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W karnawale.
D o z o r c a  d o m o w y. — Ładna dziewucha, tylko cienka!  

Ale jak będzie wracała do domu tak codzień o piątej nad ranem, to utyje.M
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Monolog p. Lalusiewicza
— Ludzie śmieją się z nas, Lalusiewiczów, że nosimy modne kamasze. Mają też z czego? O, do jakich 
celów nasze obecne kamasze mogą służyć:

w czas chłodny, kiedy się człowiekowi nie chce wyciągać 
rąk z kieszeni, można, idąc z wizytą, kamaszem zadzwonić,

a w razie nieostrożnego stąpnięcia na szyny tramwajowe, co 
mi tramwaj obetnie? Czy palce? Nie! Tylko końce kamaszów.|

Ile dramatów dzień ten chowa,
Oto nieszczęsna, biedna wdowa,
(Mąż zacny chłop, jest pewnie w niebie),
Będzie o suchym dzisiaj chlebie,
Bowiem chce od niej, Piotr czy Marek,
Za funt kartofli pięćset marek.

Panienka młoda idzie z biura,
Obok kolegi zaś figura!
Ona próżnuje, a on orze,
Rezultat? Pożal się, o Boże!
Na niej szyk palto i kalosze,
A on? Popatrzcie tylko, proszę!

Święty Mikołaj ostro idzie,
„Już ja wam dopomogę w biédzie!
Poprawię byt wasz ciężki, łzawy,
Jazz-band i Sejm dam dwie zabawy.
Gdy losy idą ci kulawo,
To teraz zabaw się Warszawo.

To postać jest dawnego posła,
W Sejmie fortuna mu urosła,
Brzuch napuchł też na dobrem jadle,
Na koncesyjkach, drzewie, sadle.
Tacy jak on odchodząc nucą:
„Niechaj się teraz inni kłócą”.

Jest inwalida! Biedna mina,
Rząd o nim często zapomina,
Czasem coś cyknie, potem właśnie,
Gdy dać znów trzeba, rząd nasz zaśnie.
A inwalida tem się chlubi,
Że choć raz dziennie jadać lubi.

Złożyła ręce bolejące:
„Po czemu węgiel?” „Trzy tysiące”.
„O rety! A dyć mnie nie starczy!”
A ów od węgli ino warczy:
„Wynoś się, babo, do cholery,
Przyjdzie kto inny, da mi cztery!”

Dzień wigilijny

Ile dramatów dzień ten chowa,
Oto nieszczęsna, biedna wdowa,
(Mąż zacny chłop, jest pewnie w niebie),
Będzie o suchym dzisiaj chlebie,
Bowiem chce od niej, Piotr czy Marek,
Za funt kartofli pięćset marek.

Panienka młoda idzie z biura,
Obok kolegi zaś figura!
Ona próżnuje, a on orze,
Rezultat? Pożal się, o Boże!
Na niej szyk palto i kalosze,
A on? Popatrzcie tylko, proszę!

Święty Mikołaj ostro idzie,
„Już ja wam dopomogę w biédzie!
Poprawię byt wasz ciężki, łzawy,
Jazz-band i Sejm dam dwie zabawy.
Gdy losy idą ci kulawo,
To teraz zabaw się Warszawo.

To postać jest dawnego posła,
W Sejmie fortuna mu urosła,
Brzuch napuchł też na dobrem jadle,
Na koncesyjkach, drzewie, sadle.
Tacy jak on odchodząc nucą:
„Niechaj się teraz inni kłócą”.

Jest inwalida! Biedna mina,
Rząd o nim często zapomina,
Czasem coś cyknie, potem właśnie,
Gdy dać znów trzeba, rząd nasz zaśnie.
A inwalida tem się chlubi,
Że choć raz dziennie jadać lubi.

Złożyła ręce bolejące:
„Po czemu węgiel?” „Trzy tysiące”.
„O rety! A dyć mnie nie starczy!”
A ów od węgli ino warczy:
„Wynoś się, babo, do cholery,
Przyjdzie kto inny, da mi cztery!”

Dzień wigilijny
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Monolog p. Lalusiewicza
— Ludzie śmieją się z nas, Lalusiewiczów, że nosimy modne kamasze. Mają też z czego? O, do jakich 
celów nasze obecne kamasze mogą służyć:

w czas chłodny, kiedy się człowiekowi nie chce wyciągać 
rąk z kieszeni, można, idąc z wizytą, kamaszem zadzwonić,

a w razie nieostrożnego stąpnięcia na szyny tramwajowe, co 
mi tramwaj obetnie? Czy palce? Nie! Tylko końce kamaszów.|

— Moje dziateczki, niezbyt to ładnie,
Lecz pustka w mojej kieszeni na dnie,
Więc choć na drzewko idzie wam ślinka,
Niech wam wystarczy taka choinka.

— Choć urzędniczy bieg życia trudny,
Mam tu dla taty prezent przecudny!
Gdy ostre cięgi bierze od losów,
Niech ma raz radość... pięć papierosów,

— Miejcie wy, dzieci, też uciech ślady,
Kupiłem „kawał” wam czekolady,
Na trzy go części podzielę, smyki,
Wiedzcie wy także, co smakołyki.

— Mama dostaje też prezent suty!
Dałem wyłatać ci oba buty,
Choć nadszarpnęło to kasę trocha,
Lecz wiedz, żoneczko, jak mąż cię kocha.

— Babcię już pewnie bierze oskoma,
Oto jest prezent dla babci, słoma!
Babcia już stara, nie całkiem zdrowa,
Niech sobie babcia śpi, jak królowa.

— Teraz do uczty siadajcie wkoło,
Mamy śledzika, będzie wesoło,
I w jedno jabłko stół też bogaty,
Jest pół kieliszka wódki dla taty.

Śpią! I śnią chłopcy i śni dziewczynka,
Jaka u innych była choinka.
Trudno! Nie dla was to co na drzewie,
Bo o paskarstwie ojciec wasz nie wie.

I tata śni też! Co tam sny wasze!
Toć jemu śnią się nowe kamasze,
Radość mu serce kraje na ćwierci.
Będzie je widział, ale po śmierci.

Mamę rozkoszny sen też rozpiera:
Cukier i mąka na cztery zera!
Jutro nad ranem szepnie boleśnie:
— Dobrze choć szczęścia zaznać i we śnie.

Wigilia urzędnika.

Ile dramatów dzień ten chowa,
Oto nieszczęsna, biedna wdowa,
(Mąż zacny chłop, jest pewnie w niebie),
Będzie o suchym dzisiaj chlebie,
Bowiem chce od niej, Piotr czy Marek,
Za funt kartofli pięćset marek.

Panienka młoda idzie z biura,
Obok kolegi zaś figura!
Ona próżnuje, a on orze,
Rezultat? Pożal się, o Boże!
Na niej szyk palto i kalosze,
A on? Popatrzcie tylko, proszę!

Święty Mikołaj ostro idzie,
„Już ja wam dopomogę w biédzie!
Poprawię byt wasz ciężki, łzawy,
Jazz-band i Sejm dam dwie zabawy.
Gdy losy idą ci kulawo,
To teraz zabaw się Warszawo.

To postać jest dawnego posła,
W Sejmie fortuna mu urosła,
Brzuch napuchł też na dobrem jadle,
Na koncesyjkach, drzewie, sadle.
Tacy jak on odchodząc nucą:
„Niechaj się teraz inni kłócą”.

Jest inwalida! Biedna mina,
Rząd o nim często zapomina,
Czasem coś cyknie, potem właśnie,
Gdy dać znów trzeba, rząd nasz zaśnie.
A inwalida tem się chlubi,
Że choć raz dziennie jadać lubi.

Złożyła ręce bolejące:
„Po czemu węgiel?” „Trzy tysiące”.
„O rety! A dyć mnie nie starczy!”
A ów od węgli ino warczy:
„Wynoś się, babo, do cholery,
Przyjdzie kto inny, da mi cztery!”

Dzień wigilijny
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Ten choć nie udaje. (Echa ze Świąt).
— Panie! Dziesięć tysięcy za drzewko? Pan chyba nie masz sumienia!  
— Wiem, że nie mam, ale będę miał zato pieniądze.

3 lekcje.
Mucha. — Co? Panie ministrze? Pan nie może dać sobie rady z paskarzami, którzy ceny wciąż podbijają?  
To ja, słaba „Mucha”, dam panu trzy lekcje poglądowe, jak należy postępować. Uważaj pan. Jeżeli dobre 
słowo nie pomoże, to należy zagadać do paskarzy

najprzód tak, potem tak, w końcu tak.
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W Alejach Ujazdowskich.

— Czego beczysz?
— Bo patrzę się na pana i myślę sobie, że jak mnie za lat 12 wezmą do wojska i będę się bił i dadzą mi 
dwa mentale za waleczność, to potem będę tak samo, jak pan, bez palita i z gołą kabzą, jako inwalida, 
marzł w Alejach na ławce.

Nowoczesna  
warszawianka.

Młody. — Dam ci serce gorejące,
Dam ci pieśni, żarem tchnące,
Dam ci duszy tajne drżenia,
Szał zazdrości i marzenia!
Dam… dam.. dam i mogę przysiądz.

Stary. — A ja takich dam ci tysiąc!
Wtedy perfum chłonąc wonie,
Gdy zasiądziesz w mym salonie,
Mając mnie, starego lisa,
Z boku, jako Adonisa,
Może nam ten golec blady
Grać pod oknem serenady
No, co? Czy się panna zgadza?

Panna. — Wielką jest gotówki władza,
Kto ją ma, głupstwa nie palnie,
Więc się zgadzam! Naturalnie!
Szykuj gniazdko, stary krecie!
Ty zaś, idź grać w kabarecie.
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Jak pracują nasze aniołki ministerjalne.WSTĘP.
Niech nie czują gniewu w łonie
Milcie, Manie, Józie, Bronie,
Niech nie robią wściekłej miny
Lucie, Andzie i Aliny.
Niech nie krzyczą ze łzą w głosie
Bercie, Cesie, Dorcie, Zosie,
Olcie, Ewcie, Tosie, Wacie,
Helcie, Ircie Janie, Nacie,
Sabcie, Emcie, Julcie, Genie,
Że w wesołej będąc wenie,
Chcąc usłyszeć miłe słówka,
„Muchy” majster od ołówka
Wsunął swą przystojną głowę,
Gdzie aniołki są biurowe.
Za stos aktów tam się schował,
Co zobaczył — wyrysował,
Co robią, gdy na mozoły
W biurze zejdą się anioły.

Godzina dziewiąta
Trza obejrzeć wzajem szaty,

Godzina dziesiąta
Trzeba napić się herbaty,

Godzina jedenasta
Trzeba nieco poplotkować,

Godzina dwunasta
Trzeba trochę popracować,

Godzina pierwsza
Trzeba wchłonąć ciastek furę,

Godzina druga
Trza poprawić swą fryzurę,

Godzina trzecia
Flirt nie szkodzi też nikomu,

Godzina czwarta
Trzeba wreszcie iść do domu.
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Rzekł Nowobogacki do swej polowicy:
„Nie możemy dłużej żyć jak ludzie dzicy,
Kiedym na słoninie dorobił się plonu –
Trza nauczycieła wziąć od «bonu-tonu»”. 

Ex-hrabia Fificki podjął się tej roli
I Nowobogackich zmienić się mozoli,
Lecz odrazu z «panem» ma kłopot nielada,
Mówi: „Do lakierków onucz się nie wkłada”.

U Nowobogackich obiad dziś proszony,
Zeszły się kamraty, córy ich i żony.
Wtem psor od bon-tonu szepnie w ucho pana:
„Któż bierze do gęby całego barana!?”

Przyjęcie wieczorne, w sali pół Warszawy,
Kwiaty i muzyka, przedziwne potrawy,
Profesor bon-tonu rozlewa likiery,
Wtem szepnie: „Ach, pani, nos w takie portjery...!?

W Alejach, w niedzielę spacer bardzo miły,
Lecz już profesora opuściły siły,
Bo co dwa, trzy kroki strofuje młokosa:
„Jeśli kochasz tatę – wyjmij palec z nosa!”

A w domu czasami jeszcze gorzej bywa,
Gdy córeczka zechce słyszeć, jak kto „śpiwa”,
Pan profesor patrzy i w duchu się trwoży:
„Pani do teatru? Niech pani coś włoży!”

Przy kawie u Loursa rozsiedli się właśnie,
Wtem «pan» się rozgniewał, więc huknie, więc wrżaśnie,
We własną małżonkę jak wyrżnie ciastkami.
Psor szepnie: „Jak można w ten sposób z damami…”

A na to pan domu nie tracąc rezonu:
„Idź hrabia do djabła! Dość mam już bon-tonu!
Przez głupi twój bon-ton życie mi obrzydło:
Jeść, mówić nie mogę, w domu śmierdzi mydło!

„Och, jak mi wygodnie, gdy gdzie chcę – to siadam,
Z butelki se piję, palcami se jadam!
A żem bez bon-tonu nie dbam ci już o to,
Bo dziś ten ma bon-ton, komu brzęczy złoto!”

Mucha, R. LIV, #47, 24 listopada 1922Mucha, R. LV, #41, 12 października 1923
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Na wsi.

Gospodyni. — Coś ty zwarjowała, krowo, czy co? jakiem ty okiem na mnie patrzysz?
Krowa. — A po czemu kwarta mojego mleka?
Gospodyni. — Wiadomo po sześćset i to pół na pół z wodą.
Krowa. — To czy mnie nie wolno nawet i na gospodynię z góry spoglądać?

Od frontu.     Od tyłu.

— Proszę się rozejść! W składnicy już niema cukru  
ani odrobiny.

— Sypmy ostro z tym cukrem, bo trzeba 
będzie jeszcze raz obrócić.|
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Coraz gorzej
czyli ile razy na minutę musiał uderzyć młotkiem rzemieślnik polski, ażeby zarobić na utrzymanie w roku

1914.      1918.   1920.        1921. 1922.

Skarb musi mieć swoje.

— O rety! Czego ją panowie gonicie? Ilu zabiła?
— Nikogo! Tylko nie wykupiła świadectwa handlowego na rok 1922.

Ustrój Polski według zamierzeń posła Okonia.

Każdy chłop ma być swoim dystylatorem. Każdy chłop ma być swoim plantatorem. Każdy chłop ma być swoim egzekutorem 
do niepłacenia podatków.

Skarb musi mieć swoje.

— O rety! Czego ją panowie gonicie? Ilu zabiła?
— Nikogo! Tylko nie wykupiła świadectwa handlowego na rok 1922.

Ustrój Polski według zamierzeń posła Okonia.

Każdy chłop ma być swoim dystylatorem. Każdy chłop ma być swoim plantatorem. Każdy chłop ma być swoim egzekutorem 
do niepłacenia podatków.
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— Ile za te woły? Gadajcie bez blagi!
Rzekł rzeźnik Cynader, bogata osoba.
Ny, ile? Niech setka za funt żywej wagi.
— Kupione — rzekł majster — Pędzić woły oba.

— Tak! — stęka Cynader. — Los człowieka ćwiczy,
Garniturów sobie chcę zamówić cztery.
Wszystkie się do ceny mięsiska doliczy, 
Niech zapłacą za mnie warszawskie frajery.

— Patrz, stary! — krzyknęia pani Cynadrowa —
Co za brylant, popatrz! Aż mnie pali rzęsa!
— No to ci go kupięl — Za co? — Moja głowa! 
Ja brylant do ceny też doliczę mięsa.

— Ziutka — rzekł Cynader do nadobnej córy —
Papatrz, jaki pianin kupiłem ci byczy,
On już zapłacony bez publikę z góry,
Bo do ceny mięsa jego się doliczy.

Wieczorem w teatrze siedzą Cynadrowie
Ubrylantowani oboje pospołu,
I panu majstrowi wciąż chodzi po głowie
Jakie jeszcze koszta wliczyć w cenę wołu?

Wpadł na myśl przepyszną. Przewesoła mina.
Z głowy mu wołowy całkiem zleciał kłopot.
Sleepingiem przez Danzig wali do kasyna,
Do cen mięsa dodać koszt rulety w Sopot.

Wrócilił Cynader zgrał się do ostatka,
Więc, aby Sopockie zapomnieć mozoły,
Nieco w gabinecie zabawia go Natka,
Co też mają ponieść dwa kupione woły.

Aż wreszcie od Lichwy przychodzi biedota
I na ceny w oknie popatrzyła trafem
Wnet wejść do Cynadra wzięła go ochota,
Aby za paskarstwo obłożyć go sztrafem.

— Sto tysięcy kary! — woła groźnym głosem!
Ja tu po gotówkę przybędę ze świtą.
Cynader się śmieje: — Zapłaciły tyle
Moje oba woły, to zapłacą i to.

Sens moralny.

Czemu w naszem mieście ogół wciąż się głodzi,
A ilość paskarzy przeróżnych się skupia

I czemu im wszystkim świetnie się powodzi?
Bo Cynadry mądre, a publiczność głupia.

Mucha, R. LIV, #22, 2 czerwca1922
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Choć chłop jest zacny, zrzedła mu mina,
Ma w ręku blankiet: Pierwsza danina!
Moc w nim przepisów, człek z trudem liźnie,
Trza jednak pomoc przynieść Ojczyźnie.

Żywot poczciwego obywatela w Polsce.

— Co? Nowy kłopot na biedne głowy,
Podatek płacić trza majątkowy!
— Tak, żono! Lecz że sen mnie kołysze,
Niechaj ten blankiet żona wypisze.

— Podatek szkolny! Ha, trudna rada!
Szkoły, oświata! Płacić wypada,
Chociaż wydatki w gardle mi ością,
Lecz ten wydatek czynię z radością.

— Jest mieszkaniowy. Trud sobie zadam,
Sama wypełnię. Niech śpi mój Adam,
Taki zmęczony już bez pamięci,
Od tych podatków we łbie się kręci.

— Masz obrotowy! Rachuj, człowiecze,
Aż ci pot siódmy za łba pociecze,
Niezgorzej liczą jednak me dziatki,
Niech mi wyliczą wszystkie podatki.

— Zamiast iść tańczyć, takie to czasy,
Zliczyć mam blankiet do chorych kasy,
Godziny nudnie mi przy tem lecą,
Lecz trudno! Tatce trza pomódz nieco.

— Znów dochodowy? Co się to dzieje?
Człowiek w tych cyfrach całkiem zgłupieje.
Włos mi się zlepia, pałają skronie,
Sam już nie zrobię, odniosę żonie.

— Danina druga! Rzecz niezbyt miła,
Tato mi kazał, bym to zrobiła,
Czysto, porządnie. Tu się nie skrobie;
Mam pióro w ręku, może to zrobię?

W koncu niemowlę, co jeszcze kwili,
Do podatkowych prac zasadzili,
W tych czasach bowiem, gdy braknie złota,
Podatek, główna nasza robota.
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Pracownicki szczęśliw! On to
Z kasy grube wziął  á conto,
By za plon tych marek suty
Kupić sobie nowe buty.

CZASY.

Mknie do szewca, lecz po drodze,
Chce mu się zapalić srodze.
Przed „sklepikiem” staje bosy,
I kupuje papierosy.

Że to droga dość daleka,
Więc kupuje chleba, mleka,
Taką mając w kupnie rację,
Że i on rad zjeść kolację.

Stąd się kurcgalopem palnie,
By daleką zawiedzić pralnię,
Gdzie miesiączek coś bezmała,
Jego się koszula prała.

Wreszcie rad, niczem anieli,
Mknie „pod Messal” do kąpieli.
Tam się pluska jako ryba!
Tylko w niebie lepiej chyba.

By z szykownej nie wyjść roli,
Strzyże się też, oraz goli;
Choć koszt spory kieszeń gniecie —
Raz użyje na tym świecie.

By już skończyć z szyku hecą,
Kupił jeszcze pasty nieco,
Nagle rozpacz! Co się dzieje?
W kabzie straszna pustka wieje!

Krople potu z chłopa cieką,
Wszystko zjadło kąpiel, mleko,
Wyciągnęły resztę z kiesy
Pralnia, fryzjer i „Noblessy”.

Jeden jeszcze tli ogarek,
Ale marny: setka marek!
Kwotę tę odda stróżowi,
Co się nań już rok narowi.
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Zatrzymajcie się, ojciec, chwilkę! Ja skoczę tylko  
tutaj do urzędu, gdzie mam otrzymać pasport.

Jakoś mój pasażer nie wraca, a cni mi się na  
tym koźle, zlezę i posiedzę w doróżce.

Trzeba było konia nakarmić, bo pasażer
jakoś nie przychodzi. Cholerne te urzędy.

Bodaj go, tego mojego pasażera! Ile to już czasu  
mija, od jego pójścia, a on wciąż nie wraca.

O rety! Człek obrósł, but pękł, koń zdechł, 
a ten pasażer nie może dostać pasportu.

No, ojciec, mam już pasport. Dali mi go dosyć szybko, 
bo niektórzy co przedemną przyszli, jeszcze czekają.

Finał.
A wyborca, tkwiąc gdzieś w ciszy,
Wszystko widzi, wszystko słyszy!
Dni nadchodzą dlań złowieszcze,
Strach go chwyta, biorą dreszcze!
Wciąż rozmyśla, z trwogi chory:
Czy wytrzyma te wybory?

Jak się załatwia błyskawicznie interesantów w urzędach w Warszawie.
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Z Sopot.

Połowa ludzi w Warszawie (ci bogaci) wyjeżdża na lato do Sopot. Ażeby druga połowa ludzi 
w Warszawie (ci biedni) miała wyobrażenie o tem, jak się tamci bawią i jak uprzejmie niemcy 

traktują polaków, zamieszczamy powyższy rysunek.

Przed kasynem w Sopotach.
— Ukłońmy się nisko. Idzie znów jeden baran polski do oskubania.
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Telefon Berlin-Gdańsk.
Berlin. — Co nowego?
Gdańsk. — Jak zwykle! W ciągu ostatniego tygodnia wybiliśmy na ulicach Gdańska 32 zęby Polakom.
Berlin. — Mało! Jeżeli co tydzień do całej kopy nie dociągniecie, cofam subwencje.
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Świat i jego mieszkańcy.

Oto macie cały świat, wszechnarodów piękny kwiat. Jankes pierwszy ma tam głos, w jego… rękach innych los. Za nim 
kroczy imć John Bull, gnębicieli wszelkich król, Belgja biedna, cłap, cłap, cłap! Kaleką ją zrobił szwab. Francji życie nie 
jest z róż, nie ma czem się odziać już. Niderlandję dalej masz, z niej słoninka kapie aż, dalej szwab wciąż myśl rad kogo 

cisnąć handgranat, Polski też niemiły los — przed bolszewją chroni nos. Ordynarny, chamski gest, szkielet to Bolszewja 
jest. W końcu Włoch, który się drze: — Ah, odwiedzić proszę mnie. Tak wygląda dzisiaj świat. A choć tyle jest Lig, 
Rad, on przez długi jeszcze czas będzie w tym porządku lazł, póki nowa wojna znów nie narobi krwawych łbów.

Faszysta włoski do Bolszewika — No patrz, kochanku! Ideowo różni, a jednak koledzy!

Koledzy.
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Przegląd świata za rok miniony. (1922)

Ameryka.
Jankes, choć prawi o cnocie,
Lecz się pławił ciągle w złocie.

Anglja.
Ten wód morskich wielki książe
Wciąż Irlandję z Anglją wiąże.

Bolszewja.
Choć udawał, że jest panem,
Lecz od Niemca brał kolanem

Czechy.
Co Czech robił? Po co pytasz?
Kopał do Rosji korytarz.

Francja.
Ta, rok cały była zdania,
Że brak jej odszkodowania.

Grecja.
Wśród wojennych swych zapałów
Wieszała swych generałów.

Irlandja.
Ją pochwycił popęd brzydki
Zerwać z Anglją wszelkie nitki.

Litwa.
Miała Litwa dużo biedy,
Wstrzymując nas od Kłajpedy.

Niemcy.
Ci, w zemst strasznych wszedłszy łachę,
Miecz swój kuli, z nazwą Rache.

Polska.
Polska swojskie miała cele,
Tłukli się obywatele.

Turcja.
Szczwany lis to, co z Angory
Chwycił świata kawał spory.

Włochy.
Faszyzm tam z dobrym wynikiem
Całował się z bolszewikiem.



Komisja rzeczoznawców w Bolszewji.

K o m i s j a. — To co u was właściwie jest czynne? Może fabryki.
B o l s z e w j a. — Nie.

K o m i s j a. — To może koleje?
B o l s z e w j a. — Oj, oj! Niech je szlag trafi, jakie one leniwe.

K o m i s j a. — Może porty?
B o l s z e w j a. — Porty? One stoją jak nieżywe.

K o m i s j a. — W takim razie nic nie jest czynne?
B o l s z e w j a. — Jakto nic! Co to jest nic? Cmentarze są u nas czynne i to na 
gruby hurt.
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Mały 
katechizm 
komunisty.

Kto ty jesteś? 
Komunista.
Twa robota?
Niezbyt czysta.
Co cię żywi?
Z Rosji złoto.
A twój żywot?
Wszelkie błoto.
Pragniesz dobra?
Tylko swego.
Dokąd dążysz?
Do niczego.
Twoim celem?
Jest zniszczenie.
A twym bogiem?
Me kieszenie.
Jak pracujesz?
Kłamstwem, zdradą.
A czem walczysz?
Dusz zagładą.
Kto cię wspiera?
Rasa „własna”.
A jej symbol?
Gwiazda krasna.M
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W Deutsches Museum w Berlinie w 1950 roku.
Der Herr Professor. — Oto patrz, kochana młodzieży niemiecka, to jest wszystko,  

co nam się pozostało po całym obszarze Górnego Śląska, ongi perle korony pruskiej.

Jak Polska powinna 
rozmawiać z Moskalem?

P o l s k a. — Płacisz, coś winien?
M o s k a l. — Nie!

P o l s k a. — No, a teraz?

M o s k a l. — Płacę!

Po zawarciu sojuszu niemiecko-bolszewickiego.
Prusak do Moskala. — Widzisz, liber Bruder! Teraz potrzeba tylko podważyć 
i wyjąć słupek polski, a cały świat będzie do nas należał.

Der Herr Professor. — Oto patrz, kochana 
młodzieży niemiecka, to jest wszystko, 
co nam się pozostało po całym obszarze 
Górnego Śląska, ongi perle korony pruskiej.

Prusak do Moskala. — Widzisz, liber Bruder! Teraz 
potrzeba tylko podważyć i wyjąć słupek polski, 
a cały świat będzie do nas należał.
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Jestem 
delegatem z Warszawy. 

Mam otrzymać od pana kustosza 
wywiezione z Polski 

bronzy i marmury.

Można! 
Towarzysz woźny, wy  

idźcie z delegatem do kładowej 
i wydajcie, co do Polszy 

należy.

Krysy, 
po waszemu szczury, 

znaczy, przez noc 
zjedli.

Oh, Boże! 
A to co?

Ot co, 
pan polak! 

Nie ma bronzów 
ani marmurów. 
A byli jeszcze 

tu wczoraj.
Gdzie się 
podziały?

Rewindykacja.

W Bolszewji.

Polska. — No, panowie bolszewiki. Dziś termin! 
Trzeba płacić. Gdzie gotówka?
Bolszewicy. — Nu, jej niema, ale ona zaraz będzie.

Polska. — A to co?
Bolszewicy. — Jakto co? Gotówka! Ładna, brzęcząca,  
fajngold poświęcana gotówka, prosto z cerkwi.M
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Zwrot zabytków polskich z Rosji.
B o l s z e w i a. — Pędź, rumaku, pędź! Zanim dojdziesz do granicy polskiej  

to wszyscy w Polsce zapomną, żeśmy im kiedyś jakieś zabytki ukradli.

Kochany „brat” – słowianin.
C z e c h. — Śpij, Polsko, śpij! Ja ci tymczasem grypsnę jedno jabłko.
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I. W Alejach. — Oho, mam cię, bratku! Już czwartą noc widzę  
cię jak tutaj się przesypiasz. Ładny z ciebie musi być ptaszek!

Bezdomny.
II. Jazda do komisarjatu.

III. W komisarjacie. — Melduję pokornie, ten tu 
włóczęga czwartą noc sypia na ławce w Alejach.
Dyżurny. — A to ładnie! Ktoś pan za jeden?

IV. Mniemany włóczęga. — Senator Rzeczypospolitej 
Polskiej, od miesiąca przebywający w Warszawie, nie mo-
gący znaleźć wolnego pokoju. A możebyście, kochani moi, 
pozwolili przespać mi się dziś tu u was w komisarjacie, 
chociażby w areszcie?

O defraudacji  
w Banku  
Handlowym  
w Warszawie.

— Niema to, jak być burżujem nawet w złodziejstwie;  
jeżeli taki zrobi grandę, to nie jakąś marną, jak my, ale odrazu na setki miljonów.
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W Warszawie w roku 2022.

D o z o r c a .  — Tu w tem miejscu stojał w roku 1922 pierwszy Sejm Polski. To som szkielety sej-
mowe, cośmy tera wykopali: ta ryba, to ponoć jakiś poseł Okoń, a ta czaszka, to gadają, że po jakimś 
pośle Osecie, czy Rosecie, bo całkiem rychtyg to już nie pamiętam.
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Suweren w domu.

— Wojtek! Stary! Pośle na Sejm suwerenny. 
Jak się masz? Co, puścili was z onego Sejmu 
na wakacje?
— Ano, puścili, bośma się dosyć bez tyle 
czasu naharowali.

— A co wy tam robita, w onym Sejmie? 
Gadaj no, Wojtusiu.
— Co robima? Zaraz się dowiesz. Chodźno 
tu Walek, jedynaczku mój najdroższy. Więc, 
jak rzund chce suwerenom jeździć po nosie, 

to my go tak!
Potem, kiej mieszczuchy chcą ulgów
w cenach, albo inszego zberezieństwa,
to my ich tak!

A bywa, że różne partje radeby nakłaść 
na nas ciężary, to my z nimi w ten 
sposób gadamy!

Trafia się, że i pan minister skarbowy
ten, co to dochody z calutkiej Polski 
zbira, chce obciążyć nas, to my się nie 
dajemy tylko z nim tak! No, a jak idzie  

o zgodę w Sejmie to naturalnie jej nie ma, 
bo jedna partja z drugą nie traktuje inaczej, 
jak tylko tak i to nazywa się dyszkusja 
sejmowa nagła.

— Jezu! Marja! Wojtek! Coś ty mi, Herodzie 
zatracony, zrobił z Walusiem jedynakiem 
kochanym? A to durny ten naród we 
Warsiawie.

O, jak powinno się z wami gadać, 
suwerenami, żebyście doszli do prędkiego  
rozumu. Ja bym wam zaraz w onym 
Sejmie zatraconym łby wszystkie 
uporządkowala.

Jakby ci raz i drugi parę trzonowych 
zębów z gęby wyleciało, tobyś ty 
inaczej na świat spoglądał i nauczył się 
z pożytkiem pracować dla Polski.
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Z atletyki polskiej.

Uwaga! Walka będzie wnet!
Taka, jak każe nowa moda,

Ten chudy siłacz to jest Sejm,
Ten tłusty jest Polska Niezgoda.

Już się chwycili! Już się prą!
Choć żaden szans dotychczas niéma,

Lecz patrzcie, jak to chudy Sejm
Niezgoda mocno w łapach trzyma.

A to Niezgoda gniecie Sejm;
Zaledwie dyszy Sejm i zipie;

Jeżeli sił nie starczy mu,
Będziemy wnet na jego stypie.

Oho! Już po nim. Tour de bras!
A niech flanela go ogarnie,

Tak się dać zwalić z nóg, jak kloc,
Oj, głupi! Zginiesz Sejmie marnie.

Jeszcze chwileczka, po nim już!
Niezgoda w sposób prosty, gładki
Jak czynić w Polsce zwykła jest,

Sejm położyła na łopatki.

Niezgoda — Teraz tyś mój! Teraz tu leż!
Ja zniszczę każde twe orędzie!

Sejm — Tak! Jam jest twój! Ty rządzisz mną!
Tak w Polsce było, jest i będzie.
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— Oho, — powiada „gepektreger” № 05 
na jednej ze stacji kochanej naszej do-
starczycielki kartofli i cukru, Wielkopol-
ski. — Oho, powiada! Przyjechał ci jakiś, 
co ma na kufrach I. D. Ani chybi musi to 
być ten antychryst Ignac Daszyński, któ-
ry chce nam lud tutejszy zbuntować. Trza 
ostrzedz naszych, żeby się mieli na bacz-
ności, bo nam taki socjałów, jak pchłów, 
do Sejmu nawpuszcza. Co powiedziawszy 

sypnął dzielny mąż na plac publiczny, 
gdzie wskoczywszy na beczkę, ryknął na 
cały głos: 

— Zacne obywatele! Miasto w niebez-
pieczenstwie! Wolność zagrożona! Tam 
przez plac idzie do hotelu wróg porządku 
społecznego i wódek Karpowicza, król 
socjalistów, Daszyński. Bierzta no się do 
niego, a ja lecę na banhof, bo pociąg zara 
nadejdzie.

Tego tylko było obywatelom wielko-
polskim potrzeba. Natychmiast wyde-
legowano komisję, która, idąc w ślad za 
przyjezdnym, dotarła do miejsca, w któ-
rem stanął. Portjer nie robił trudności, boć 
sprawa polityczna, a te galicjaki z  Kon-
gresówy to niebezpieczne. Jeden rzut 
oka do książki meldunkowej wystarczył 
wydelegowanym, ażeby się przekonać, 
jak uzasadnione były podejrzenia „ge-

pektregera” № 05. Zaledwie podróżny 
zdążył opuścić numer i zejść na chwilę na 
dół, ażeby się posilić, a już zdołano poła-
mać na nim cztery parasole i dwie laski. 
— Rraus, przeklęty bolszewiku! wołano. 
Od śmierci zdołała go uratować spóźniona 
nieco interwencja właściciela hotelu. 

— Za co mnie tak tłukli? spytał poszko-
dowany hotelarza. 

— Boś pan wódz socjałów i bolszewik- 
komunista z Warszawy, Daszyński. 

— Idź pan do djabła, — powiada tam-
ten — ja nie jestem żaden socjał ani prze-
wrotowiec, tylko porządny kupiec, nigdy 
nikomu krzywdy nie zrobiłem i nie nazy-
wam się Daszyński lecz Doszyński.

— A racja — odpowiada hotelarz — 
tak stoi w pańskim pasporcie. Omyłka! 
Nasi tłukli niewłaściwego. Panu się kije 
nie należą. Ale jak to wytłomaczyć tutej-
szym obywatelom, ażeby pana znów nie 
obili, czego się po nich łatwo spodziewać 
można, bo nie lubią pierońskich socja-
łów.

— Wymyśl pan co, aby mnie uratować 
— zaczął błagać nieszczęsny Doszyński 
— Ja tu u was muszę przebywać jeszcze 
przez parę tygodni, to życie postradam.

— Ano, — mówi hotelarz — to nie ma 
innego sposobu, tylko zrobimy z  pana 
niemca. Takiego tu nikt nie ruszy. Przy-
bije się tę tu tabliczkę z nazwiskiem 

pańskiem na drzwiach pańskiego nume-
ru i może pan wtedy żyć w Poznańskiem 
w spokoju aż do samej śmierci.

Z kraju. Wybory w Poznańskiem.
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— Oho, — powiada „gepektreger” № 05 
na jednej ze stacji kochanej naszej do-
starczycielki kartofli i cukru, Wielkopol-
ski. — Oho, powiada! Przyjechał ci jakiś, 
co ma na kufrach I. D. Ani chybi musi to 
być ten antychryst Ignac Daszyński, któ-
ry chce nam lud tutejszy zbuntować. Trza 
ostrzedz naszych, żeby się mieli na bacz-
ności, bo nam taki socjałów, jak pchłów, 
do Sejmu nawpuszcza. Co powiedziawszy 

sypnął dzielny mąż na plac publiczny, 
gdzie wskoczywszy na beczkę, ryknął na 
cały głos: 

— Zacne obywatele! Miasto w niebez-
pieczenstwie! Wolność zagrożona! Tam 
przez plac idzie do hotelu wróg porządku 
społecznego i wódek Karpowicza, król 
socjalistów, Daszyński. Bierzta no się do 
niego, a ja lecę na banhof, bo pociąg zara 
nadejdzie.

Tego tylko było obywatelom wielko-
polskim potrzeba. Natychmiast wyde-
legowano komisję, która, idąc w ślad za 
przyjezdnym, dotarła do miejsca, w któ-
rem stanął. Portjer nie robił trudności, boć 
sprawa polityczna, a te galicjaki z  Kon-
gresówy to niebezpieczne. Jeden rzut 
oka do książki meldunkowej wystarczył 
wydelegowanym, ażeby się przekonać, 
jak uzasadnione były podejrzenia „ge-

pektregera” № 05. Zaledwie podróżny 
zdążył opuścić numer i zejść na chwilę na 
dół, ażeby się posilić, a już zdołano poła-
mać na nim cztery parasole i dwie laski. 
— Rraus, przeklęty bolszewiku! wołano. 
Od śmierci zdołała go uratować spóźniona 
nieco interwencja właściciela hotelu. 

— Za co mnie tak tłukli? spytał poszko-
dowany hotelarza. 

— Boś pan wódz socjałów i bolszewik- 
komunista z Warszawy, Daszyński. 

— Idź pan do djabła, — powiada tam-
ten — ja nie jestem żaden socjał ani prze-
wrotowiec, tylko porządny kupiec, nigdy 
nikomu krzywdy nie zrobiłem i nie nazy-
wam się Daszyński lecz Doszyński.

— A racja — odpowiada hotelarz — 
tak stoi w pańskim pasporcie. Omyłka! 
Nasi tłukli niewłaściwego. Panu się kije 
nie należą. Ale jak to wytłomaczyć tutej-
szym obywatelom, ażeby pana znów nie 
obili, czego się po nich łatwo spodziewać 
można, bo nie lubią pierońskich socja-
łów.

— Wymyśl pan co, aby mnie uratować 
— zaczął błagać nieszczęsny Doszyński 
— Ja tu u was muszę przebywać jeszcze 
przez parę tygodni, to życie postradam.

— Ano, — mówi hotelarz — to nie ma 
innego sposobu, tylko zrobimy z  pana 
niemca. Takiego tu nikt nie ruszy. Przy-
bije się tę tu tabliczkę z nazwiskiem 

pańskiem na drzwiach pańskiego nume-
ru i może pan wtedy żyć w Poznańskiem 
w spokoju aż do samej śmierci.

— Co pan tu ma za dziwolągi, panie 
Pędzelkiewicz?
— O proszę, pana! To przeróżnego rodzaju 
podobizny godła Warszawy, Syreny, które 

U malarza.

na zamówienie klientów wykonałem. Ta 
tutaj to jest Syrena dla klubu żydowskiego 
w Sejmie, ta druga ma służyć za godło dla 
Zrzeszenia Niemieckiego w siedzibie panów 

Suwerenow na Wiejskiej. Ta trzecia służy 
do tego samego celu dla sejmowego Klubu 
Rosyjskiego.
— No, a ta czwarta?

— Ta czwarta? Zamówiła ją Warszawska Rada 
Miejska dla swojej sali posiedzeń.
— Tak? A dla czegoż ta Syrena jest bez głowy?
— Zabawne pytanie. A czyż nasza Rada ma głowę?M
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W Morges, po całej dnia paradzie,
Mistrz lgnacy spać się kładzie

I śni mu się, jak na jawie,
Że już królem jest w Warszawie,

Że go wita młoda, zdrowa,
Dzielna warta honorowa.

Że, według władców zwyczaju,
Chodzi stale w gronostaju,

Że przed lustrem, co się kiwa,
Koronę dopasowywa.

Że z dumy się cały puczy
I jabłko się trzymać uczy.

Że w rycerzy mężnych gronie,
Na urzędu siada tronie.

Że lud, co z miłości kona,
Bierze go na swe ramiona.

W tem kur zapiał; kukuryku,
Spadł mistrz Ignac! Już po krzyku!
I zawodzi z wielkim bólem:
„To sen! Ja nie jestem królem”.
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Chór ogólny.
Czy chytrością, czy przez męstwo,
Moje musi być zwycięstwol
Ja uzyskać muszę władzę,
Ja kraj za nos poprowadzę!
Moi ludzie, niema rady,
Obsadzą wszystkie posadyl
Ilja w owym miłym czasie
Grzebać będę w Państwa kasie.

Pan od mniejszości.
Wusydues wolne Polskie, jaka tego treść?
Czy to można sobie wypić, czy to można zjeść?
Nu nie można. Jak nie można, to ja wiem, sy git,
Trza, ażeby w Polsce wolnym był jedynie żyd!

Pepees.
Ja w wyborczej zawierusze —
Tak czy siak zwyciężyć muszę.
Nędzny Endek spocznie w trumnie,
Bo wszak argumenty… u mnie!

Endecja do Wielkiego Xięcia  
Mikołaja Mikołajewicza.

Gdy nas z czasów wojny wielka przyjaźń wiąże,
Pobłogosław sługi swe, o Wielki Xiąże!
Niech tylko wybory kraj nam dadzą w dłonie,
Zasiądzie Romanow znów na Rosji tronie.

Witos piastowiec.
Jest w mojej partji dużo mądrych główek,
A najmądrzejszy jest ten mój ołówek,
Gdy go podniosę, cała Polska wstaje,
I za kim wskażę głosy swe oddaje.
Połamie sobie endek na mnie zęby,
Wyjdziem z wyborów mocni niczem dęby;
Choć bez krawata dopcham się do celu
Na Trąmpczyńskiego zasiądę fotelu.

Komunista.
Ja do walki mknę z ochotą,
Wszak mi Moskwa sypie złoto,
Choć projekty legną w grobie,
Ale zawsze coś zarobię.
Bo część złotka, co się mieni,
Przylepi się do kieszeni.

Główny inkwizytor endecki.
Choć mi Rzym zakazał wszelkiej polityki,
Ja ją jednak robię! Wnyki! Wnyki! Wnyki!
Prócz endecji w kraju nic nie tolerować,
Jeno wszystko więzić, palić i mordować.

Finał.
A wyborca, tkwiąc gdzieś w ciszy,
Wszystko widzi, wszystko słyszy!
Dni nadchodzą dlań złowieszcze,
Strach go chwyta, biorą dreszcze!
Wciąż rozmyśla, z trwogi chory:
Czy wytrzyma te wybory?

G r a  p r z e d w y b o r c z a.
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Na drodze wyborczej.
Endecja. — Dam ja ci Polskę, przeklęty pepeesie! Jak ją złupię batem, to krwi popuści.
Pepees. — Co? Ty bijesz moją Polskę? To ja będę tłukł twoją Polskę, zobaczymy, która dłużej wytrzyma.

Ustrój Polski według zamierzeń posła Okonia.

Każdy chłop ma być swoim dystylatorem. Każdy chłop ma być swoim plantatorem. Każdy chłop ma być swoim egzekutorem 
do niepłacenia podatków.

W Warszawie.
— A co to za radość, panowie?
— Jak to, pan nie wie? Cała Warszawa z uciechy szaleje. Nareszcie „mądry” nasz Sejm rozlatuje się na cztery wiatry!
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Ćma ma skrzydła z fioletu i grozy.

Pod skrzydłami jest puszysty wiatr.

txt Stanisław Lem 1948 gfx fujcik 2021
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Świat to ciemność nizana na słodkie kule światł a.

To góra liliowego powietrza.
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Motyl kwitnie na jasnej ł odydze powietrza.
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I najczerwieńsze serce. To uśmiech pa mięci.

W witraże jego skrzydeł mozaikami wklęci

M ł odziankowie, królowa niebieska i święci,
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txt Stanisław Lem 1948 gfx fujcik 2021



44 Koziołek nr 1 (003) rok iii jesień 2022

Z g ł owy wytryska jed wab.

Nim się kokon przyśni, Czuje,

to kurczy w sobie,

to d ł uży.

jak świat się dokoła

Niebo tkwi w czarnej ziemi. Tak pęcherz błękitu

W bryle lawy tym tyl ko jest, że jej ta m nie ma.
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Niebo tkwi w czarnej ziemi. Tak pęcherz błękitu

W bryle lawy tym tyl ko jest, że jej ta m nie ma.

txt Stanisław Lem 1948 gfx fujcik 2021
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Mrok,

Tak w świecie, zakreślonym wielkich blasków płytą

a życie - 
cierpienia.

to niedosyt słońca,

Tablica embrionów wg Ernsta Haeckela po roku 1868. Lemopodobny portret z inspiracji fot. Aleksandra Jałosińskiego z 1975 r.
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