Syberii.
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kOMU PREMIER kOMU?
Walczy z globu upałami,
my ze śniegiem i mrozami.
Stąd w afryce ma wizyty,
czyj on sługa płatny przy 
tym?

zDOlNY SŁUga
ależ to jest mózg,
ten ich Don von TÜsck.

RząDOWY TElEfON alaR-
MOWY za 250 MlN zŁ
Sto dwanaście, gdy ktoś 
dzwoni
- głucha cisza... to  śpi Boni.

BO NI ON cYfROWY NI 
aNalOgOWY... NOWa PRÓ-
Ba cYfRYzacJI (ODSŁONa 
2 z SERII D-01 alBO cOś 
TEgO TYPU)
choć analogowy on,
chce dla siebie cyfrotron,
więc tron zerojedynkowy,
wciąż wychodzą zerotrony,
(więc powiedzmy mu  
idź won każdy przez  
nas opłacon)

PRzEcIWEfEkTY PakIETU 
ENERgETYczNO-klIMa-
TYczNEgO (INTERPElacJa 
DO D.TUSka - NakŁaDY 

Na PakIET PRzENIEść 
Na  ŁagODzENIE 
SkUTkÓW zIMY)
z ociepleniem walczyć 
mamy,
przez to w śniegu 
zamarzamy.
Może walczmy z zimą srogą,
... Słońce, ciepło, miło, błogo.
Problem tym - to wiemy 
sami,
że na klimat nie wpływamy.
zysk więc główny walki 
z zimnem:
nie będziemy płacić innym.
z walki z chłodem inny zysk
przestaniemy brać też 
w pysk.

TAKI TAM 1
Taki Stadion Narodowy
dumny pijar - Wstyd 
Sportowy.

TAKI TAM 2
Taki Stadion Narodowy
wygrał pijar - ten Tuskowy.

TAKI TAM 3
Dumny Stadion Narodowy 
Sukces to propagandowy
Wygrał pijar - ten Tuskowy
a gdzie sukces - ten sportowy?
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WOTUM NIEUFNOŚCI
Na mównicy bzdurzy, stęka,
to minister cicho kwęka,
w opozycji będąc posłem, 
także kwękał - lecz donioślej.

TUSKORESUME
Dla jakiej przyczyny
Pan tu stroisz miny?

zaSkOczENIE WYJaśNIaJącE
Wyjaśnienia władzy głupie?
Nie, to władza ma nas

OcENa
Jest dużym nietaktem,
darzyć go respektem.

LIST OTWARTy
Mam Pana za szuję.
Pana nie szanuję.

WłAścIWy
W polityce rządzi kiep

- trzeźwy... gdy go boli łeb.

WAlEc
PO nam Polskę zwalcowało
- są u władzy - ciągle mało.

Na boleściwy rząd radościPocieszenie to malutkie,moje wiersze zwykle krótkie,bo byłoby miło,
gdyby ich nie było
- rząd radości pała smutkiem.
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RZąDZąCy 
W ziarnach kąkol głównie został,
plewy, z ziarna otręb wióry,
POplon nowe dał kultury,
chwastem zboże poprzerastał.

DZIWOLąG CZyLI DLACZEGO ROSIEWICZ RyMOWAł 
RUSKIE Z TUSKIEM?
Dlaczego ruskie 
rymują się z tusk’iem
przecież niewinny, 
przecież on z innych.

NARZęDZIA
Ze wschodu i zachodu przeciw nam trzymają
- więc się nie dziw, nie pytaj, po co obu mają.

LEJCE I BAT
Trzyma bat i lejce tak:
„słuchaj nas bo... oddam wrak” 

NAMIESTNIKOWSKI TEATR
Pyk ministra - zdanie wschodu,
pyk drugiego - gniew zachodu,
kto ich wybrał - strach mi wzbiera
- prezydenta i premiera.

PREzYMIER
DÖneck i Brjoniek w naszym domu knuli, 
Brionjek dla wschodu, DÖneck dla zachodu. 
Brjoniek spokojny nie wadził, chwost kulił,
DÖneck ku posłudze wychowan od młodu...
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PRzYJaŹń
gdy ruski klepie po plecach Brjońka,

gdy staSSi klepie po plecach DÖncka...
My rozproszeni w czynie i w mowie

- klepani pięścią, nogą, po głowie.

NaMIESTNIcY TaRgOWIcY
Pajac, dureń, żulik dziarski,

się w zachodnim mości zadzie. 
Bazarowy herszt cinkciarski,

się we wschodni wymiot kładzie.

ORęDzIE Beka
Dziś przebrała się już miarka

że kuleje gospodarka
to nic, ale mam ja bula

bo mój premier dziś okulał.

POZGODA. Z kim?
Zgoda buduje 
- lecz peo rujnuje. KOMUCh RUSKI

Lubi grywać patriotę
- popierany sierpem, młotem.

WIE I MILCZy
Pewien jaśnie prezydent, na jasne pytanie:

Jak się pewnie(!) nazywasz? Nie odpowie na nie.
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żAłOSNIE OBCy 
Durny pomysł, bo myśl taka.
Broni spraw wypuści ptaka.
Orła tymże sam wywinie 
- pieśń żałosna na festynie.

Zwracanie uwagi: PATRIOTA TAJAJ
Po co była ta wizyta?
Tak bez jaj by nikt nie pytał.
Dzięki jaju w mediach jednak:
„dbam o Polskę” - poszła brednia.

ExPOSE W MEDIACh
po-bełkoty
dla idioty.

PlaTfORMa zWIązkÓW PaRTNERSkIcH
gra pozorów, gadu, gadu,
władza, biznes, brak rozpadu.
Tym nam oczy mydlą media 
- co przykrywa związków brednia?

BRONI SPRAW KOMUCh RUSKICh 
lico białe pokazuje

gdy w czerwieni gęba ryta
z ust tak szczerych fałszem pluje

durniom wódz dla mnie łachmyta

z krzywd narodu w pamięć wrytych 
z służb chronionych okupantem

broni sprawnych w mordach skrytych
bezkarności im gwarantem

dla oprawców wschodnich ruskich 
zdradza kupczy słowem danym
ten bronispraw komuchruskich 

czasem bywa nazwanym
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WIaDOMOścI, fakTY,  WYDaRzENIa...  
I INNE POMNIEJSzE
Odór tchnie z telewizora
- czas wyłączyć, taka pora.

OPORTUNISTa z cHorDa Dorsalis
Swąd dziennikarskiego trupa
- smrodzi ktoś bez kręgosłupa.

DzIENNIkaRSTWO PRzYRząDOWE 
Osi całej kręgosłupa
brak. W łączeniu głowa – pupa
chorda dorsalis 
- płatne moralis.
Jak na obiad stęchła zupa.

MaTRIX MaNIPUlacJa
Dlatego wciąż oglądam media przyrządowe,
by wiedzieć jak nas kłamią, trują serca, głowę.

POREkOMENDacJE aNTY-TT
chcesz poglądy swe wyrobić 
co masz myśleć, co masz robić?
Te fał eN i Pe oglądaj
- do Twittra nie zaglądaj,
bo tam każdy pisze co chce, 
czyta, myśli i wie... To Źle!

#WIaRaczYNIcUDa 1
Media przyrządowe
- te kłamią połowę,
drugiej brak połówki
- Polacy półgłówki?
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kONfERENcJa PRaSOWa
Uśmiech, unik - łże łachmyta,
gdy dziennikarz jego pyta.

MEDIa PRzYRząDOWE - kŁaMPOSPOlITa
Jak piach w zębach prawda zgrzyta.
Rzecz- to, czy kłam- pospolita?

MEDIa PRzYRząDOWE - śWIERgOlENIE
Trelem mamią - z każdej strony
- patrz i słuchaj - różne ptaki,
śpiewa słowik - kraczą wrony,
różne głosy - kłam jednaki.

MEDIA PRZyRZąDOWE – WSTyDU BRAK
Któż w eterze pluje, łże?
tefałen i tefałpe.

CIEMNTA I DUChOTA
Daj multipleks Trwam czym prędzej
by mieć wolnych mediów więcej.

PO/STRACh
Jest nie jeden zdrajca, cham,
co się boi prawdy z Trwam.
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NIEPRZyRZąDOWA STACJA TELEWIZyJNA
Któż w eterze z prawdą bryka
- Telewizja Republika.

TERAZ
W świat wysyła prawdę – het
- wolne słowo z radia WNET.

#100 000 OBSERWUJącYcH 
Pluje, drze się, łże... łachmyta,
wielu jego obserwuje,
a on butnie: jam elita!!!
W durnej dumie coś pojmuje?

IDIOTa OBSERWOWaNY
zdrajca, klown i bufon, z tym się dureń obnosi.
Dumny bo patrzy wielu, o retwitt go prosi.
Myśli: śnią o mnie z podziwem – każdy followersem...
On widzi to rewersem – reszta zaś z awersem.

DT JUż NIE TłITUJE?
DeTe rezygnuje, zawiesza Twittera,
- gdy pijar mu skona to… nie ma premiera.

czaRNY PIJaR
Rzuca błotem PO-kolei,
wreszcie komuś się przyklei.

cIEMNIak
Pytam: czy to PO-mówienie?
Słońce Peru... świeci cieniem!
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NIercjoNalNIe  racjoNalNIe
aWERS Na REWERS
każdy medal ma dwie strony
- z jednej my a z drugiej oni.
Jednak wciąż ten sam to medal,
zniszczysz jedną -wspólna bieda.

NIERacJONalNE MNOżENIE PaRTII  
(TWITTROzMOWa z @DaRIUSz_JONSkI)
W polityce szpagat jest bardzo niezdrowy,
rozkrok na dwie strony, daje trzy połowy.
Ty wiesz co piszesz -taką mam pochwałę
lecz ja piszę co wiem - tylko to pisałem.

LATAWICA RACJONALNA
Tak nie lubię ja latać - mówi obok Pani,
to niech Pani nie lata - chodzić będzie taniej.
Ale tak będzie wolniej - dostałem ripostę,
proszę biegać z latawcem - szybkie, tanie, proste.

EURO-STUDNIÓWka (gdy wyproszono parę pań ze studniówki)
Tańczyłam EUloneza - z czarem i podnietą,
ja mężczyzna  płci żeńskiej z płci męskiej kobietą.

WOlNOść MYślI
Boję się czy tak mogę, myśl tłumiąc się męczę,
są flagi narodowe - składają tęczę.
Więc taka ich natura i się z tym nie kryją,
tam kobieta z kobietą, a chłop z chłopcem żyją.
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PORząDEk NaTURY
Tak jak po burzy tęcza się odkrywa,
tak woda z burzy fekalia wymywa.
chwila i oba wspomnieniem są jeno
- powietrze czyste i pachnie zielenią.

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

ZAćMIENIE POLITyKA
Ty wiesz kiedy ktoś cię ceni
- gdy on Słońcem a ty w cieniu,
gdy odwrotnie ... masz zaćmienie,
bo brak Słońca to brak cienia.

DyREKTOR BIURA POSELSKIEGO
Kup iPhone’a, Mac’a - gdera...
tak zmieniła go w hipstera.

NADKAMELEON
Zmienia partie, język, zdania,
paszport, tuszę, zęby, wąs, płeć…
daje, bierze, ma nagrania
służąc… łączy być i mieć.

kOMIcY z WYBORÓW 
(reakcja na @zbigniewkuzmiuk)
wybiórcza wiedza,
wybiórcze rządzenie,
wybiórcza władza,
takież nagrodzenie.

Nakaz PaRTYJNY
Nie pij flaszki

- czytaj fraszki.
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TakI MaŁY czŁONEk TakI DUżY EfEkT

Wielki członek partii - to od wczoraj słyszę,

flaszki nie wypije. O tym fraszkę piszę.

NIE PIlIśMY - NIE WYPIJEMY

Wszyscy za jednego nie będą już pili,

ten jeden za wszystkich… nie jeden wychyli.

By wszystkich, nie swoich, z listy wyrugować

- naśle dziennikarzy nim zdołasz się schować.

EfEkT OBNażONY
Poszło z Mielca echo
- trzeźwość PiSu cechą.

WSzYScY za JEDNEgO

Takie picia skutki,
nie pijemy wódki.

gEST SzEfa PaRTII
Sam układał - osobiście
- był..., już nie ma go, na liście.

NIE MA DEMOKRACJI... BEZ WERyFIKACJI

Myśli, że jest ważny,
myśli, że odważny,
ale gdy głosuje, 
się weryfikuje.

LISTy WyBORCZE
Weryfikowanie
- z listy usuwanie.
Zostają posłami,
zweryfikowani.
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Taka demokracja,
jak weryfikacja
- taka jej odmiana,
zweryfikowana.

PaTRIOcI
Poseł PiS ma taki feler,
że dla Polski zrobi wiele.
Reszta POsłów może zrobi...
ale chętniej gdy zarobi.

Na żYczENIE DOROTkI a-M. (coś o pis i reszcie)

Na prośbę Dorotki układam dziś fraszkę,

na zwycięstwo PiSu i innych porażkę.

PRzEPŁYW RacJONalNY
Jak to w piątki - posłów rzesza,

jest w kolejce do Prezesa.
lecz odstępstwa są od normy,
stoją także ci z platformy.
a gdy słupki spadną marnie,
wielu stanie... solidarnie.

SUBWENcJE Dla PaRTII
kto płaci - ten żąda i ten właścicielem,

kto bierze - ten sługą temu... kto da wiele.

PRzEDROzBIOROWO
każdy naród ma swoim płacić politykom,

rząd w Polsce - płaci inny - zdrada, nie ryzyko.

POSŁańcY
Wielu posłów, posłami są po to, by sami

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

POTENCJA RZąDOWO-PREZDyCENCKA
Członek rządu wiele może.
Ma prezydent troszkę gorzej.
W jednym względzie nie ma on źle,
- także gada, to co sam chce.
Z tym gadaniem to podpucha
- śmieje się zeń kto go słucha,
z nudów czyni, ćmi, głupoty
- w rządzie także są miernoty.
Rząd, Prezydent się sumuje:
każdy gada, każdy psuje.
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IMPOTENCJA PARLAMENTARNA OPOZyCJI
Pan senator nic nie może,
poseł różnie: lepiej, gorzej.
Lecz Senator nie ma źle,
- grzmi na rząd ile sam chce.
Lecz z gadaniem to podpucha
- senatora nikt nie słucha,
więc czas ma on na głupoty
- poseł więcej ma roboty.
Senat Sejm się tak sumuje:
ciut poprawi, nic nie psuje.
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Zaczyn Czynu
czYNNY agENT WPŁYWU W SaMOlOcIE
W locie fraszki pisałem, tuż siadła blondynka,
uprzejmość, kilka słów, uśmiech, fraszka, chwilka,
poprosiła, czytałem... wyraźnie kontenta,
łzy w oczach, klapki spadły - dla Polski już wzięta.

TEN SaM czYNNY agENT WPŁYWU W INNYM SaMOlOcIE – 
czyli zMIaNa POgląDÓW W lOT
Usiadła obok dziewczyna,
- co głos dała na korwina
chwila rozmowy, uśmiech tyż
- zmiana poglądów - głos na PiS.

DO AGeNTóW TOmkóW i fuNkcjONARiuSZy… 
ZAcZyN i ZOBOWiąZANie 
Wielu co dziś rządzi, fika,
bałoby się pamiętnika,
lecz czyjego - myśl się błąka?
A... agenta... posła... Tomka?

Nie żyj w strachu - drogi Tomku,
pisz wspomnienia - wpierw o Donku
może... albo o kim chcesz.
Tylko prawdę - pisz co wiesz.

Nie dla zemsty te wspomnienia,
bo co było przyszłość zmienia,
jeśli nie Ty masz odwagę,
jak lud prosty ma dać radę?

W Tobie siła drogi Tomku.
Wolność Tomku w swoim domku...
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gRaNIcE
gdy w chorej Ojczyźnie Polak w biedzie jęczy. 

gdy dzieci… zabite, przedmiotem czynione.
gdy w fekaliach flaga, umazana w tęczy.

Nie! krzyczę, są granice… to niedozwolone!
 

gdy media, w wrażych rękach, łżąc naród skłócają.
gdy Prawo jest po to by łamane było.

gdy nie-Sprawiedliwość dzierży wadzę całą.
Nie! krzyczę, są granice… by się lepiej żyło!

gdy w Polsce szkoła, przeciw Polsce uczy.
gdy kościół zohydzany bo broni wartości.
gdy Polak poniżany po świecie się włóczy.

Nie! krzyczę, są granice… nieprzyzwoitości!
 

gdy za kilka srebrników złoża, ziemia dane.
gdy zdrajcy oprawcy, drwią z ofiar, w bogactwie.

gdy wojsko, kultura, przemysł – zmarnowane.
Nie! krzyczę, są granice… w zaprzańskim plugastwie!
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ROTMISTRzOM OfIaRY żYcIa
Jak nie było czynów by Was uratować,
jak dziś, wciąż... nie ma słów by Wam podziękować,
Tak Was przepraszamy, tak wszem dziękujemy, 
Rotmistrzom Pileckim - żyjcie w Nas, w Tej ziemi.

kOMENTaRz DO kRWI RYMkIEWIcza
http://niezalezna.pl/47968-tylko-u-nas-wiersz-jaroslawa-marka-rymkiewi-
cza-krew-na-bialych-rekawiczkach-tuska
Wykrzyczeć więcej niż myśl przyśni,
chwaląc oskarżać, bić pochwałą.
czego nie myśli nikt, kto myśli
jak sprzedać krew - w niej Polskę całą.

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

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

KONSTyTUCJA 3GO MAJA: 
ANALOGIE
Jedność działań, myśl na... próżno,
Polak wygrał, Polska przegra,
wróg już w bramach..., dziś też 
późno,
rząd przegrany. Polska wygra!

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

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

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

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

MoDLitWa PRzeDzMaRtWyCH-
WstałyCH: WieLkanoC 2013
I Ty kiedyś zmartwychwstaniesz,
choćby po to byś uwierzył,
nikt nie spyta cię o zdanie
...teraz piękniej życie przeżyj.

karą wiara czy nagrodą
pytasz dziś, zapytaj wtedy
gdy „czas” inny, z inną „drogą”,
w „przestrzeń” inną cię zawiedły.

„Tam” w „bezmiarze” zrozumie-
nia,
„bezmiar” - pojąć dziś nie zdo-
łam,
„rzecz” się „dzieje” tylko z „chce-
nia”.
zmartwychwstania dzisiaj wo-
łam.
    
santa cristina 2013.03.13



PIEśń WIgIlIJNa POlSka
Duchy Polskie jak święta niosą miłość wspomnień,
ufne między nami – tuli ciepłem z nich promień
w kościele, w pieśni kolędnej, w opłatku, nad stołem…
w nas - bo Polskę kochają. a Polską my społem.

śpiewają o miłości niesionej w dzieciątku,
poprzez wsze pokolenia, w każdym świata kątku
gdzie ducha oddali, w nadziei niepłonej
bo w miłości do Polski… nieodwzajemnionej.

Wszem im ufni, że są tu, choć ciałem nie z nami,
my wskorś z nimi w życzeniach, w modlitwie,  myślami…
aż serce łza zaleje - w oku się zakręci,
choć nigdy za życia - to dziś dla nas święci.

Proś tych, którym przyjdzie… by im cierpieć lżej było
za  czcze obietnice… by dziś lepiej się żyło.
W modlitwie, w pieśni…  działaj! Niech Wiara dziś wróci, 
z nią Prawo, Sprawiedliwość… z nich bogactwo ludzi.

kONIEc zaczYNU
Pisanie rymów pewnie mi przejdzie,
za rok, za dwa, lub może… wnet, prędzej,
i...gdy usłyszę nowe orędzie,
nowy prezydent. 

gdy Polska Będzie.



Zielonej Wyspy

Mariusz orion jędrysek

Widmo


