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MIN Ł DZIEĄ Ń

Minister Hergemon załatwił – jak sam 
informuje – wszystkie zaległe wnioski. 
My limy,  e  nie  ma co  o  tym infor-ś ż
mować,  wystarczy  je  przetwarzać  w 
rozs dnym terminie. Wtedy na pewnoą  
nikt  nie  b dzie  niczego  Ministrowię  
zarzucał.

...

Diuk  Ko ci ski  powołał  diukaś ń  
Ko ci skiego  na  stanowisko  chargeś ń  
d'affaires w Brugii. A jeszcze kilka dni 
temu diuk Ko ci ski pisał, e ludzie oś ń ż  
mało co w drzwiach si  nie zabijaj  oę ą  
prac  w MSZ. Mo e drzwi nie spełniaję ż ą 
wymaga  prawa budowlanego.ń

...

SOBOS wci  jest martwy.ąż

NOWY DZIEŃ

Dzi  Dzie  Bohaterów  Mozambiku.ś ń  
Cze ć im i chwała!ś

...

Imieniny 3 lutego obchodz  Uniemysłą  
i Uniesława. Wszystkiego Naj! Naj!

...

Wietnam  obchodzi  dzi  rocznicś ę 
utworzenia  Partii  Komunistycznej. 
Ciekawe  czy  w  Wandystanie  Prezy-
dent zareaguje na to ogólno wiatoweś  
wi to...ś ę

...

Dzie  M czenników  na  Wyspachń ę  
wi tego Tomasza i Ksi cej.Ś ę ążę

Brzmi troch  jak infomacja o tajnychę  
wi zieniach w Sarmacji.ę

...

13  w  pi tek.  Wydajemy  13  numerą  
Dziennika  w  pi tek.  A  strach  po-ą ż
my leć ile rzeczy mo e si  nie udać!ś ż ę

Kto wie, mo e ju  niedługo nowa religia zago ci w Sarmacjiż ż ś

W  naj mielszych  snach  nasza  podła  i  bezwzgl dnaś ę  
Redakcja nie spodziewała si  tak owocnego ko ca dnia.ę ń  
Festiwal  szale stwa  rozpocz ł  baron  von  Kiechajas,ń ą  
który  na  LDKS  wyrzekł  si  Bravogirla,  co  musiałoę  
wstrz sn ć  Prorokiem.  Jak  by  nie  patrzeć  Ko ciółą ą ś  
Bravogirla  stracił  swój  sarmacko-teuto ski  filar.  Posełń  
Kiechajas  –  aktualnie  niewierz cy  -  pod  swoim  pod-ą
pisem umie cił zdanie: “Sławi cy imi  Najdostojniejszejś ą ę  
Lilianny  de  Folvil.”  Obserwatorzy  natychmiast  do-
patrzyli  si  w  tym  romansu  pomi dzy  Timiosem  ię ę  
Liliann . Golda Meir obiecała nawet wspomnieć o jak eą ż  
pi knym  zwi zku  w  dorocznym  or dziu  do  Naroduę ą ę  
Izraela. Jedynie jak zwykle czujna Redakcja Dziennika 
Grodziskiego  nie  dała  si  zwie ć  pozorom  i  dzi kię ś ę  
trwaj cemu przez długie lata dokarmianiu wiewiórek wą  
Wangregacji Nauki Wiary Jedynego wieckiego Ko ciołaŚ ś  
Wandejskiego  natychmiast  otrzymali my  pełn  infor-ś ą
macj  dotycz c  zdarzenia.ę ą ą
Najpierw zajmijmy si  informacj  o romansie Lilianny ię ą  
Timiosa.
Nic takiego nie miało prawdopodobnie miejsca. ródłaŹ  
zbli one do Ksi cia podaj , e panna Lilianna planuje poż ę ą ż  
uzyskaniu obywatelstwa wej ć  w zwi zek mał e ski  zś ą ż ń  
kawalerem Browarczykiem, wi c jakiekolwiek insynua-ę
cje dotycz ce romansu z Timiosem mog  si  sko czyć oą ą ę ń  
poranku na ubitej ziemi.
Powstaje pytanie,  sk d si  wzi ło  to zdanie  pod pod-ą ę ę
pisem barona von Kiechajasa.
Otó  wiemy sk d.ż ą
Panna Lilianna de Folvil ma zamiar zało yć w Sarmacjiż  
własn  religi  i  stara  si  zebrać  zwolenników.  Voną ę ę  
Kiechajas jest kolejnym. Poza tym to stary lowelas.
W  ten  oto  sposób  dzielna,  cierpi ca  na  bezsenno ćą ś  
Redakcja  Dziennika  Grodziskiego  rozwikłała  kolejną 
spraw  obyczajow  tylko  po  to,  by  mógł  Drogię ą ś  
Czytelniku przeczytać o tym przy porannej kawie.

Redaktor Naczelny



Mandragor Jutrzenki

Piotr ' Khand' Krupi skiń
Płonie permanentny płomie  ponadczasowych pomysłów!ń
Proporzec post powej proletariackiej prokomunistycznej partii politycznej promieniujeę  
przez postać podpułkownika Przep echowicza. Partia pozbawiona perfekcyjnego przy-ż
wódcy pozostałaby prawdopodobnie przebrzmiałym projektem. 
Pragenezy partii proletariackiej piotrowego pa stwa profesorzy pradziejów poszukujń ą 
po ród pogorzelisk postmonarchizmu. Popatrzmy: przedwojenne podgrodziskie Podd -ś ę
bice. Pochmurny poranek pi tnastego pa dziernika. ę ź
Pot ny Prefekt przyspał. ęż
Pracowali przecie  poddani prefekta: plebs, pospólstwo, proletariat, plaga pluskw po-ż
zaelitarnych!
Pot ny Prefekt przyspał pokonany przez poprzedniowieczorne podboje. Popijawa. Po-ęż
tem  psychodeliczne  przewidzenia  po  protofungus  precelchandcica  (pseudogrzybku 
precelkhandzkim). Pseudodoznania ponadczłowiecze stwa. Plejady pl saj cych, psotli-ń ą ą
wych,  podnieconych potencjałem personifikacji  pomara czowych poziomek.  Przywi-ń
dzianych? Prawdziwych? 
Play. Przerwa. Previous. Play. Powtórnie! Paradoks ponadczasowo ci!ś
Powrót poprawnego postrzegania.
Pó no po północy przyszli przyszli protegowani prefekta. Potem przez patio przeszliź  
przeszli petenci prefekta. 
Pocz tek  perwersji.  Prefekt  –  panie.  Panie  –  panowie.  Prefekt  -panowie.  Poł czenią ą  
przezroczyst  prz dz  postnarkotycznego po dania. ą ę ą żą
 - Pomieszanie! Parodia po ycia! Pastisz prokreacji! Pamflet postmoralny! – powiedział-ż
by proboszcz pobliskiej parafii. Potwierdziłby pastor. Powtórzyłby pop. Przyklasn łbyą  
pleban.  Przyj łby  pewnie  przeor.  Podpisałby  po  par setkroć  przedchrze cija skią ę ś ń  
pontifex. 
Pot ny Prefekt przyspał. ęż
Podczaszy Przep echowicz przekroczył próg pokoju prefekta. Przezabawne! Przecież ż 
poza progiem pokoju podczaszy przekroczył ponadto próg post pu!ę
Pokój  Prefekta.  Poranek  przerwało  podzwonkiwanie  pratelefonu  –  przedwojennego 
prototypu projektora protokolarnego. 
Pot ny Prefekt przyspał. ęż
Pratelefon próbował przebudzić Prefekta. 
-  Pech! Pan poszczuje psami!  –  pomy lał  Podczaszy –  postanowił  pełnić powinno ćś ś  
Prefekta per procura. Podniósł przedmiot przyuszny – Przecie  porozmawiać pragnież  
przewa nie  przewa na  postać:  premier,  prezydent,  pretor  peregrynów,ż ż  
przewodnicz cy  parlamentu,  poseł,  przyjaciel  Prefekta,  przeło ony,  potentat,ą ż  
prorektor, przemysłowy polimiliarder petrochemiczny produkuj cy poliestry. ą
Przez  prototelefon  przemówił  przywódca  Pa stwa  Post pu,  przyzwyczajonyń ę  
przyłapywać przypadkowe persony. Przewidział powag  poczynionego przedsi wzi cia.ę ę ę  
Przedstawił  Przep echowiczowi pokrótce post powe paradygmaty. Podczaszy poczułż ę  
proletariack  przynale no ć. ą ż ś
Przemiana  pora aj ca.  Prawo  powszechne  przeciw  plutokracji.  Perfekcyjne  porshe,ż ą  
porównanie:  proste  punto.  Przedtem:  portal,  porter,  portier,  portfel.  Potem:  praca, 
partia, progres, post p! ę
Prefekt przespał pora k . ż ę
Powstała Partia Proletariacka. 
Przewodził Przep echowicz. ż
Potem płon ł permanentny płomie  ponadczasowych pomysłów!ą ń

Piotr, przywódca

Po przeczytaniem powy szej przypowie ci prosimy poznać pierwowzór (publikowany poni ej).ż ś ż



MICHA  WINNICKIŚ

NIECH ZABŁY NIE TYSI C INTELEKTÓW!Ś Ą
Czym byłby sarmacki komunizm bez Zenona „Wandy” Przep echowicza?ż

Niczym.

Historia Komunistycznej Partii Sarmacji rozpocz ła si  w czerwcowy poranek wę ę  
1919  roku,na  małej  wioseczce  w  pobli u  Grodziska.  Baron  Włodzimierzż  
Wie sko,  członek  sławetnego  klanu  Wie sków,  zasobnego  w  ministrów,ń ń  
baronów i innych wyzyskiwaczy ludu pracy, klanu, w którym m czyzna musięż  
mieć imi  zaczynaj ce si  na ‘W’ zaspał.  Robił  to zreszt  prawie zawsze. Wę ą ę ą  
ko cu na jego maj tek pracowali fornale, chłopi i last but not least podczaszyń ą  
Zenio. Nagle zadzwonił telefon.

Podczaszy Zenio, który wszedł wła nie do salonu Pana, by uzupełnić braki wś  
zakresie alkoholu w karafkach na stole, zawahał si , czy odebrać. Ale Pan spałę  
nadal, Zenio postanowił wi c odebrać. „W ko cu to mo e być S dzia, Premier,ę ń ż ę  
albo kto  równie wa ny, a je li  nie odbierzemy tak istotnej wiadomo ci,  Panś ż ś ś  
przegoni nas po okolicznych polach chlastaj c pejczem, jak zazwyczaj”. Zatemą  
Zenio odebrał. Ta decyzja zawa yła na dalszej historii Sarmacji.ż

Dzwoni cym  był  bowiem  nie  kto  inny  jak  Włodzimierz  Iljicz  Lenin.  Twórcaą  
pierwszej ojczyzny wiatowego proletariatu był ju  słabego zdrowia, a e w swejś ż ż  
daczy pod Wia m  miał telefon, cz sto wydzwaniał pod losowo wybrany numerź ą ę  
i  podawał si  za w giersk  pensjonareczk . Tym razem jednak, po wybraniuę ę ą ę  
numeru, poczuł, e ten telefon mo e być wa ny. Naprawd  wa ny.ż ż ż ę ż

Zenio okazał si  być osob  niezwykle poj tn . Wykład ‘Krótkiego kursu Historiię ą ę ą  
WKP(b)’  trwał  zaledwie  około  10  minut.  W  ci gu  tych  przełomowych  dlaą  
Sarmacji  minut  przyszły  tow.  „Wanda”  zyskał  sw  wiadomo ć  klasow .ą ś ś ą  
Wkrótce po tej rozmowie zdał zreszt  po raz pierwszy do nast pnej klasy.ą ę

Pierwsze ogniwa KPS powstały w ci gu najbli szych dni. Do wrze nia 1919 rokuą ż ś  
w  ka dym  sarmackim  mie cie  istniały  ju  organizacje  partyjne,  choć  tajnaż ś ż  
policja  krwawego  ksi cia  Mikołaja  Mikołaja  Kozaneckiego  dawała  się ę 
spiskowcom we znaki.

Dzi  z  tej  tradycji  czerpiemy  pełn  gar ci -  my,  patrioci,  zrzeszeni  wś ą ś ą  
Komunistycznej  Partii  Sarmacji.  Wielkie  osi gni cia  towarzysza  „Wandy”  są ę ą 
nam  drogowskazem  do  szcz liwszej  i  lepszej  przyszło ci.  Ka dy  ideowyęś ś ż  
kierunek  potrzebuje  jednak  nowych  wyzwa .  Dzi  musimy  zabezpieczyćń ś  
czysto ć  sarmackiej  polityki  od  złowrogiego  demona  ponuractwa  i  brakuś  
dystansu. Jak z  tym walczyć? To proste. Niech w ka dej sarmackiej  fabryceż  
znajdzie  si  Instruktor  Kulturalno-O wiatowy,  które  zajmie  si  rozrywkę ś ę ą 
robotnicz  w  czasie  przerw  w  pracy.  Niech  powstanie  Urz d  Nadzoru  nadą ą  
Humorem w Polityce, który pi tnował b dzie odst pstwa od zasady autoironii ię ę ę  
antyponuractwa. Niech zabły nie tysi c intelektów!ś ą


