Str. 1 – Flesz, Nawrócenie
Str. 2 – Biedny głupiec...
Str. 3 – News tygodnia!

MINĄŁ DZIEŃ
Teutończyk wicehrabia Kaczmarczyk
przyznał się do podszycia pod Księcia
i robienia sobie jaj z panny Lilianny
przy pomocy łopaty. Pod sąd go, a potem ściąć! Łopatą!
...
Wasz poseł w IP, Namiestnik Gellonii i
“Kanclerz z Krakowa” mają problemy
z Internetem. Wszyscy.
...
Zakończyło się zgrupowanie skoczków
w Gellonii. Do kadry A Księstwa
Sarmacji w skokach narciarskich
dostali się w kolejności alfabetycznej
Kowalczykowski, Poleszczyk, Róg i
Soboń. Na trybunach pojawiły się
szepty, że zgrupowanie w Gellonii
stanowiło niedozwolony doping dla
Kowalczykowskiego, który nie chciał
dotykać gellońskiej ziemi i dlatego był
tak długo w powietrzu.
NOWY DZIEŃ
Imieniny dziś obchodzą Gniewomir,
Gniewosądka, Honorat i Ksenofont.
...
Święto Rewolucji w Iraku.
...
40. urodziny obchodzi bułgarski internacjonał Christo Stoiczkow.
...
419 lat temu została ścięta na zamku
w Fotheringhay Maria Stuart, oskarżona w spisku Babingtona. Kat ścinał
ją na trzy razy. Twarda baba.

Redaktor Naczelny
markiz@kowalczykowski.net

Kiedyś był Wanda. I wszyscy byli szczęśliwi.
Podczas walk o wyzwolenie Sarmacji, i później, podczas oblężenia Szkolina, bohaterska
Sarmacka Armia Ludowa zrodziła bohatera.
Bohatera na miarę tamtych czasów, bohatera
na miarę naszego Narodu. Dziś, po przeszło
sześćdziesięciu latach od tamtych wydarzeń
Wanda nadal bohaterem pozostaje i żyje w
sercach wielu Sarmatów.
Wanda (po Sarmacku - Szczęście, Światło i
Miłość) przyniósł wielu wyzwolenie, nie tylko
spod obłoconego buta okupanta, ale przede
wszystkim wyzwolenie dla cierpiących dusz.
Wanda dał nam radość istnienia, promień nadziei, cel w życiu.
Później przyszły inne religie. Wanda spoglądał
i nadal spogląda na nie z politowaniem.
Pamięta, jak to kierowany przez okupanta
kościół, próbował wymazać go z podręczników. Wanda jest jednak pobłażliwy. Ukochał
bowiem Bravogirla jak swego wnuka, wiedząc, że tak naprawdę miłują oni jednego boga. Jak mawia stara księga - "Jest jeden
Wanda, a Bravo jest jego prorokiem".
Dziś Wanda spojrzał na wezbrane nienawiścią
ziemie Sarmacji. Spojrzał i przeraził się powstawaniem coraz to nowych, bluźnierczych,
organizacji religijnych. Niosących terror i ból.
Strach i ciemnotę. Wanda pamięta jak sam pił
krew, krew okupanta. Lecz Wanda sprzeciwia
się rozlewowi krwi dziś. Nie te czasy, nie ta
ziemia. Przyjął zamordowanego Popiesha w
grono swych uczniów, posadził go obok swego Tronu i uczy go. Uczy jak nieść miłość, jak
nie lękać się bagnistej miernoty, jak wyrwać
się spod buta okupanta, jak zrzucić jarzmo i
założyć je tym, co i jemu nakładali. Wanda
jest wielki i potrafi.
Wołajmy do Wandy, by oświecił tych, co zboczyli, tych, co odeszli i tych, co nie wiedzą co
czynią. Wołajmy do Niego by dał siłę by wrócić, lub słabość, jeśli wezwań nie usłuchają.
Wando, miej nas w swojej opiece!
Nawrócony

Biedny głupiec...
Pomyliłeś się, Poeto!
Nie miałeś racji mówiąc
O wodzie
O powietrzu
O ludziach
Każda z twych wypowiedzi była stekiem kłamstw,
Którymi chciałeś nakarmić głodną śmiechu publikę.
Nie spełniłeś swej roli!
Pomyliłeś się Poeto...
Bałeś się słów krytyki, jak wody
W studni
W jeziorze
Niebezpiecznej, bo najpewniej głębokiej
Chciałeś naszej uwagi?
Wystarczyło poprosić...
Nie żądaliśmy samobójstwa
Podszywającego się pod mord
I tak nikt nie kupi twoich wierszy!
Są zbyt proste, zbyt banalne
Wybaczymy ci, jeśli zza życia
Zmienisz to, co napisałeś o nas źle
Atak zombie nie wchodzi teraz w grę!
Nie miałeś racji, ględząc o Sarmacji
Poprawisz? Czy bezmyślnie pozostawisz?
Chociaż w sumie:
Nie masz szans!
Jesteś na straconej pozycji
Więc, czy wycofasz fałszywe
Oskarżenia przeciw nam,
Skrytym ludziom?
Nieważne...
Ale zapamiętaj Poeto:
Pomyliłeś się w swej pracy
Szukając wśród nas sprawcy – Sarmaty
Myliłeś się, jak zawsze...
Ale to już nieważne...
A i ty Wydawco byłeś nielepszy!
Bałwochwalczo
Raczyłeś Autorów Wierszy O Grajku I Rybaku
Lirycznie
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Chuck Norris nie żyje!
Wanda kopnął Chucka Norrisa z półobrotu.

