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                                      'Na bezdrożach ewolucji ' 
                        (do  podzielenia  na fragmenty z piosenkami)
   
                               
-    Skąd  się  wzięli   jacyś  unijni  Pia R Lowcy   ?
     Czy jest to  jakaś unijna  krzyżówka , czy  może  raczej jakaś   żywa  
skamielina   ?  

-     Jak wiemy  pochodzą  w prosty sposób  do Marksa i Darwin,a a sam  Darwin był 
małpą  , żydowskiego pochodzenia zresztą.  Wymyślił on bardzo  sprytną  ‘ naukową 
teorię’   pochodzenia  gatunków , zgodnie  z którą ludzie  mają   niby   pochodzić  od 
czworonogów   oraz, ze    nawet mają  różne pozostałości  po amebach   , praptakach 
a nawet mają  przypominać   małpoludy. Co do niektórych  naszych  skamielin 
ustrojowych   pasuje  jak ulał .

– Niewątpliwie   proszę  państwa   , istnieją   charakterystyczne  cechy   
wyróżniając   to małpie stado  czyli   socjalkomunistyczna i demoliberalna  
partia   od innych  wyżej  rozwiniętych     gatunków .  Te  cechy  
charakterystyczne   to, jak  zauważyliśmy  :

       -  małpowanie swoich    kolegów, podrzucanie  skórek   od banana  , 
         wypinanie się  na ludzi  , ciągnięcie  za   sobą  ogonów   a zwłaszcza   
          partyjnych w  postaciach klonów i meandrów  na prawo i na lewo...

– Jednakże    najgorsze cechy tego  podgatunku  to , proszę  państwa  - małpia  
złośliwość  która objawia się  najczęściej   poprzez  :

– stadne wycie,  przepychanie się  wokół koryta  zwłaszcza  unijnego , a 
nawet  walka   wręcz o unijny  klozet , no i   wprost   potworne 
smrodzenie   unijnym  i natowskim gazem podczas  publicznych  
wystąpień. 

-  A oto co  teoria pochodzenia   gatunków  mówi   na ten  temat :



MUTACJE

-Ogólna teoria  ewolucji  naucza, że   prymitywny  gaz  wyewoluował w ludzkie  
istoty drogą  naturalnych  procesów. Czy  mogło się  jednak  coś  takiego zdarzyć ?

– Przejście  od gazu   do człowieka  pociągnęłoby za  sobą   tak  oszałamiający 
spadek bezładu czyli  entropii, że   stanowiłoby to  drwinę  z drugiego  prawa  
termo- dynamiki.

-  A zatem,  hipoteza  Darwina  naruszyła  drugie prawo  termodynamiki , jako że  
utrzymywał on, że to co proste  mogło  wytworzyć  złożone  ?

-  Ale  istnieją  mutacje….co widać  na przykładzie  zmutowanej Polskie Republiki 
Ludowej    w  żydunię  i w  różnych    euro-  demokratów,  euro idiotów  i  inne euro- 
potwory... 

-   Acha, czyli  teoria   obiecującego potworka  ?

-  Wszystko na to wskazuje . Mutacje  jednak   są  nieszczęściem i nie  mogły  w 
żaden  sposób stać  się  siłą  napędową  ewolucji. 

- Przyznaje to zresztą  wielu    uczciwych  naukowców .   Nieprzydatność  mutacji do
wywołania ewolucyjnego postępu  została  potwierdzona   przez    klasyczne  
eksperymenty,  jakie przeprowadzono  na……  muszkach owocowych.
Były formy groteskowe ,  były dziwactwa , w miejsce  trąbki wyrosła  nóżka,
 Jednak  nóżka a   nie   krowie kopyto .

- Na  przykład  nieudana  mutacja  może   spowodować  przyjście na świat  dziecka 
ze   zdeformowanymi  rączkami,  ale jest to coś  zgoła  innego , niż  urodzenie się  
dziecka  ze  skrzydełkami czy też  z kółkami.
 
                          Czyżby  partia  o  tym wiedziała   ?

(z reklamy Świat  przyjazny  dziecku   -głos  )

 - Mówi  Jola  Kwaśniewska  .  Drodzy  państwo , dziś    znowu  zbieramy na dzieci, 
bez rączek  i bez  nóżek , zakupimy  dziś  dla  nich dużą  ilość  wózków  do wożenia  
i do   robienia zakupów w naszych   europejskich supermarketach .   Pomożemy  też  
ubogim  pozbierać   się  po wojnie  Jaruzelskiej , damy to co mamy.
- A co właściwie  mamy  ? 
-Nie  mamy  ?!
 - No to idziemy do  mamy !



Do puszki  , na konto,   na cegiełkę   proszę ! Na cukierki i  zabawki  dla  naszych 
milusińskich   , na  niezwykle  sprawnych  i   na tych  mniej ,  i na  Wielkiego    Brata
i  na czysto   wychodzi   - o , jest  i na dom dla    niesamodzielnej matki i nawet na  
ojca  …..  chrzestnego naszej wspaniałej   fundacji   ,    no i proszę jak wyszło !

 Fundacja  Jolanty   , daje  po równo,   czy na dzieci  czy na  mutanty   !
 Równi  w   Europie i równi w    naszym wspólnym  domu .
Jak się  weźmiemy za  ten   ‘ nasz’ dom      to i    zupa    się  znajdzie  dla   obywateli .

-  Obywatelka  z  fundacji  dobroczynnej  nam przerwała nieco  , ale   przynajmniej 
wiemy , jak się  robi pieniądze.  No, ale trzeba  nam tę  teorię  do końca wyjaśnić .
No ,więc  chodzi  o te cechy  charakterystyczne.

-  A wiec tak, drodzy  państwo , pośród  martwych szczątków  przeszłości  nie 
znaleźliśmy  nawet  pośrednich  skamielin,  a więc żadnego śladu ewolucji. 

 -    Takie  na przykład  latające  gady  , po różnych  sympozjach , zjazdach    czy 
konferencji   unijnych  , nie miały  jednak  przodków. Skąd  zatem  przywędrowały  ?

-   Stanowią  one poważny  problem ,  chociażby z uwagi na  liczne  organa 
szczątkowe .  Na  przykład   co się  tyczy   ogona,  w szczególności partyjnego, to  
kość ogonowa  nie jest  tylko    oczywiście bezużyteczna .
Bez tej kości  nie  tylko  my ale i mutanty  nie  mogłyby  siedzieć, a  wielu  
zasiedziałych  kłapało   gębą  pierdziało w  stołek  ,  zgadza  się  prawda  ?

-  Czyżby z racji  przynależności  do  gatunku ?

-    To też  jest  brane  pod uwagę,  jako  że  gatunek ten  jest dość odporny  na
 ewolucję .

 -      Acha  , a więc  co dalej  na to teoria ?

– Na przykład odnośnie stadnego wycia  i innych tego typu ewolucjonistycznych
zachowań…… mamy oto takie  wyjaśnienie



 -  Teoria  mówi, że  dzikie  plemiona mogą  wykazywać brak wszelkich   innych  
oznak  kultury  , lecz  nigdy nie brakuje im  wykształconego  języka. 
Najbardziej  prymitywne  ludy  nie  posiadające tkanin,  obojętne na  brud i smród  i 
smażące  swoich wrogów  na obiad , będą jednakże  rozmawiać  przy swoich  
zwierzęcych  biesiadnikach   językiem równie poprawnym  gramatycznie jak greka 
czy  łacina.

-  O to właśnie  chodzi ! O zachowanie  pozorów !

-  Natomiast  najnowsze badania  lingwistyczne   oraz eksperymenty wykazały 
nieprzekraczalną  przepaść   pomiędzy zwierzęcymi wrzaskami ludzką  a mową.

- Innymi słowy, zwierzęce dźwięki oraz  ludzka mowa   nie  powinny  być  nawet  
rozważane  jako   funkcje porównawcze  ?

   - Nie, absolutnie nie ,   nie w przypadku żywych  skamielin,   które wprawdzie w 
formie ludzkiej  przetrwały, ale  jednak zachowują  wszelkie  cechy  skamielin.

-  O , taki  na przykład  Oswald z   Chicago University  ,  ogłosił 1  roku 1975  że 
Australopitek różni  się    od  człowieka w  sposób wyjątkowy jak i od współczesnej  
małpy . Jeśli  już  mamy   mówić o   jakimś  podobieństwie , to tylko  do 
orangutanów.

-  Należy  także  zwrócić  uwagę i to szczególną   na  to, że  w całej historii  nie 
istnieje ani jeden   pojedynczy   przykład  ani jakiś prymitywny   lud  pozostawiony 
samemu  sobie , który   sam się  ucywilizował, czy też  w  jakiś  sposób   udoskonalił.

-  Jak zatem  należy   traktować  to  post  PRL- owskie   stado, ten    podgatunek 
umysłowy   i ideologiczny  ?

- No  właśnie  . ideologia  tego stada  jest tutaj  chyba   najbardziej hamującym  
czynnikiem , który  spowodował  całkowitą  degenerację  tkanki mózgowej , o ile w 
tym  przypadku możemy   o czymś  takim jak tkanka mózgowa  w ogóle  mówić.

– Cóż  zatem  począć  z   tą  małpią potworą   ?

Czy istnieją  jakieś  skuteczne  sposoby  na  uwolnienie  społeczeństwa  do tej 
dziejowej skamieliny? 



 -   No cóż ,  jedynym  chyba  wyjściem   byłaby natychmiastowa      izolacja , gdzieś 
może w beczkach  śmiechu  lub najlepiej   za kratami , jak wszystkie  małpoludy  i 
inne  europotwory , żydoludzie  etcetera...

- Dziękuję  bardzo  za  ten   umysłowy wysiłek i    przybliżenie  nam tak potwornego 
i   pełnego niespodzianek tematu.

   - OK., OK.  nie  ma za  co.

___________________________________________________________________

  

PIOSENKA NAUKOWCA  UNIJNEGO

Byłem gorylem ,  straszyłem ryłem
Władzę zdobyłem  waląc się  w pierś

Kłaki zgubiłem  bo się  pobiłem
Z drugim  gorylem  o jedną  rzecz.

Gdy się wadziłem    -o rzeczy  miłe
  To zawadziłem - kudłatym ryłem

Zauważyłem -
  że już  nie  byłem, takim gorylem jak mój  teść 

  Repeat.

__________________________________________________________________

  
                                 



 PAN  ŚWIATA  techno  rap

   I.

 W szczerym polu bloki stoją  ludzie w blokach się pierdolą
Masoneria  ludzi wnerwia i Polaków kraj oczernia
 Oenzety i UNESCO  to  jest  nasze  ziemskie  piekło
 Kto się z  nimi nie zadaje   kasy od  nich    nie dostaje
W Parlamencie Europa powiedzieli ludziom  - żopa
  Nie  ma  zdrady  nie ma widzi  bo królują  wszędzie Żydzi
Czy to piszczel czy to czaszka   Żyd na ciebie wszędzie  nasra
 Iluminat  Rockefeller gdy z Rotschildem się   dobrali
To w masońskiej konstytucji  takie rzeczy  napisali

REFR :

 Jestem  -świata  panem -    budzę  się  nad ranem
Widzę  - same  zgliszcza      mury Londyniszcza
 Eu – ropa cała     , kiesę  mi napchała
 Nie ma tu  nikt racji oprócz mojej  nacji
Sam się  sobie  dziwię    żem jest na  Niniwie
Dla mnie są  zaszczyty  i unijne  szczyty    …..szczyty…..szczyty…
 
II.
 Batorego wszędzie   funki porobiły ludziom  ramki
 A do Cryni   noty stosy wysyłały  komandosy 
W  kółko ludziom powtarzali że nasz drogi wódz ze stali
Co nam dali  odebrali  cały naród  nasz  nabrali
Gdy się  Unia pokazała to się  złość we mnie zebrała 
Teraz widzę   jak na dłoni że nas  Unia chce przegonić
Sprzedasz duszę  sprzedasz ciało
Ale ciągle  im za  mało 

REFR :

 Jestem  -świata  panem     budzę  się  nad ranem
Widzę  - same  zgliszcza      mury Londyniszcza
 Eu – ropa cała     , kiesę  mi napchała
 Nie ma tu  nikt racji oprócz mojej  nacji
Sam się  sobie  dziwię    żem jest na  Niniwie
Dla mnie są  zaszczyty  i unijne  szczyty    …..szczyty…..szczyty…
  



  III.

Unia się  potęgą   jawi zaraz  ci się  tu bank zjawi
W banku Putin czy  Rasputin    co radośnie  wszystkich złupi
 Nie  ma  wiary sama gnoza     to   masońska  jest  lordoza
Ludzie   !  jestem  waszym guru  zaraz przyprę was   do muru
 Ja tu was  nauczyć  muszę  komu macie oddać  duszę !
Kogo  teraz słuchać   macie   i na kogo głos  oddacie !

REFR :

 Jestem  -świata  panem     budzę  się  nad ranem
Widzę  - same  zgliszcza      mury Londyniszcza
 Eu – ropa cała     , kiesę  mi napchała
 Nie ma tu  nikt racji oprócz mojej  nacji
Sam się  sobie  dziwię    żem jest na  Niniwie

Dla mnie są  zaszczyty  i unijne  szczyty  ..
  

Jestem  -świata  panem     budzę  się  nad ranem
Widzę  - same  zgliszcza      mury  Londyniszcza
Eu – ropa cała     , kiesę  mi napchała
Nie ma tu  nikt racji oprócz mojej  nacji

Stanę  na Niniwie sam  się  sobie zdziwię

Dla mnie  są zaszczyty  i moralne szczyty

Chórek  nakłada  się    jako mijanka    :  jesteś-     świata  panem
                                                                      budzisz  -  się  na ranem  ……. Etc



             

 ZŁOTE  PRZEBOJE  RADIA   PLUS

                             

                                      Na melodię    ‘ Can   you    hear  me    ‘
                               
                                               Piosenka    prezydenta 

1.
Leżę w  rowie, śpiewam  sobie  
 Alkoholik jestem,  no  !
Daj mi flaszkę  na  Łupaszkę
 Chcę się  napić  za ten  świat

2.   Czy  mnie słyszysz   , Czy  mnie słyszysz   
   Kto już  umarł  wolny jest
A  kto  pije,  ten  przeżyje

         Bo nie  może  upić  się 

3.  Śpiewam  sobie śpiewam  sobie
Może  kto  usłyszy  mnie
Czy to słota  czy  piechota
Ja i tak  napiję  się

4.   Can you  hear  me  can you  hear  me
Głos  wołania  niesie w dal
 Gdy  przeżyję   to wypiję

I odpłynę w  siną  dal

       



HARRY KABEL  przypowieść

Harry spadł ze  słupa,  bo  pracował w polu i naprawiał    druty czyli przewody  . Za  
jego to przewodem  poszli potem inni .  Było to w czasach ,gdy  nie można było    o 
tym głośno mówić ,  bo   zarówno słupy  jak też i druty były  upaństwowione  i kable 
często się  plątały,  a  nawet  przeszkadzały    normalnym ludziom w komunikacji. 

Pewnego razu    nasz Harry,  spadł  ze słupa ,  no,  a jak spadł,  to się  mocno 
potłukł  i na dodatek wpadł w  jakąś  kałużę i  potem koledzy mówili  o nim 
Brudny  Harry. Ale nie jest przypowieść  ewangeliczna ,ale satyryczna.
  Harry ma  wprawdzie jakąś analogię  z     chrześcijaństwem ,ale  to czysty 
przypadek.  Był bowiem taki wczesnochrześcijański  święty    też   kojarzony ze  
słupem  , Szymon Słupnik  ,    który spędził   podobno całe życie  na  słupie  , 
wtedy   jeszcze   bezprzewodowym ,  no i  bez  napięcia .

Nasz   Harry  był za   to biednym Żydkiem, którego   żydowska  policja gminna  
jakoś  szczęśliwie nie  zabiła   w gettcie  ,  no i  Harry  nie wiedział  jak ma  z tym 
żyć,  bo Żyd bez gminy to jak  Polak bez szabli,  lub jak Jan Bez  Ziemi , tylko na 
inną  modłę.
No więc  więzi  Harry już  z gminą  nie czuł  i  dlatego został kablem.
W przypływie zapału,  gdy sprawdzał  przewody   spadł , co wyglądało tak, jakby 
rzucił  się  na  druty ze słupa    i dlatego nazwano go pośmiertnie Harry  Słupnik.  Dla
nas   na  zawsze  pozostanie on Brudnym  Harrym . Na  pamiątkę  tego wydarzenia    
mamy  liczne  zwoje pozostałe po Harrym , które nasi  woje  oddali do  Muzeum  
Holocaustu.

                          

                   



                    AGENCJA TOWARZYSKA  ‘   TWOJA  LASKA  ‘
                czyli  jak  ułani bronili   cnoty  słowiańskiej  dziewczyny

Miejsce akcji  :  
Agencja z recepcją  lub domek z pokojem. Na  ścianie   nad recepcją wisi drewniana 
laga oraz wizerunek  Matki  Boskiej.
Osoby :
  Ułan ,   dziewczyna  ,   turysta  unijny   , alfons

 Turysta przychodzi  do agencji .
Ułan  -- A   witamy   szanownego  pana  ze świata , jak tam  zdrówko dobrodzieja ,    
podróżuje się   trochę, nie ? 

Alfons : -  Eurodolary  ma.

Gość  :  A dziękuję  , dziękuję,  jeżdżę tak po tej  naszej  Europie   , wie  pan,  i tak     
sobie wpadłem do naszych  braci wschodnich   Słowian w tej  waszej   Polsce   .   
Postanowiłem  rozejrzeć  się  trochę   nad  Wisłą    …

Ułan :  Cudu pan szuka ?

  Gość  :   No tak, jakiejś  cudownej laski ,  wie  pan takiej  zdrowej polskiej  
dziouchy ,   żeby   mi trochę  osłodziła  życie  .

  Alfons : 
U nas jak w domu , znajdzie  się  każda  laska  ,   jaką  tylko pan  chce.

 ( dzwoni  )   : Kasia   ?  Weź zejdź   no tutaj ,   trafił ci się   specjalny okaz   unijny.  
Pokażesz    panu co potrafisz.

  Ułan  patrzy   na gościa z politowaniem.

Kasia     wchodzi lub schodzi   z pejczem , ubrana w gorset  unijny z gwiazdkami.

Alfons :   No, jest nasz  słodki kociaczek , Kasiu,   zajmij się   tym panem z wielkiego
świata,   wiesz,    co  masz  robić  ?

 



 Kasia  puszcza oko :     No pewnie,    ( przymilnie  ) no chodź tutaj,  tatuaże masz   ?

Gość   :  Nie …. 

Kasia  :   To ci zrobimy.. (idą  na górę.)

Po chwili  jakby z oddali słychać     nasilające się  odgłosy jakby walki.
Słychać  jęk   -       ‘  O matko     ! ’   Ale aż tak  ….?   ! 

Za jakiś  czas  klient wtacza  się  mocno poturbowany w tatuażach  , posiniaczony  , 
podpierając  ścianę.

Ułan : 

-    No jak tam ,cuda   były  ?

Zmaltretowany  turysta  dochodzi do  recepcji i chce  coś  powiedzieć  , ułan   
zdejmuje   ze ściany  lagę   i    wręcza  ją  turyście  :

– Twoja laska.

-  A tu masz   obraz   Cudownej Panienki     na  drogę  powrotną.

                              



                                              EUROPA    EUROPA 
                                      
                                                parodia  programu

1. W pierwszej  turze  narodów udział  biorą :

- Gustlik z krupniokiem
      -  Mazur z  rybą
       - Góral z oscypkiem
       -  Kozak

Dziennikarka   lub dziennikarz  parodiuje program :

Witamy wszystkich państwa  w naszym  nowym programie EUROPIADY
-  EUROZJADY .     Przybyły do nas  dzisiaj   same  euroregionalne 
Bestyje. O  , jest  i   nasz  Gustlik  ! 

-    Co tam  u was w tym śląskim euroregionie  nowego?

Gustlik :  A krupniok nam rzucili do sklepu   baba dopiero  co zasiłek  wzięła
                I  poleciała żeby nie    wykupili   wszystkiego.  Całą noc stała, o ,
                      mamy i dla naszej  telewizji   niezły  kawałek.

Dziennikarka  :   Dobry! Dobry ! Będzie  dla  Burka .  A jak tam    mazurskie 
euroregiony , ryby  biorą  ?

Mazur  :    A biorą  ,  biorą,   i płotki i walenie też  i  ryby dziwy  też  biorą a  nas  już
cholera bierze jak   to  się  niektórzy obłowili   ! Ale  przywieźliśmy i  dla  pani 
dziennikarki , o  ma tu pani , łeb   tylko  został,  bo  resztę w  drodze Kocia zjadła.

Dziennikarka  :   Oj,  nieładnie  , nieładnie  ,   no a  co tam na góralskich  
euroregionach   i  turniach oraz   europejskich halach  ?

 Góral  :   A spędziliśmy wszytkie  łowce   do  zagrody   bo wycieczka z diasporą  
przelatywała i się  poplosyły.  A  tu   dla  pani dziennikarki   łoscypek żeśmy  
przywieźli,  ma, zje se.

Dziennikarka :  -Mm, smaczny, a co tam u was na waszych europejskich  kresach  ?



Kozak  :    Hetman Chmielnicki  przekazać  kazał  żeśmy diasporę pobili   i   
poczęstunek  dla   Tela   - wizji     przesyła , szpekuchy   ze słoninką.

Dziennikarka  :  Szpekuchy to damy na  fundację  Jolanty albo  Fundację  
Niepodległości  a na  drugą  turę   zapraszamy  państwa za chwilę ,  a teraz    - 
kolejny  punkt  programu     EUROPIADY   …..

Druga  Tura  narodów   :

-  Marynarz   z trójzębem 
-   Sztygar
-    Rolnik 
-   Ułani 

Dziennikarz  :      No witamy    nasze podziemie  europejskie ! 
                           No  powiedzcie , co tam  tam  zbrojni   ochotnicy w nadmorskich 
                           euroregionach    porabiają,  kędy  to  wieją    europejskie  wiatry ?

Marynarz :      A zrobiliśmy  Włochom  konspirację w  43  ,  ale  potem Wysoka  
                         Wenta  się   sprzysięgła   na nas  .  Ale  mamy za to   teraz   maski.  
                           Czerwone. 

Dziennikarz  :    A co w  europejskich  kopalniach odkrywkowych  słychać  ?
                           O , podobno  i do  lasów Ardeńskich   zalecieli   ?

  Sztygar :          A żeśmy im pierwsi młotem  przywalili w   ten ich Pałac 
                          Sprawiedliwości   gdzie   im siedzibę  SS  w 40    roku zrobili
                           i od tamtej pory  sprawiedliwość  dziejowa  się  gdzieś  podziała.

Dziennikarz:  -   No  właśnie,   tak  to walczyć   za naszą  i wasza  wolność, ale
                            przynajmniej      pamiętają   nas tam.   No , a co  tam na wiejskich
                            euroregionach porabiacie z tym narzędziem wykopaliskowym  , 
                            Unia na  kombajny  nic   nie przysłała ?

 Rolnik  :    Chłop żywemu nie przepuści , no to  i u  nas  eurozjady  olimpiadę  
                     urządziły ,   który  więcej  mórg posiada ,  tym  większy zasiłek 
                     unijny   otrzyma .



Dziennikarz  :    A    no właśnie  ,  oby nam  ta eurozjada  pogłowia  bydła  nie 
                           potruła . 
                           No  , a   co tam  w nadgranicznych euroregionach  ułani polscy  
                            porabiają  ?

Ułani  :    Konie  poimy, do kasyna   chodzimy i na  Huberta   biegamy  .
                 No i    kasyno   robimy , bo się  imprezy szykują.

Dziennikarz :    No i   Unia się  od was  i czego nauczy ,   tylko   nie  zapomnijcie
                          o pogromie  ,  bo tradycja  w  narodzie  zaginie  ! 

No i tak  proszę  państwa      kończy  się  druga  tura  Europiady-  nasze  Eurozjady  
do pracy  muszą  wracać , ale  na pewno  jeszcze   się spotkamy.

 A teraz nasz  numer specjalny  -     MARIAN  ,  gotowi     ?

   _________________________________________________________________    

                                        



                                   MARIAN     I   ONA       duet

                                                 LOT  KONDORA

  Ona  -  Marian …

         M   -      No ?

Ona  -    Pamiętasz  lot  kondora ?

       M  -      Nie…. a co  ci się   tak przypomniało  ?

 Ona   -   Przypomniało mi się  ,  bo no wiesz  , ten Żyd   co  przyleciał z dżungli
                amazońskiej z walizką  zielonych.

       M -       A, ten  co  chciał prezydentem  zostać .

Ona -     No, ten    co taką  Indiankę  przywiózł  z warkoczami do   Polski.

M-    No? I co  ?

Ona -     To on podobno  przyleciał z  tą  walizką  z Nowego Jorku , z koszernego
                Białego   Domu,   no wiesz, nie ?

M-    Słyszałem, że  z  Kolorado  ?

Ona -     Nie, z  Kolorado   z  kokardką   to była zrobiona  na Indiankę kobita 
              która z nim przyjechała .

M-    Z kokardką ? Z  kolorado  ? Coś nie  kumam.

Ona -  No wiesz,  to taki symbol  masoński  .

       M-    To ona  przecież i fartuszek   miała.

Ona -  Ano,  gospodynię  domową  udawała .

       M-     Matkę  Polkę mówisz ?



Ona -  Nie , z koła  gospodyń wiejskich  w Parczewie   czy gdzieś w  Rostworowie.

M- Gdzie takie  w naszym  polskim  Rostworowie  chodzą,  widziałaś  kiedy  ?

Ona -  Ja nie, ale byli tacy  co  widzieli   Stana  i jego  kobitę.

M- Ja wiem,  kto widział , Lechu widział i ten z  Mazowsza  też widział, i ten co 
w Gazecie pracuje.

Ona  -  A ten co w Gazecie pracuje to w ogóle pierwszy  widział   i wiedział 
            wszystko.

M- No to  i pierwszy widział jak lecieli do nas  euro – lotem.

Ona -   No tak , Tyminsky Stan and  his  wife to mieli rozdawać euro-dolary, 
              żeby ludzie  na  nich głosowali.

       M-    A , po naszemu sztadle,  znaczy  łapówki.

Ona -     Cóś  takiego , nie  ?    No  i wtedy  Lechu niczym  Piłsudski,
             tylko że bez  Kasztanki  wjechał  do studia  bo o mało  co aby  ludzie 
              nie  poszli na ten bajer.

           M-   To  stary  żydowski  numer,    tu machasz  marchewką , a tam rewolucję 
                    robisz.

Ona-     No  i dlatego   mało co aby  chłopo  - robotnik polski wybrałby tego 
              mesjasza   z dżungli   na naszego prezydenta.

M-  Strach pomyśleć , ale  wiesz, ile  ten Lechu  miał  jednak  pomyślunku !

Ona -  No   co było robić   …….bo wiesz , to taka luka  historyczna  wtedy 
            w kandydatach powstała  jak na   froncie białoruskim w czasie  wojny
            bolszewickiej.

        M -    I    Lechu   się  w tę lukę  wstrzelił   ?

Ona -  Cóś  tak jakby, a   wiesz , żeby  było ciekawiej to Lechu  nam  całą 
              gospodarkę przy  tej okazji uratował.

        



M-       Jak uratował, gdzie  ?

Ona  -   No bo jakby  te sztandle  ludzie  wzięli  to  by potem po 300 procent
            bankierom  spłacali odsetek  do   końca  świata .

M- Acha,  a tak Lechu  dał  każdemu  po sto  milionów  i Stana  przelicytował …

Ona-   I kondor odleciał…

        M-       Z    eurodolarami ….

Ona-   Lechu potem   też  nic  nie dał.

       M  -  Ty, a może  on był z   Hollywood  ?

Ona   -  Kto, Stan czy  Lechu  ?

       M-   Stan może i był  ,     a kto   sprawdzał kiedy ? 

Ona -  Od Spielberga , nie  ?  -  z Listy Szwindlera .

M- No  ,a  Lechu potem  z  Mazowszem  występował .

Ona   - Tyż karierę  zrobił jako  ‘ wódz  .’

        M   - A co miał    nie  zrobić , ja też  bym mógł   jak by mi  eurodolary
                przysyłali z diaspory.

Ona   -  T y !    Marian   , no nie  rozbieraj mnie! Na Żyda  nie wyglądasz ,
            walizkę masz,  ale  z  czarną dziurą  w środku.

M-  Niejeden Żyd  tak biznes  zaczynał   .

Ona    -  Tak  , ale oni mieli  te spółdzielnie  zwaną  Solidarność ,  a  ty  jak tak 
               mówisz  i kasy  nie robisz , to  lepiej  bierz  te  walize 
               i  idź   kase  zarabiaj  !

      M-       Zaraz, gdzie    ?!

Ona    -   Jak to gdzie – eurogiełda    gromadnościowa    czeka  …… na  ciebie , a ja   
tu poczekam  aż  mi jedna  Indianka  chałupę  posprząta.



Piosenka  turystyczna    Unijnej Pantery.

Siedemnaście  miała  lat  przemierzała  ciągle  świat
Siedemnaście miała  wiosen  i nadzieję  
że się   wzniosę  wzniosę  wzniosę….
Potem przyszły czasy złe  lecz   Pantera  wzniosła  się
i stwierdziła  że   poniosę  niosę  niosę  niosę

Osiemnaście miała lat  przemierzała  ciągle  świat
 Osiemnaście  miała  wiosen
 I nadzieję  że   to   jakoś zniosę  zniosę  zniosę  zniosę  
Osiemnaście  miała  lat  przemierzała  ciągle  świat
 Osiemnaście  miała wiosen  Europę   zniosła  ciosem  ciosem  ciosem

Potem  przyszedł  nowy  czas   i marzenia  poszły w las
 A Pan Tera  czy   pan  potem  
  trzeba było   młócić  młotem młotem  młotem

Gdy pięćdziesiąt  miała  lat    i stworzyła  nowy ład
     Europę  miała  tuż   pod nosem  nosem nosem  nosem
I tak  mijał szybko  czas   w  Europie  wyrósł  las
A  na ludzi   blady  strach że   z tym losem  losem  losem 

Osiemdziesiąt  miała  lat  przemierzała  ciągle  świat 
Osiemdziesiąt  miała  wiosen
i nadzieję że podniosę  niosę  niosę  niosę

Dziewięćdziesiąt  miała lat   przemierzała ciągle świat
Dziewięćdziesiąt  miała wiosen i nadzieję   że  położy ciosem  ciosem  ciosem

A gdy minął już  jej czas   Europy   zgasł  już  blask
  To   Pantera  już    podpiera  nosem  nosem  nosem 

Bo dostała  taki ciosem……………

__________________________________________________________________

 



   Przerywniki .

1.
O  Solidarności  proszę  państwa  to mawiają,że  wstąpiło do niej  prawie   3 miliony  
martwych dusz  i członków a  także  innych  partii  solidaryzujących  się potem   
nawzajem w  sejmie. A  i europosłów  nie  brakuje  w  tym  ugrupowaniu.    A  i też  
niejeden poseł  pasożyt się  trafi   do kolekcji  .

2.  Bakterie  unijne  straszymy.

3.   Rozrywki zakładowe  .

Zemsta Barucha  -   unijne  rozrywki  jak strzelanie  do wizerunków żydo- 
bolszewików  i rzucanie  w nich lotkami   .

4.   Migawka  reklamowa      '.Dojna krowa.'

Na ścianie wisi  portret ojca  założyciela   UE w fartuszku masońskim   obok portretu
chudej krowy  oraz  napis :
    ‘  Amerykańskie  befsztyki z polskiej wołowiny dla  każdej polskiej  rodziny  ‘

____________________________________________________________________

6.  Piosenka  TYLKO BIAŁY ORZEŁ     

Życie życie jest nadzieją 
 w której nikt ci nie  pomoże
 Nikt  ci   nigdy nie załatwi
 tylko Biały  Biały  Orzeł

Życie życie jest nadzieją  
w której   lepiej być  nie  może
 Loża  też  ci nie  załatwi
Tylko  Biały Biały Orzeł
                                  



Strach  być  pokrzywdzonym – parodia.

Za  biurkiem z   nogami  na  blacie  siedzi  prokurator, piłuje  paznokcie,  przed  nim  
pokrzywdzony;
Rozmowa:

Prok: - No   co  tam się u pana  takiego stało?
Pokrz:  - Proszę  pana  prokuratora,  ano  okradła  mnie  pomocna  pożyczka  i  nie  mam  
teraz  za  co  żyć, zabrali  mi....
Prok:  -  Zaraz  zaraz,  ja  pana  nie  pytam  co panu  i  kto  zabrał  tylko   co  się  stało  ale 
tak  ogólnie.
Pokrzy:- No  więc  tak  ogólnie  ,to  mi  się  stała  straszna  rzecz,  bo  ….
Prok:-  No  nie  wiem , czy  zdaje  sobie  pan sprawę z  tego, co  pan  mówi,   straszne  
rzeczy  przecież  zdarzają  się  bardzo  rzadko  i tylko w  filmach  science  fiction  albo w  
komediach, wie  pan ilu  takich jak  pan narzeka, że  coś  strasznego  im się w  życiu  
przydarzyło ?  A  ilu  ich  do  mnie  pisze  ? I po  co?  Zamiast  iść  na policję    albo  do 
psychiatry  ?
Pokrzy:-  Ale   mnie  ukradli  wszystkie  pieniądze  mojego  życia  !  czy  to nie jest  
wystarczająco  straszne?! 
Prok:-  A  tam zaraz  ukradli, przecież  to pomocna  pożyczka, więc  nie  ukradli tylko  
pożyczyli, a poza  tym,  może  jeszcze  oddadzą a  pan zaraz  panikuje  i  opowiada  jakieś  
bzdury o   strasznych rzeczach.  No więc  jeszcze  raz,  jak się  ta  spółka  nazywa  i  kiedy  
od pana  coś  tam pożyczyli  i  na  jak  długo  …?
Pokrz:-  Nie  wiem  na jak długo mi zabrali  majątek  całego  życia  ale  nie  chcieli  mi  dać 
pożyczki  tylko....
Prok:- Co pan mi  tu  opowiada, przecież chodzi  o   to, że  pożyczyli  od  pana , więc  kto  
tu jest tą  pomocną  pożyczką  ,   pan czy  ta  jakaś  spółka?  A  może   to  była  tylko  
przyjacielska  przysługa  a  pan  teraz  chce  się  mścić,    nie  wiadomo  dlaczego  ?  Wie  
pan co,  za  takie  kłamstwa  można  nieźle  posiedzieć,   nie wiem, czy  zdaje  pan sobie z  
tego  sprawę  ? 
Pokrzy:-  Ale  panie  prokuratorze,  ja  nie  kłamię,  ja naprawdę  jestem  pokrzywdzony !  
Ja  mam  ze  sobą  pen  driva  z  zeznaniem  i  wszystkie  dowody, żeby  się  pan  prokurator 
nie męczył ze  śledztwem....
Prok:   - Pan  da  tego  pen drive , przegram  na protokół   te  pana  wypociny a  dowody  
może  pan  na  wszelki  wypadek  zostawić,  może  się  do  czegoś  tam  przydadzą.... Ma  tu
pan  uprawnienia  dla pokrzywdzonego...czy zgadza  się  pan na  badanie  psychiatryczne  u 
naszych  biegłych oraz  pobranie  śladów  przestępstwa  i  innych wydzielin , czy    też 
będzie  pan dalej  mi takie  głupoty  opowiadał  i zabierał  mój  cenny  czas? Bo  ja  muszę  
iść  do  sądu  na reprezentację  za  którą  mi  przecież  płacą a  pan  mi  za  nic  nie  płaci  
tylko się  wymądrza  i  żąda  ode  mnie  rzeczy  niemożliwych  czyli  strasznych....panie, jak
się  pan nazywa?  Wciągnę  pana  na protokół  i    podpisze  mi  tu  pan   ,że  otrzymał  
uprawnienia  dla  pokrzywdzonego  ….
Pokrzy:-  To  ja ….  może  sam  to  jakoś  załatwię...  rzeczywiście,  po  co  ja  panu  
prokuratorowi  zabieram  czas  i  pieniądze.... mnie  i tak  już  zabrali  moje  pieniądze,  ja  
nawet pana  rozumiem...
Prok:  -  I to właśnie  chciałem usłyszeć,  do widzenia  panu,  życzę  powodzenia, a  niech  
pan  poszuka w  internecie  jakiejś firmy oddłużającej,  może  się  panu  przydać. 



Pokrz:- No to  może  ja sam  jednak  pójdę  z  tymi  dowodami  na  policję......
Prok:- A  zna pan  tam  kogoś?   
Pokrz:-  No  nie...
Prok:- A  widzi  pan,   już  oni  tam  zrobią  porządne  dochodzenie  kto  tu  jest 
pokrzywdzonym i  przez  kogo.  No to  do widzenia  ! I  niech  pan nie zmienia  miejsca  
zamieszkania  bo  będziemy  musieli  pana  szukać  listem  gończym...

                                         Piosenka  Euroidioty 

 Do tekstu z gazety ‘Tylko czysty  błękit ‘

Oprócz unijnego nieba nic  mi więcej nie  potrzeba
Oprócz gwiazdy  czerwonej i komisji zielonej 
Oprócz unijnego nieba
 Naszła  straszna  mnie potrzeba

   Refr.

Tylko błękit  wciąga nas
 świat tajemnic niespodzianek świat
tylko błękit wciąga nas

Niebo- i całe morze  gwiazd
Są  mapą     twoich marzeń
Jesteś widzę   jak swoją  twarz
Wynurzasz  -  z oceanu  

Ref.
                     
Tylko błękit  wciąga nas
 świat tajemnic niespodzianek świat
tylko błękit wciąga nas
 cały błękit niech się  spełni

____________________________________________________________



                              BOLEK  I OLEK Z  WIZYTĄ  NA  LITWIE
                     
                                                 

 CZĘŚĆ  I

Wałęsa BOLEK siedzi   butnie  na krześle  z    butem   na kolanie z  brudną  klapą. 
W  tle pomnik  księcia  Witolda.
Przed  nimi  wdzięczy się  młoda   dama  litewska. Śpiewa  piosenkę  plus chórek.

                               W zielonym gaju ptaszki spiwaju

                           ptaszki spiwaju spiwaju….

Dama   czyli dziewczę litewskie   - Panie prezydencie,   a pan do nas  do naszego   
litewskiego zaścianka   przyleciał  z wizytą  ,  co nie  ?  Tośmy  już  solidarnie  razem
w tej Europie   ? No w tym  nowym  europejskim  ładzie co  to go pan prezydent   
wspierał razem z profesorem  Geremkiem  i  profesorem  Kuroniem i z tym  ...no...  
profesorem od faszystowskiej  Gazety ?

BOLEK-  Nowy  czy nie  nowy  zawsze ten sam  stary  dobry ład ,  zmieniamy teraz 
nasz imydż , no i jak tak na was  tutaj młodzież  europejską  popatrzę ,  to aż  mnie   
coś  skręca  żeby  wam  wykład  zrobić  jakżem  komunę  obalał.

 Dziewczę  -    Panie  prezydencie,  przed nami  nowe   wyzwania  i nowe  
wyznania ...co   pan  powie naszej  młodzieży tutaj ,  jak mamy  dalej  walczyć o  
prawa  człowieka  i obywatela ?

BOLEK  - No  wiesz, to zależy do  unii  oraz  od  europosłów,  my  jużem  swoje 
zrobili   ha  ha  ha !

Dziewczę  się  kryguje ale podchodzi  -     Oj u nas to europejczyków nie brakuje ,  
mamy i Mickiewicza   ,a i był   Radziwiłł,  co to cały świat zadziwił   , o i nasze  
rektory  europejskie  też mamy  i  honoris  causy  też  mamy...

BOLEK   - To  ja się  stuknę na  cześć  tym kieliszkiem  do  Wielkiego  Księcia  
Witolda  on  jest z naszej    firmy  co  to  ład  europejski  zaprowadzała  na  ziemiach  
litewskich......



Tutaj  następuje  grzmot  lub piorun  i zmiana  sceny      wg   ‘Dziadów’
                                              ze sceny  VII. 

Zenon   -   To i u  was na Litwie toż samo się  dzieje ?

Adolf  -   Acha ,  u   nas  gorzej  jeszcze  , u nas krew  się leje !

Zenon -   Nie na polu bitwy,  lecz pod ręką kata , nie od  wieka tylko  od pałki i bata.

Hrabia  -   To bal był taki świetny  i partyjnych  wiele  ?

Francuz – Ja słyszałem , że pusto  jak w kościele.

 Dama  -  Owszem, pełno  ,śmiejcie się państwo , mówcie  co się  wam  podoba.
                       A była  to potrzebna Warszawie   osoba.

Zenon   -    My powinniśmy z sobą łączyć się i znosić . 
                  Inaczej rozdzieleni  wszyscy  zginiem  marnie.

Dama  - Ach,   jakie on okropne przeżyje męczarnie….

 Anioł    - Ten nam gazeciarz swe  rymy  wypali…..Śliczna  byłaby  wszystkim 
słuchaczom  przysługa .Patrz  jak  się   on zaprasza,  jak   śmieje  się,  mruga .I usta  
już otworzył   jak zdechłą ostrygę . I oko zwrócił  wielkie  i   słodkie   jak figę.

Kamerjunkier  -   Pan z Litwy ?   I po  polsku ? Nie pojmuję.
                             Ja myślałem  , że   w Litwie  to  wszystko Moskale.

Guślarz  -  Cóż to za szkarada !   Tylko siedzi  i nam gada  !
                   Czy widzisz  Pański  Krzyż ?  A kysz! A kysz  !

  Ksiądz  Ściegienny.

A wiesz ty  ,co to będzie  z Polską za lat   dwieście ?
A wiesz,  dlaczego  tobie przeor tak nie sprzyja  ?
A wiesz,   w  Apokalipsie co   znaczy  bestyja  ?

__________________________________________________________________



                               Europejski  przerywnik   reklamowy 
                                      euro – szczoteczka z  Eurolandu

                                Reklama   elektrycznej szczoteczki   do zębów.

Raz- dwa- trzy – cztery myjcie  się  zęby  co  cholery
raz  dwa  trzy  cztery       (  pochód  szczoteczek w eurolandu   )
raz  dwa  trzy  cztery             raz  dwa  trzy  cztery

– No  i po co  tak się  męczysz  europejska  szczoteczka  cię  wyręczy !
–  (  tu  prezentacja  szczoteczki   )  raz  dwa  raz  dwa   raz  dwa

                                       Ulubione  polskie  seriale
                            parodia    przeboju  4  pancernych  i  psa

Dreszcze  niespokojne
potargały  nas
a  my  na tej wojnie  
 już za  długi  czas
Niemców  napierdolę
wreszcie  się ogolę
i zastrzelę  psa
tylko się  namyślę
gdy  mi  kula  świśnie
a  tu  ruszać  czas

dreszcze  niespokojne
przy serialu  masz
 i  już  na tej  wojnie
śpisz  za  długi czas
obudź się  nareszcie
Polska czeka we  śnie 
nie daj  zabić się za  wcześnie ….....................



                     
                                  W zakładzie  pracy  chronionej.  
                            Z   Kabaretu  Moralnego  Niepokoju.

         Dyrektor w jarmułce.  Wchodzi     pracownik  Mrównica.

Dyr. -      No jak  tam,  macie  już  te  zakładowe wycinanki  ?

 Pracownik  -  Mamy już  szefie głowę Lenina , jest  Kuhn   i  Loeb 
                        i  Golberg Różański  ,ale jeszcze  nam brakuje  Bieruta   i  Gomółki.

Dyr.-           Bierut  nie  był diasporą   , no  ale  …….Gomółka       
                 miał koszerny ożenek .

Pracownik -  Tośmy   go właśnie  powiesili.

Dyr.  –          Powiesiliście?  Gdzie ?

Pracow   -  A no, w   gazetce  zakładowej.

Dyr.-         No  dobra ,  a jak tam   z tą  wycieczką  po   małej  ojczyźnie ? 
              Byli już   nasi  pracownicy z Łęcznej  w Synagodze ?

Prac-         Nie  wiem panie dyrektorze, ale   Kabel nam doniósł, że  mają  zamiar  
             zwiedzić    Lublin,     tam był   podobno jakiś   unikatowy w skali
              europejskiej    sejm żydowski , co obradował na jarmarkach, 
              a  potem  skończył  w  Brukseli..

Dyr.-      Mrównica,  jak Kabel takie  rzeczy mówi,   to musi  być  dobrze w temacie. 
            Masz  tu  na    sztadle  dla  związkowców   i dla  euroidiotów,    
             żeby nam  się  wizerunek nie   zepsuł.  No idźcie już.   

Pracow -    A to dobrze,   to  na     unijne eurorozrywki   będziemy  mieć……



                                  PAROSTATEK      

 potrzebne  są tematyczne scenki do piosenki  
                              

I. 
W starym  albumie u mego dziadka                       
 zdarzyła  się  ta krótka  migawka
gdy Dziadek  ruszył  na bliski  Wschód                 
 a naród  cały padł  mu do nóg

U Georga  Busha  tam zamawiali           
 I na Zachodzie w hutach ze    stali
Ale  Polacy się nie  poddali                    
 Bo zdarzył się  ten wielki CUD   !

 REFR.  

Parostatkiem  wielki  rój
Statkiem na  parę  rusza  w  bój
Gdy  ciemna noc zapadła
I  hołota kraj napadła
 I narodowi  groził zbój

Kąpielowy  kostium włóż
Bo na  pokładzie  czeka  George  Bush
I gdy się  zjawia  chmara
 a na pokładzie dyszy para
a w wodzie się  otwiera  nóż

II.

Bolesław  Chrobry i król  Batory
Co chcieli  ich zapędzić  do nory
I Święty Wojciech  i  z Litwy  król
Też  wyruszyli na wielki bój

Hetman  Petlura  i hetman  Chmielnicki
Zapowiedzieli :-  koniec  już  bliski  !!!
Lecz wieków  kilka  upłynąć  musi
  By  statek  wpłynąć  mógł  do Rusi   



REFR.     

Parostatkiem  wielki  rój
Statkiem na  parę  rusza  w  bój
Gdy  ciemna noc zapadła
I  hołota kraj napadła
 I narodowi  groził zbój

Kąpielowy  kostium włóż
Bo na  pokładzie  czeka  George  Bush
I gdy się  zjawia  chmara
 a na pokładzie dyszy para
a w wodzie się  otwiera  nóż

 
   Kąpielowy  kostium  włóż
Gdy w twoich stronach zjawi się  Bush
Gdy z morza  tryśnie ropa
A kraj nawiedzi  Europa
 I na ekranie błyśnie nóż

Teraz  znowu  mamy raj
Bo wielka  fala  nawiedzi  kraj
A statek nasz  Batory  wpłynie znów  na nowe  tory
I wszystkie  zmory odpłyną w dal

Kąpielowy kostium włóż
I na policzki nałów  róż 
 bo może  się  tak zdarzyć ,
 że  wypadnie nam  pomarzyć
A Europa  jest  tuż  tuż  …………………

Tusz…tusz…………..



    1.      Ułan Nieczaj   do Matki Boskiej  :

 -     Taki dowcip   widziałem   w jednej   gazecie  , Angorze  chyba, jak  żydo -  ludzie w 
Izraelu siedzą w oknach   i patrzą jak ich  policja  wyłapuje  Polaków co tam na  kontraktach
budowlanych siedzieli ,  nie zawsze  legalnie    , i taki  Mosiek  z długą  brodą  i z krzywym 
ryjem  łypie  na tego ich  żandarma , który jakąś  Polkę płaczącą  pod ścianą  obmacuje , 
wymachuje  pałą  i chce się  jej  do  skóry dobrać. 
Matka  Boska  odpowiada:
 -  Ale  rycerze , no  , no.....
Ułan Nieczaj na to :
-  No rycerze  ‘ okrągłego  stołu  ‘ ,  wiadomo ...
Komentarz:
Żydo  - ludzie  jak widzimy, zawsze   mają  swój  cel  , aby nie dopuścić  Polaków  do pracy
nie dać  im zarobić  i wszystkich  pod  ścianę .

 2 .  ‘  A naród  śpi   ‘ 

Matka  Boska  przejęła  się  kiedyś  widokiem  biednych Żydków i tak powiedziała :
N- Ach, co  to był  za ślub  !  (  a chodziło  o Przymierze  z Izraelem ) .

A Żydki na to   :
– Ach ,  cóż  to było  za wesele   !  Popili, pojedli  i zdrowo  posnęli .

 3.

Jak  Wańkowicza dwór   na Litwie  ocalał .

  W rokowaniach  rosyjsko- litewskich  o ostateczne  ustalenie  granic  rząd  sowiecki 
reprezentował Żyd  Joffe , a  stronę  litewską minister rządu litewskiego  Żyd  Rosenblum .  
Kiedy nie  mogli  dojść  do porozumienia , postanowili do Litwy  przyłączyć te  wszystkie  
miejscowości ,  w  których  Żydzi wymawiają dźwięk    ‘sz’  z litewska . I kiedy  jedne  
dwory  polskie  zostały po tej ,   a  inne  po tamtej stronie  granicy , pamiętam, że  ich 
właściciele zachodzili  w głowę , jaki  klucz podziału był  przyjęty.  Sam miałem  ziemię  na
Litwie   i sprawy  te  obchodziły  mnie  żywo.  I  dopiero  w Palestynie  dowiedziałem się , 
że  to , że  choć  część rodzinnego  majątku  została  przy  nas , zawdzięczam temu, dzieci  
Srula  który już nie  żył   , mówiły  ‘sz’ .
-      Czesi  to są  Niedbalowie,   Burianowie , Zimnalowie  – tłumaczył  prezydentowi  
Masarykowi  Sokołow .-  Słowacy to są  Glinkowie ,  Maczowie , i inni.  
 A Czechosłowacy  to są  Konowie   i Lewinowie .

O- Radek  , ale  Murzynów brakuje -  zwracali uwagę  towarzysze na proletariacki 
zjeździe międzynarodowym.

P-  Żaden Żyd   nie zgadza się  pomalować  na Murzyna  -  odpowiedział  znany  z 
cynicznego  dowcipu  Żyd  tarnowski.

Przypomniałem  sobie  ten dowcip  Radka,  kiedy  byłem  w Tel  Awiwie  na  akademii  
Brygady Hiszpańskiej.



Pierwszy mówca  przemawiał  po hebrajsku  imieniem  proletariatu  żydowskiego .
-     Udzielam  głosu towarzyszowi  Anglikowi  w imieniu  proletariatu  żydowskiego – 
oznajmił  przewodniczący  i na   mównicę wszedł  inny Żyd .

Q- Teraz  będzie  przemawiał  przedstawiciel robotników  Szkocji .
I znowu  ujrzeliśmy  Żyda . I tak do  końca .’

                                                ( cytat  z książki ‘De  Profundis’  -   Melchiora Wańkowicza )  
                                 

PIOSENKA  POLITYCZNA  żydowski bicz

Co  tu się  w tym kraju działo  
tego nie wie nikt
Żyd  na Żydzie bił  się w ciało
i  Żyda  Żydem bił

REFR.

I Żyda Żydem  bili
I z Żyda zrobił  Żyd
I ciało go bolało
 Żydowski to był bicz     x 2

 Co by się  tu nie wysilać
  Najprościej  powiedz  że.
Żydom wierzyć  nie należy
  Nie  należy wierzyć w  nic

REFR. 

 I Żyda Żydem  bili  
 I z Żyda zrobił  Żyd
I ciało go bolało   
 Żydowski to był bicz     x
 ____________________________________________________________________



DOBROTLIWI POLACY ROZMAWIAJĄ  O ŻYDACH

Dwóch  dziadków  weteranów  wojennych.

1.Korzenie  zła.

A- Wrastali   od wieków w Polskę  ziemię  przecież   …
B-  Tak  z korzeniami, teraz jak pociągniesz  to  im się ten  cały  unijny  europark   
rozleci.

2. Badania  nad  holocaustem .Nad  lekturą  antysemickiej  |Gazety  
Warszawskiej z czasów  okupacji   hitlerowskiej   z  tytułem  w  gazecie 
'Gdzie  nie spojrzysz  wszędzie żydzi'.

A- Boże  święty  ,  cóż to można   badać przez tyle  lat, ponad   60 już  będzie  ? A oni
ciągle  badają  i badają  i cóż  to oni  tak badają   bez  przerwy ?
B -  Jak ginęli,  po co ginęli, za co ginęli,  dla kogo ginęli,  gdzie   ginęli, przez kogo  
ginęli,    w jakich ilościach  ginęli .
A  -  No  i  popatrz ,  jakoś  nie   zaginęli, ' gdzie  nie spojrzysz  wszędzie żydzi'.

3.  Pogrzeb  diaspory.

A - Słyszałem, że   diaspory ma podobno nie być . Ułan   jeden  tak mówił.
B-  Zaraz,  zaraz ,  jak tak  mówił  to pewnie ma rację  . 
        A to idziemy  na pogrzeb.
             
             



                                 EURO     KĄCIK  REKLAMOWY  

                          
                                  EURO    PŁYN    DERMO- PROTEC.

Prezenterka  mówi tekst.

W stałym  spektrum  naszych zainteresowań   globalnych  jest   to , aby   reklama  
dotarła  do konsumenta.  Podczas   gdy  my   ciężko  pracujemy w labolatoriach  aby  
zadowolić  państwa  najskrytsze  pragnienia   i najbardziej wyszukane  potrzeby,  wy, 
drodzy państwo  czynicie  tylko   ten  jeden  wysiłek ,  wysiłek  kupowania  !
Kupujecie   owoce   i wyniki  naszej  pracy,  nie  wiedząc  nawet, że   to co  kupujecie
może  się  czasem  przyczynić  do waszego  szczęścia   rodzinnego,  małżeńskiego, 
zawodowego,  a  nawet-   hmmm....co  tu dużo  mówić  ,   także  i  duchowego.
Któż  jest  bowiem w  stanie  zgłębić  istotę  reklamy , jeśli  sam się  nie  przekona  o 
jej  działaniu  ? I oto, podążając   drogą  tajemnicy  natury,  opracowaliśmy  dla  
państwa- 
                 NOWY   -   W  PEŁNI  ZAWODOWY -   ULTRA  KOLOROWY-
                              EUROPEJSKI   -  PŁYN  - DERMONOWY  !

A  w zasadzie  dwa  płyny w  jednym, jeden na porost  włosów ,   gdy  jeszcze  nie  
wszystkie  wypadły -   i drugi-  którym    dokonacie   sami  cudu  natury  z  pomocą 
naszych  lekarzy  specjalistów, gdy  wasze  włosy  nabiorą   odpowiedniego  blasku.

„Przed  użyciem  zapoznaj się z   załączoną  ulotką   do opakowania  lub skontaktuj 
się  z  lekarzem  lub farmaceutą w celu  uniknięcia  działań  niepożądanych.'

A  oto  ulotka  :  
Płyn  DWA W  JEDNYM  DERMO  - PROTEC  jest  idealnym  środkiem  na 
odsiwienie  i  porost  włosów.  Twoje  włosy  odrosną w ciągu  kilku  tygodni  gdy 
rano  i wieczorem  natrzesz  głowę  wacikiem  nasączonym  euro -płynem .
                                  
                                            DERMO- PROTEC.



UWAGA-   zbyt  częste  nacieranie  może  spowodować  utratę włosów  poprzez  ich 
spalenie.Przed  użyciem  zapoznaj się z   załączoną  ulotką   do opakowania  lub 
skontaktuj się  z  lekarzem  lub farmaceutą w celu  uniknięcia  działań  
niepożądanych.'
                                    Euro-  płyn  DERMO- PROTEC    

nadaje  się  również   do  spożycia, wystarczy dwa  razy  dziennie  wypić  dwie  
miarki    naszego  płynu,  aby twoje siwe  włosy    nabrały  koloru  tęczy  -  i będziesz
wyglądał  jak 
                                       RAINBOW  MAN  !!!!!
Do  opakowania  jest  dołączona  ultra  nowoczesna  proteza  zębowa  oraz  kupon   
konkursowy   dla   szczęśliwego  posiadacza euro-  płynu

                                          DERMO-  PROTEZ 
                oraz   dwudniowa  wycieczka z  Eurolandu  do Tunezji 
               samolotem  PROTEZ - model    europejski  przedwojenny 
             
    Nasz  model   europejski PROTEZ  jest  wyposażony w  instrukcję  obsługi ,żeby  
się  nie  zepsuł  po drodze.

'Przed  odlotem zapoznaj się z  treścią  instrukcji  obsługi    lub skontaktuj się 
z  naszym   radiolokatorem  w celu  uniknięcia   możliwych  powikłań  podczas  lotu.'

                                    Nasz euro- konsultant  poleca  :
                                           Płyn do  protezy  
                                         Klej   do  PROTEZA  !

UWAGA
'Przed  użyciem  zapoznaj się z ulotką  dołączoną  do  opakowania  lub  skontaktuj 
 się  z  naszym  konsultantem  jeśli  pomylisz  ulotki  skutki  mogą  się  okazać  
nieprzemijające.' 

tutaj  scena  jak  przed  II  wojną  - stary  samolot  z pilotem  w  goglach  i  w 
pilotce    leci ,  pilot  szczerzy  zęby  do kamery , samolot  leci w  dół  i spada.



KORBA  OD  NOCNIKA.    2005.  Nic  się  nie  zmieniło  o  tamtej pory.

  Refren  :

Z  samego rana gnój  mnie  przenika   
  to jest  korba  od  nocnika
Z  samego rana gnój  mnie  przenika   
  to jest  korba  od  nocnika

I. ktoś  mnie  rano ze  snu budzi
widzę w domu  obcych  ludzi
  mundurowi    przyjechali   prosto z  łóżka  mnie  wyrwali
 policyjnych  cweli  chmara  na ich  widok  spada  wara
 przymusowa  popelina 
 akcja wartka  widok  kina

do  lekarza  mnie  zawieźli  byście wszyscy  za  to  szczeźli
  lekarz  gładko  wypytuje   co  ja  w  głowie  swojej  czuję
ja mu  na  to  odpowiadam  że z  gry  takiej  to  wypadam
a  on do mnie  elokwentnie  preparuje wszystko  mętnie

  Refren  :

Z  samego rana gnój  mnie  przenika   
  to jest  korba  od  nocnika
Z  samego rana gnój  mnie  przenika   
  to jest  korba  od  nocnika  

II.
sądowa  gmina  coś  preparuje  i fałszerstwami  na  ludzi  szczuje
w  prokuraturach  i innych  organach
pracują  same  podstępne  szuje
 nie znasz  godziny    ni  dnia  ni  nocy
a  sprawiedliwość  cię  nie  zaskoczy
kibuc  i  gwardia  ludowych  mętów
z  PRL- owskich  płynie  odmętów
pisma petycje i zaskarżenia  
 trafiają prosto w  pole  rażenia
a ty z  wrażenia  aż zaniemówisz
  gdy cię  ta  swołocz  aż  tak  polubi



  Refren  :

Z  samego rana gnój  mnie  przenika   
  to jest  korba  od  nocnika
Z  samego rana gnój  mnie  przenika   
  to jest  korba  od  nocnika  

III.

Uczone w piśmie  i ich  koledzy  
co  talmudycznej  nabyli  wiedzy
więzienna  krata  już  na was  czeka
za  bicie  prawem  prawa  człowieka
 żaden   i żadna z  was  nie doczeka
za  bicie  prawem  prawa  człowieka

  Refren  :

Z  samego rana gnój  mnie  przenika   
  to jest  korba  od  nocnika
Z  samego rana gnój  mnie  przenika   
  to jest  korba  od  nocnika  

Z  samego rana do was  zawita
i  zniknie  korba  od  nocnika
Z  samego rana do was  zawita
i  zniknie  korba  od  nocnika

(  tu w teledysku  ręka z  odznaką  Korpusu Policji Państwowej  )



PIOSENKA  LWP-owca.

Żołnierz  drogą maszerował, 
 na  parkingu się rozwalił,
a  że  go  bolała  noga
wyjął  skręta  i zapalił,

skręcił w  prawo  skręcił w  lewo
  i tak  nadział  się  na drzewo,
a  że   go  bolała  noga   
 skręciła  mu się  ta  droga

refr.

hej dziewczyno    hej  niebogo
kiedy  przejdziesz  sama  drogą
to pamiętaj o tym  stale
że  na drodze  są  robale

tyś  jest  na  zakręcie   cnoty
  i masz  wiele  do  roboty
 więc  wystrzegaj  się żołnierza    
co  do  ciebie  drogą zmierza

  hej żołnierzu  hej niebogo
gdy  do pułku  zdążasz  drogą
i się  nie  przejmujesz  wcale
a  tam  mogą  być  Moskale

gdy  się  pułk  do ciebie  zgłosi
to   pobiegnij   wraz   do Zosi
   i gdy  Zosia    cię  pokocha
szybciej  wrócisz  do swych  koszar

  hej dziewczyno  hej  niebogo
kiedy   ułan  zdąża  drogą
  to wybiegnij  mu  naprzeciw
  i będziecie  mieli dzieci

   



PIOSENKA  ULICZNA.

    Dzień-  wspomnieniem  lata -  lata  !
    Dzień-  wspomnieniem  wlata -  wlata  !

I.  
Tyle  gojów w całym mieście  nie widziałeś tego  jeszcze
popatrz  -  oh  -  popatrz  !
  szerokimi  ulicami  idą  goje  jak  barany
popatrz  -  oh-  popatrz  !
wiatr  porywa  ich  marzenia  bo się w życiu  nic  nie  zmienia
popatrz  -  oh-  popatrz  !
I  tak   rok  za  rokiem  kroczy  zbliża  się  co koń  wyskoczy

REFR.
na-na- na-na -na -na- na         -  UE  - UE
na-na- na-na -na -na- na         -  UE  - UE

II.

tyle  gojów  na rozdrożach  tego ich  nauczy  loża
popatrz  -  oh  -  popatrz  !
wiatr  poryw ich wierzenia  loża życie w  piekło zmienia
popatrz  -  oh -  popatrz  !
 co dziś  będą  goje  warzyć  gdy  wypadnie  im pomarzyć
popatrz-  oh-  popatrz  !
i nadzieję  goje  mają  że   się  znów  podorabiają

REFR.
na-na- na-na -na -na- na         -  UE  - UE
na-na- na-na -na -na- na         -  UE  - UE



 Narodzie  wstań.   r.  2005.       Tekst    przeznaczony  na  folder  wyborczy.

NARODZIE  WSTAŃ !

Od huku  dzwonnych  drgań
trzęsie  się  Polski stolica
 i pełna jest  polska  ulica  
euro- patriotów w  uroczystych szatach
księży z z krzyżami  na ornatach
cepów z widłami  na sztandarach
a  biją  im dzwony  z  euro- kościołów
a szumią  łopoczą  szarfami  przyczołów
chorągwie 
proporce  unijne

Narodzie  wstań !

Bankiet  dziś  będzie 
 ach !   przedziwny
z  szeregu  euro - dań
 nie , nie dla  ciebie 
 nie  bądź  naiwny,
dla   ciebie  starczą  skromniejsze  kuchnie
od  których brzuch ci  narodzie  spuchnie
dla ciebie  starczy  półtorej szklanki
cienkiej euro- wodzianki.




