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MIN Ł DZIEĄ Ń

Czekali my  z  t  wiadomo ci  ile  siś ą ś ą ę 
tylko dało, ale niestety przyszła pora 
j  podać opinii publicznej:ą
SOBOS umarł.

...

Wicehrabia Szcze niewski w dalszymś  
ci gu wkurwia si  na MOI.  Dałby juą ę ż 
spokój.  Walentynki  id ,  a  ten  oą  
dokumentacji do skryptu...

...

Kancelaria  Kanclerza  Rady  Marchii 
Teuto skiej  poszukuje  osoby na sta-ń
nowisko Ministra Promocji  i  Informa-
cji.  Przynajmniej  obywatelstwa  sar-
mackiego wymagaj . Jeszcze.ą

...

Markiz  Czeka ski  został  Przewodni-ń
cz cym  NZM.  Ciekawe  czy  partiaą  
wróci  do  wszechsarmackich  korzeni, 
czy  te  gello ski  bluszcz  zadusił  już ń ż 
wszelkie objawy patriotyzmu.

NOWY DZIEŃ

Imieniny dzisiaj  obchodz  Dziadumił,ą  
Prosimir, Siemirad i egota. Ż
Wszystkiego najlepszego!

...

Dzi  rocznica zniesienia niewolnictwaś  
na Mauritiusie.

...

64.  urodziny  obchodzi  Terry  Jones, 
członek Monty Pyton.

...

595 lat temu zawarto Pokój Toru ski –ń  
wydarzenie,  o  którym słysz  zawszeę  
gdy przyje dzam do Torunia od samo-ż
zwa czego  przewodnika  przy  okazjiń  
zwiedzania ruin krzy ackiej bardaszki.ż

Teksty niedoko czone...ń

“Living Next Door To Alice”

Powrócił po długiej nieobecno ci zza kanału La Manche, wypo-ś
cz ty i z nowym baga em do wiadcze  (nie na darmo zabrałę ż ś ń  
kilka dodatkowych toreb). Pan Robert markiz “zaraz wracam” 
Czepia ski, powszechnie znany i lubiany stwór humanoidalny.ń  
Jest znowu w ród nas. Uraaaaaaa! Krzycz  najzupełniej szcze-ś ę
rze. Czym bez niego byłaby Sarmacja? Niech nam yje i królu-ż
je... Ale nie wyprzedzajmy faktów. Nie wyobra am sobie, abyż  
Sarmacja istniała bez Niego. On zawsze był - w jakiejkolwiek 
formie. Modny ostatnio Chuck Norris to przy nim mały piku . Oś  
ile niejakiemu Bruce Lee udało si  pokonać  Chucka,  o tyle naę  
Pana Czepia skiego nikt jeszcze nie znalazł sposobu, wydajeń  
si  być niezniszczalny, niezatapialny i wygrzebał si  ju  z nie-ę ę ż
jednego grobu. 
Najwyra niej odgłos dzwoneczka zwanego “Big Ben”, poruszyłź  
w  nim zupełnie  now  nutk ,  uaktywnił  innowacyjne pokładyą ę  
wra liwo ci,  na  rzeczysarmack  rzeczywisto ć.  Markiz  grzmi,ż ś ą ś  
niczym przysłowiowe tr by jerycho skie, wieszcz c rychły de-ą ń ą
kadentyzm naszej sarmackiej egzystencji. Markiz, zwany cza-
sem diukiem d wi czy publicznie, i  ogarn ła go bezgraniczna iź ę ż ę  
totalna niemoc. R ce, nogi (i co tam jeszcze) odpadły. Kl ska.ę ę  
Z ch ci  wyr czyłby si  kim  (komu nic nie opadło)  za parę ą ę ę ś ę 
srebrników.  Có  z  tego  skoro  nie  ma  ch tnych?  Zmierzch,ż ę  
wszelkiej  ma ci specjalistów, tudzie  nawet czeladników. Ak-ś ż
tywno ć, partii mierna, firmy nie mo na zało yć, organy praso-ś ż ż
we jedynie  prywatne (dobrze,  czy  le?,  prawda,  czy fałsz?),ź  
wszyscy w Rz dzie.  Uffff  (jednym tchem nie sposób wyrazićą  
wszystkich kl sk) i  Brrrrrrr.  Zaraz! Z ciekawo ci zagl dn łemę ś ą ą  
do lustra i odetchn łem z ulg  - wszystko na swoim miejscu,ą ą  
nawet troch  zarost mi si  pu cił. Nie, to nie mo e być rz dowaę ę ś ż ą  
g ba. Zreszt , jak i kiedy - chroniczny brak czasu, ba nawetę ą  
obywatelstwa sarmackiego nie posiadam. Poszedł by taki do 
pracy, ale nie ma gdzie. Kiszki mu si  skr caj  z głodu – res-ę ę ą
tauracje pozamykane, słu ba z zamku pouciekała. ony brak.ż Ż  
Kto straw  dla mo ci waćpana przygotuje? Stawiam na liczneę ś  
potomstwo (to chyba si  wzi ło z klonowania, czy te  po al si ,ę ę ż ż ę  
p czkowania) - niech si  nieroby wezm  do roboty skoro pos-ą ę ą
k pili kasy na  porz dn  piramid . A tak papa i dziadek (jak teną ą ą ę  
czas leci), przewracał si , przewracał i wylazł na wiatło dzien-ę ś
ne. Z drugiej strony, bior c pod uwag  skandaliczny stan pira-ą ę
midki -  jeszcze by si  nieboszczykowi na głow  zwaliła. Koniecę ę  
ko ców, nie ma tego złego... co by na ywe nie wyszło.ń ż
Ale odchodzimy od tematu. Wi c opok  w tym nurcie zgniliznyę ą  
i  rynsztoku, jest On, ten który we mie sprawy w swoje r ceź ę  
(czytaj cugle) i poustawia wszystkich po k tach. Otó , docho-ą ż
dzimy i do sedna, do ródeł, tego  artykułu. Albowiem, czytamź ż  
ja rano (no dobrze - dla mnie rano), przy dobrej kawie ulubiony 
“Dziennik Grodzki” i co ja widz ? “(Nie)Spełnione Marzenia”.ę  
Tak, mój ulubieniec si  nie mo e spełnić. Nie inaczej. On chceę ż  
Rz dzić! Ba, On chce “kierować Ksi stwem”. Stworzyć krainą ę ę 
wiecznej szcz liwo ci! K...wa - dla siebie chyba. Ja si  pytam -ęś ś ę  
Prawo Jazdy posiada? ni mu si  władza absolutna. Có  zrobić,Ś ę ż  
kiedy licencj  na t  ma Ksi e? Konstytucyjnie, jako Stwórca teję ą ąż  
rzeczywisto ci  i  z  woli  narodu (nielicznego,  ale jednak).  Podś  
wieloma wzgl dami mo na si  z nim nie zgadzać, ale Ci wy-ę ż ę
emigrowali i tworz  swoje wiaty. Mieli na tyle odwagi i chwałaą ś  
im za to pod niebiosa. Taki? Nie. Dalej swoje - b dzie spraw-ę
dzać programy,  czysto ć  wody,  oraz majtek.  Fora ze  dworaś  
chciałoby  si  powiedzieć!  Historia  odnotowała  liczne  przy-ę
padki,  kiedy  to  swym  dono nym  głosem  burzył  nam  muryś  
Sarmacji, diabeł ponury (strony na serwerze, ludzi i  układy). 
Wiem,  “Historia  lubi  si  powtarzać”.  Nieeeeeee!  Nie  taka!ę  
Chciałoby si  spytać “who is fucking Allice?”.  ę

Gell Anonim



Kukuł
CZ Ć CZWARTAĘŚ

Na por czy wsparłem głowę ę
Wci  domysły snuj c nowe,ąż ą
Ju  nie rzekłszy nic do ptaka,ż
Co na nosie siedział tuż
Oczy we mnie wpił błyszcz ce,ą
Jako agwie dwie płon ce,ż ą
Pal c serce mego łonaą
Jak po arnych ogniem zórz.ż
I tak w dziwnych mar osnowie
Czoło wsparłem o wezgłowie
Gdzie si  kładły m tne blaskię ę
Jak opadłych płatki ró .ż
Na wezgłowiu głow  kład ,ę ę
Gdzie Kasie ki czoło bladeń
Ju  nie spocznie nigdy ju !ż ż

Naraz w nocnej ciszy łonie
Słodkie si  rozeszły wonie,ę
Jakby mi kko, cicho r kę ę ą
Kto  wonno ci rozlał kru ,ś ś ż
Chłon c wonnych dym kadzideł,ą
Usłyszałem jakby skrzydeł,
Jakby lekkich stóp anielskich
Cichy szelest blisko, tu !ż
- Panie! - rzekłem - Ty łask zdroje
Przez anioły lesz mi swoje,ś
Balsamicznych lek nektarów
Gdzie  z niebia skich zsyłasz zórz.ś ń
Przychyl ustom wonnej czary,
Bym przepomniał sm tnej maryę
A ból we mnie zmilknie stary
Kukuł rzecze:
- Spieprzaj dziadu, ale ju !ż

- Kukuł! - rzekłem - Hej wró bito!ż
Czarnych pot g zły najmito!ę
Powiedz czy  ty twór miertelnyś ś
Czy piekielnych mocy wró ?ż
Z jakich burz niezl kłych gromemę
Nad tym sm tnym zwisłe  domemę ś
Jakby nocnych wichrów złomem,
Z Plutonowych zwiany wzgórz.
Powiedz błagam wró u stary!ż
Czy te rajskich wód nektary?
Czy ta Serafinów dłonią
Kołysana wonna kruż
Zniszczy we mnie alu pi tno,ż ę
Za Kasienki mar  sm tn ?ą ę ą
Kukuł rzecze:
- Spieprzaj dziadu, ale ju !ż



- Kukuł! - rzekłem znów - wró bito!ż
Czarnych pot g zły najmito!ę
Nie wiem czy  ty twór miertelny?ś ś
Czy piekielnych poseł burz?
Lecz na wi te Niebios godłoś ę
Co z nico ci nas wywiodłoś
Powiedz, błagam dziwny ptaku!
Z Plutonowych zwiany wzgórz
Mów! czy ból mój i t sknota,ę
W multipleksu spłyn  wrota,ą
Gdzie Kasie ka mo e samań ż
W kinie siedzi teraz ju ?ż
Czy z ni  seans wraz rozpoczną ę
W sali gdzie mam mysli mroczne?
Kukuł rzecze:
- Spieprzaj dziadu, ale ju !ż

Wi c gniew we mnie wezbrał mocnyę
I krzykn łem: ptaku nocny!ą
Niech ci  znów na zr b piekielnyę ą
Grom niezl kłych niesie burz.ę
I z Bokassy zabierz skrzydła
Woda kapie z nich przebrzydła
Zdejm mi z serca dziób twój ptasi
Co jak ostry razi nó .ż
Niechaj kłamny byt twój zga nieś
Mam ja tasak w r ce wła nie!ę ś
Snem miertelnym cicho za nij!ś ś
W bezpami tnych toni mórz.ę
Precz ode mnie! W kraj daleki
Odejd  st d, lub zgi  na wiekiź ą ń
Kukuł rzecze:
- Spieprzaj dziadu, ale ju !ż

I wci  siedzi cicho tkwi cyąż ą
Wyliniały kukuł drwi cyą
K dy czarny nos Bokassyę
Jak domowy wieci stró .ś ż
A wzrok jego w snów pomroce
Błyskiem dziwnych skier migoce
Jak sennego wzrok demona,
Co z piekielnych spłyn ł wzgórz.ą
Lampy mojej wiatło ć bladaś ś
Na twór ptasi cicho pada
I odkryłem prawd  strasznę ą
Co u  stóp le ała tu .ż ż
Za kukuła jest przebrany
Szpieg scholandzki zafajdany!
Mam dla niego t  wiadomo ć:ą ś
Spieprzaj dziadu!
Ale ju !ż

Oryginał: E. A. Poe
Konwersja: Niestety Ja


