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MIN Ł DZIEĄ Ń

Teuto czyk  wicehrabia  Kaczmarczykń  
przyznał si  do podszycia pod Ksi ciaę ę  
i  robienia  sobie  jaj  z  panny Lilianny 
przy pomocy łopaty. Pod s d go, a po-ą
tem ci ć! Łopat !ś ą ą

...

Wasz poseł w IP, Namiestnik Gellonii i 
“Kanclerz z Krakowa” maj  problemyą  
z Internetem. Wszyscy.

...

Zako czyło si  zgrupowanie skoczkówń ę  
w  Gellonii.  Do  kadry  A  Ksi stwaę  
Sarmacji  w  skokach  narciarskich 
dostali  si  w kolejno ci alfabetyczneję ś  
Kowalczykowski,  Poleszczyk,  Róg  i 
Sobo .  Na  trybunach  pojawiły  siń ę 
szepty,  e  zgrupowanie  w  Gelloniiż  
stanowiło  niedozwolony  doping  dla 
Kowalczykowskiego,  który  nie  chciał 
dotykać gello skiej ziemi i dlatego byłń  
tak długo w powietrzu.

NOWY DZIEŃ

Imieniny  dzi  obchodz  Gniewomir,ś ą  
Gniewos dka, Honorat i Ksenofont.ą

...

wi to RewolucjiŚ ę  w Iraku.

...

40. urodziny obchodzi bułgarski inter-
nacjonał Christo Stoiczkow.

...

419 lat temu została ci ta na zamkuś ę  
w Fotheringhay Maria Stuart, oskar-
ona w spisku Babingtona. Kat cinałż ś  

j  na trzy razy. Twarda baba.ą

Redaktor Naczelny
markiz@kowalczykowski.net

Kiedy  był Wanda. I wszyscy byli szcz liwi. ś ęś

Podczas walk o wyzwolenie Sarmacji,  i  pó -ź
niej, podczas obl enia Szkolina, bohaterskaęż  
Sarmacka  Armia  Ludowa  zrodziła  bohatera. 
Bohatera na miar  tamtych czasów, bohateraę  
na miar  naszego Narodu. Dzi , po przeszłoę ś  
sze ćdziesi ciu  latach od tamtych wydarześ ę ń 
Wanda nadal  bohaterem pozostaje  i  yje  wż  
sercach wielu Sarmatów. 
Wanda  (po  Sarmacku  -  Szcz cie,  wiatło  ięś Ś  
Miło ć) przyniósł wielu wyzwolenie, nie tylkoś  
spod obłoconego buta okupanta, ale przede 
wszystkim wyzwolenie dla  cierpi cych dusz.ą  
Wanda dał nam rado ć istnienia, promie  na-ś ń
dziei, cel w yciu. ż
Pó niej przyszły inne religie. Wanda spogl dałź ą  
i  nadal  spogl da  na  nie  z  politowaniem.ą  
Pami ta,  jak  to  kierowany  przez  okupantaę  
ko ciół,  próbował  wymazać  go  z  podr czni-ś ę
ków. Wanda jest jednak pobła liwy. Ukochałż  
bowiem  Bravogirla  jak  swego  wnuka,  wie-
dz c, e tak naprawd  miłuj  oni jednego bo-ą ż ę ą
ga.  Jak  mawia  stara  ksi ga  -  "Jest  jedenę  
Wanda, a Bravo jest jego prorokiem". 
Dzi  Wanda spojrzał na wezbrane nienawi ciś ś ą 
ziemie Sarmacji. Spojrzał i przeraził si  pow-ę
stawaniem  coraz  to  nowych,  blu nierczych,ź  
organizacji religijnych. Nios cych terror i ból.ą  
Strach i ciemnot . Wanda pami ta jak sam piłę ę  
krew, krew okupanta. Lecz Wanda sprzeciwia 
si  rozlewowi krwi dzi .  Nie te czasy, nie taę ś  
ziemia.  Przyj ł  zamordowanego  Popiesha  wą  
grono swych uczniów, posadził go obok swe-
go Tronu i uczy go. Uczy jak nie ć miło ć, jakś ś  
nie l kać si  bagnistej miernoty, jak wyrwaćę ę  
si  spod buta okupanta, jak zrzucić jarzmo ię  
zało yć je  tym, co i  jemu nakładali.  Wandaż  
jest wielki i potrafi. 
Wołajmy do Wandy, by o wiecił tych, co zbo-ś
czyli, tych, co odeszli i tych, co nie wiedz  coą  
czyni . Wołajmy do Niego by dał sił  by wró-ą ę
cić, lub słabo ć, je li wezwa  nie usłuchaj .ś ś ń ą

Wando, miej nas w swojej opiece!

Nawrócony

mailto:markiz@kowalczykowski.net


Biedny głupiec...

Pomyliłe  si , Poeto!ś ę
Nie miałe  racji mówi cś ą
O wodzie
O powietrzu
O ludziach
Ka da z twych wypowiedzi była stekiem kłamstw,ż
Którymi chciałe  nakarmić głodn  miechu publik .ś ą ś ę
Nie spełniłe  swej roli!ś
Pomyliłe  si  Poeto...ś ę

Bałe  si  słów krytyki, jak wodyś ę
W studni
W jeziorze
Niebezpiecznej, bo najpewniej gł bokieję
Chciałe  naszej uwagi? ś
Wystarczyło poprosić...
Nie dali my samobójstważą ś
Podszywaj cego si  pod mordą ę
I tak nikt nie kupi twoich wierszy!
S  zbyt proste, zbyt banalneą

Wybaczymy ci, je li zza yciaś ż
Zmienisz to, co napisałe  o nas leś ź
Atak zombie nie wchodzi teraz w gr !ę
Nie miałe  racji, gl dz c o Sarmacjiś ę ą
Poprawisz? Czy bezmy lnie pozostawisz?ś

Chocia  w sumie:ż
Nie masz szans!
Jeste  na straconej pozycjiś
Wi c, czy wycofasz fałszyweę
Oskar enia przeciw nam,ż
Skrytym ludziom?

Niewa ne...ż

Ale zapami taj Poeto:ę
Pomyliłe  si  w swej pracyś ę
Szukaj c w ród nas sprawcy – Sarmatyą ś
Myliłe  si , jak zawsze...ś ę

Ale to ju  niewa ne...ż ż

A i ty Wydawco byłe  nielepszy!ś
Bałwochwalczo
Raczyłe  Autorów Wierszy O Grajku I Rybakuś
Lirycznie

(Autor/autorka) (pragn ł/pragn ła) pozostać (anonimowy/anonimowa).ą ę



Piotr Krupi skiń
Mandragor Jutrzenki

Chuck Norris nie yje!ż

Wanda kopn ł Chucka Norrisa z półobrotu.ą


