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Dąb kabacki

Kabacki dąb narodowy w pełnej krasie rozłożystych gałęzi 
na różnych poziomach świadomości.



  

 

PRZEDMOWA 
 
Paszkwilanctwo budzi odrazę.  
Nawiązuję do publicystyki zawartej w granicach normy 

literackiej, czyli pamfletu, gdzie aluzje oraz niewybredna reto-
ryka stanowią cechy dominujące.  

Sporadycznie pojawiają się epitety, które – zgodnie z pod-
stawowym znaczeniem słownikowym – mają służyć określeniu 
właściwości, tj. cech osobniczych. Zatem żadną miarą nie mogą 
uchodzić za inwektywy.  

Oprócz luźnych skojarzeń i skrótów myślowych sięgam po 
cytaty, parafrazy. A z rzadka nawet peryfrazy czy eufemizmy.  

Ponadto dołożyłem starań, żeby faktografia pochodziła  
ze źródeł wiarygodnych, chociaż z natury rzeczy jednoznaczna 
weryfikacja bywa wręcz niemożliwa. 
      Wydaje się, że idea druków ulotnych sprawdziła się,  
żeby na wieczną rzeczy pamiątkę podarować: 

        „Każdemu to, na czym mu najmniej zależy” 
Adolf RUDNICKI *1909-1990† 

 
P.S. Nie wykluczone, że rok bieżący (bezwzględnie anormalny) stanie się 
cezurą o znaczeniu cywilizacyjnym w wymiarze wykraczającym poza nasz 
zaścianek. Kiełkuje bowiem świadomość, że nawet najbliższe miesiące 
mogą obfitować w wydarzenia – do niedawna przechodzące imaginację – 
wobec których pozostaniemy bezradni (vide część pierwsza, aneks I/1). 
W ostateczności, pozostaje żywić nadzieję, że słowo pisane jest najtrwal-
szym tworzywem. 



I. KOD 
KULTUROWY –

pieśni patriotyczne

PIEŚNI 
PATRIOTYCZNE

I.



1. Tło historyczne 
czyli śpiewnik 

narodowy

abm 2022.04.15

Motto:
Wielkie tabu i drobne fałszerstwa
Józef Mackiewicz *1902-1985†

WIZJA SZYLDWACHA (1915)
Dość hańby, kajdan, mąk, więc ginie podły wróg
– ciosami polskich rąk kieruje Bóg.
I nie drży zbrojny szyk,
choć śmierć się wokół szerzy.
Jęk, zgiełk i krzyk
– to giną bohaterzy.

Stanisław Ratold *?-1926†

MAJOWY ZMIERZCH (1792)
Wrogów tłuszcze wyrok boski
zmiótł z powierzchni polskich łanów.
Znikła boleść, znikły troski.
Nie ma w Polsce obcych panów.

Rajnold Suchodolski *1804-1831†

BOŻE, COŚ POLSKĘ (1815)
– przez tak liczne wieki
otaczał blaskiem potęgi i chwały.
I tarczą swojej zasłaniał opieki
– od nieszczęść, które przywalić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
naszego Króla zachowaj nam Panie!

Alojzy Feliński *1771-1820†

Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
bo mam chorą nogę (2022)

KONFEDERACI BARSCY (1772)
Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
nigdy przed mocą nie ugniemy szyi.
Bo u Chrystusa my w ordynansach
– Słudzy Maryi!

Juliusz Słowacki *1809-1849†

I/1

Tło historyczne
czyli śpiewnik narodowy



II. JEDNOSTKI 
FLAGOWE –
PIERWSZY 
GARNITUR 

TROMTADRACJI
PIERWSZY 
GARNITUR 

TROMTADRACJI
(stan na 30.09.2022)

II. Motto:
Plugawa mentalność aparatczyków aroganckiej władzy.
(Chyba moje, 2022)



III. SINGLE czyli 
PANOPTIKUM [59]

czyli

III. Motto:
Nie ma na świecie tak żałosnego, skundlonego reżimu narcystycznych, 
amoralnych półgłówków i małych złodziejaszków bez krzty powagi i moralności, 
stojących słupka przed swoim zidiociałym panem.
Jan Hartman, 2022



1. VIPs [3]

III/1



a.BanaśMarian
czyli

warunkowo 
rozgrzeszony
z widokami 

na 
odpust zupełny 
za czyszczenie 
stajni Augiasza

© abm 2022 

VIP → Pokutnik
– w rzeczy samej

III/1a



b.GlapińskiAdam
czyli

tylko złota żal
więc abolicja 
wykluczona 

nawet 
po absolucji

© abm 2022 

VIP → Kasjer Rzeczypospolitej
– w rzeczy samej

III/1b



c.DudaAndrzej
czyli

mężczyzna
ojciec
katolik

zapewne 
ofiara smogu

(z certyfikatem sądowym)
zszargał Konstytucję

pohańbił
Order Orła Białego

(akurat nie pierwszyzna)
© abm 2022 

VIP → Głowa Państwa
– w rzeczy samej

III/1c



2. PARLAMENT 
KRAJOWY [25]

III/2



a.WitekElżbieta 5
czyli

© abm 2022 

Poseł → Marszałek
– nie będziemy wypominać

bo już 5 kadencji –

III/2a

oczy szeroko 
zamknięte

gdy
zwołuje 

lub
reasumuje 

(oczywiście historyk)



b.KaczyńskiJarosław
8

czyli

tłumi wyrzuty sumienia 
zarazem zaspokaja 

manię wielkości 
miesiączkując
na drabince
a w porze 

przedwyborczej
kolęduje wśród

ludu bożego
z przewagą klakierów

© abm 2022 

III/2b

Poseł → Najwyższy (© Daniel O.)
– nie będziemy wypominać

bo już 8 kadencji –



c.TerleckiRyszard 4
czyli

zacna familia 
(znałem)

więc tym większy 
despekt

(oczywiście historyk)

© abm 2022 

III/2c

Poseł → Wyrodek
– nie będziemy wypominać

bo już 4 kadencje –



d.MacierewiczAntoni
7

czyli

ponoć depozytariusz 
romantycznych
uniesień szefa 
goni w piętkę

po różnych orbitach 
(oczywiście historyk)

pędzony 
wiatrem od wschodu 

(parafraza)

© abm 2022 

III/2d

Poseł → Dywersant
– nie będziemy wypominać

bo już 7 kadencji –



e.Tchórzewski
Krzysztof  7

czyli

jako szef resortu 
narodową energetykę

zawierzył
Najświętszej Panience 

(2018)
a krewniakom

frukta z importu 
rosyjskiego węgla

© abm 2022 

III/2e

Poseł → Asekurant
– nie będziemy wypominać

bo już 7 kadencji –

(za uszami ma też Ostrołękę C – 2 mld PLN)



e.SuskiMarek PIS 6
czyli

ze specyficznym 
seksapilem

przewodniczy 
Komisji 

ds. Energii, Klimatu
i

Aktywów 
Państwowych

© abm 2022 

III/2f

Poseł → Garderobiany (technik teatralny)
– nie będziemy wypominać

bo już 6 kadencji –



f.KuchcińskiMarek 6
czyli

ponoć metodycznie 
nadużywał

młodociane Ukrainki 
oraz 

rządowe samoloty
(awaryjne lądowanie

w
Kancelarii Premiera)

© abm 2022 

III/2g

Poseł → Ex-marszałek (technik ogrodnik)
– nie będziemy wypominać

bo już 6 kadencji –



h.CzarneckiPrzemysł
aw PIS 3

czyli

wykolejona
primogenitura 

upadłego moralnie 
dynasty: 

po trosze nożownik
damski bokser

pijaczyna
etc.

© abm 2022 

III/2h

Poseł → Menel (licealista)
– nie będziemy wypominać

bo już 3 kadencje –



h.WąsikMaciej 2 PIS 
Sekretarz

czyli

sprawa 
dla 

reportera 
śledczego 
(parafraza)

© abm 2022 

III/2i

Poseł → Pegasus
– nie będziemy wypominać

bo już dwie kadencje –



i.ArturSoboń 2 PIS 
Sekretarz

czyli

historyk 
(skąd oni się biorą)

rzucony na finanse 
naprawia Polski Ład

a przy okazji
znalazł panaceum 

na kryzys energetyczny 
(miał węglowy wzbogacony 

importowanym błotem)

© abm 2022 

III/2j

Poseł → Racjonalizator
– nie będziemy wypominać

bo już dwie kadencje –



k.HorałaMarcin PIS 2 
Sekretarz

czyli

kpi 
lub o drogę pyta 

(nomen omen
do Baranowa)

a setki milionów
(na razie)
w błoto 

i gra muzyka
bo o to chodzi

© abm 2022 

III/2k

Poseł → NieLOT
– nie będziemy wypominać

bo już dwie kadencje –



l.RzymkowskiTomasz
PiS 2 Sekretarz

czyli

sam z siebie
plugawy mentalnie 
element animalny 

(parafraza)
poza tym

nagroda specjalna
za najbardziej 

odhumanizowaną
orację w historii 

edukacji narodowej
© abm 2022 

III/2l

Poseł → Filister
– nie będziemy wypominać

bo już dwie kadencje –



l.AndruszkiewiczAda
m 2 PiS Sekretarz 

KP

ADAM
ANDRUSZKIEWICZ

czyli

rzucony 
na cyfryzację
co ogarniają

pospołu
z dwudziestolatką
(ongiś studiował już

jakieś stosunki)
zapewne

dotrzymując kroku 
na każdym polu

© abm 2022 

III/2m

Poseł → Melepeta
– nie będziemy wypominać

bo już dwie kadencje –



m.WassermannMałg
orzata PIS 2

czyli

advocatus 
diaboli

© abm 2022 

III/2n

Poseł → Repolonizatorka
– nie będziemy wypominać

bo już dwie kadencje –



o.Fogiel Radosław 1 
PIS
czyli

przewodniczy
Komisji Spraw 
Zagranicznych

oraz 
przekaźnik

prawd
alternatywnych

© abm 2022 

III/2o

Poseł → Rzecznik (licealista)
– nie będziemy wypominać

bo



p.KurowskaMaria 1 
PIS
czyli

ponoć
w kontakcie 

on-line 
ze świętym 

Andrzejem Bobolą
i 

nie tylko

© abm 2022 

III/2p

Poseł → Medium
– nie będziemy wypominać

bo



q.SiarkaEdward 5 SP
czyli

zapewne
z rodzinnej tradycji 
pamięta serwituty 

(m.in. 
zbieranie chrustu 
i wypasanie bydła

na pańskich łąkach)

© abm 2022 

III/2q

Poseł → Dystrybutor (od runa leśnego)
– nie będziemy wypominać

bo już 5 kadencji –



r.KaczmarczykNorber
t 2 SP

NORBERT 
KACZMARCZYK

czyli

przeskoczył
kanon literacki 

(Fredro, Śluby Panieńskie 
● Gogol, Ożenek

● Wyspiański, Wesele 
● Rejmont, Chłopi)

wylądował
bez telemarku
(chyba zabolało)

© abm 2022 

III/2r

Poseł → Żonkoś
– nie będziemy wypominać

bo już dwie kadencje –



s.Ozdoba Jacek 1 SP
czyli

przypadło mu 
szerzyć

prawdy urojone
czyli metafizyczne
– więc poza sferą

zjawisk fizycznych
a KaKaO

się wylało

© abm 2022 

III/2s

Poseł → Rzecznik (SP)
– nie będziemy wypominać

bo



t.KowalskiJanusz 1 
SP
czyli

podrzucony 
rolnikom 

burak 
zapewne padnie 
na dobrą glebę

i rozkwitnie 
w najlepsze

(chyba, że wcześniej 
zostanie zaorany 

na opolskich ugorach).
© abm 2022 

III/2t

Poseł → Farmazon
– nie będziemy wypominać

bo



u.CieślakMichał 2 
PartiaRepublikańska/

Bielan

czyli

zaprawdę
ministerialna 

głowa 
i 

dał się podkuć
na poczcie 

w Pacanowie

© abm 2022 

III/2u

Poseł → Delator
– nie będziemy wypominać

bo już dwie kadencje –



v.MejzaŁukasz 1 
PartiaRepublikańska/

Bielan

czyli

dbamy 
o

higienę osobistą

© abm 2022 

III/2v

Poseł → Szubrawiec
– nie będziemy wypominać

bo



w.GowinJarosław 4
czyli

hamletyzuje: 
bardziej być
czy mieć?
(zdaje się,

że pociąg już odjechał)

© abm 2022 

III/2w

Poseł → Za(wy)kiwany
– nie będziemy wypominać

bo już 4 kadencje –



x.EmilewiczJadwiga
1 Gowin/PiS

czyli

chytra baba 
z Poznania 
(parafraza)

pogubiła się
w grze o stołki

© abm 2022 

III/2x

Poseł → Kokietka
– nie będziemy wypominać

bo



xxy.KukinzPaweł 2
czyli

wolimy 
spluwaczkę
(parafraza)
chociaż

wszystko dla ludzi

© abm 2022 

III/2y

Poseł → Zmielony
– nie będziemy wypominać

bo już dwie kadencje –



y.MaksymowiczWojci
ech 1 50

WOJCIECH 
MAKSYMOWICZ

czyli

mejza

© abm 2022 

III/2z

Poseł → Uzdrowiciel
– nie będziemy wypominać

bo



ż.KarczewskiStanisła
w 5 PiS

czyli

pozuje na moralistę
a 

Hipokrates 
przewraca się

w grobie

© abm 2022 

III/2z

Senator → Fanfaron
– nie będziemy wypominać

bo już 5 kadencji –



3. EGZEKUTYWA 
[9]

III/3 Motto:
Wszystko jest satyrą, pomyślał stary błazen,
gdy obwąchał rządzącą czeredkę.
(Chyba moje, 2022)



a.MorawieckiMateusz
czyli

Premier Najjaśniejszej
– nie sposób przeoczyć

że 

III/3a

© abm 2022 

historyk
(bodaj od hagiografii)
zagorzały lobbysta 

kuchni chińskiej 
(ryż w misce)

innymi słowy 
fatalne jaja

(cytat)
lecz przynajmniej
żona uposażona.



b.BłaszczakMariusz
czyli

historyk 
(bodaj od demokracji 
szlacheckiej między 

Poznaniem a Kaliszem)
prochu nie wymyśli. 

© abm 2022 

III/3b

Lektury strategiczne (wybór)
J. Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka (1922) 

→ Przygody dobrego wojaka Szwejka;
Н. Островский, Как закалялась сталь (1936) 

→ Jak hartowała się stal;
J. Heller, Catch-22 (1961) → Paragraf 22.

Minister od wojny (wicepremier)
– nie sposób przeoczyć

że 



c.SasinJacek
czyli

historyk 
(bodaj

od wizji ustrojowych)
zostawi po sobie

tłuste koty
unurzane 

w gnojowicy
niczym konie

z janowskiej stadniny.
© abm 2022 

III/3c

Minister od gospodarki
– nie sposób przeoczyć

że 



d.GlińskiPiotr
czyli

paskudnie 
zaniedbał
mecenat 

nad kulturą
gorszego sortu

(nie mylić z zakupami 
u Czartoryskich).

© abm 2022 

III/3d

Minister od kultury (wicepremier)
– nie sposób przeoczyć

że 



e.KowalczykHenryk
czyli

mistrz nad mistrze 
z głupia frant

obwieścił
samokredytowanie 

wstrzymanych 
dotacji 

na 
Krajowy 

Plan Odbudowy.
© abm 2022 

III/3e

Minister od rolnictwa (wicepremier)
– nie sposób przeoczyć

że 



f.KamińskiMariusz
czyli

historyk 
(bodaj 

od sztyletników)
a smutki topi 

na szklanki dnie 
(parafraza).

© abm 2022 

III/3f

Minister od służb przeróżnych
– nie sposób przeoczyć

że 



g.CzarnekPrzemysła
w

czyli

beznadziejny 
przypadek 

obskuranctwa 
(po godzinach

nadzoruje 
rozwój reaktorów 

chłodzonych gazem
oraz kreowanie 

technologii kosmicznych 
w warunkach polarnych).

© abm 2022 

III/3g

Minister od edukacji
– nie sposób przeoczyć

że 



h.MalągMarlena
czyli

chyba za młodu 
szpakami karmiona 

ponoć znalazła 
antidotum 
na inflację

(więcej rozdawać).

© abm 2022 

III/3h

Ministra od rodziny
– nie sposób przeoczyć

że 



i.ZiobroZbigniewczyli

kaprawy 
wzrok umysłu

(cytat) 
na domiar 

usiłuje merdać
kaczką
tudzież
psem
 oraz
TSUE

(parafraza).
© abm 2022 

III/3i

Nadprokurator
– nie sposób przeoczyć

że 



4. PARLAMENT 
UNIJNY [13]

III/4



a.ZdzisławKrasnodęb
ski

ZDZISŁAW 
KRASNODĘBSKI

czyli

nikczemny pomiot 
targowiczan 

których łączyła 
Katarzyna II Wielka 

cesarzowa 
Wszechrosji.

© abm 2022 

III/4a

Europoseł → Pogrobowiec
– nie ubolewamy

chociaż



b.SzydłoBeata
czyli

obrok się należy 
(parafraza) 

za ponadczasowe 
wystarczy nie kraść
(ponoć sponsorowana 

przez Obajtka, 
a mąż obrzucony 

milionowymi dotacjami –
bodaj w dowód 

miłości małżeńskiej).
© abm 2022 

III/4b

Europoseł → Sołtysowa
– nie ubolewamy

chociaż



c.ZalewskaAnna
czyli

Czarnek 
ją przebił

lecz zostało 
sporo brudu
z kontenerów
i kłamstwa

do szpiku kości
(parafraza).

© abm 2022 

III/4c

Europoseł → Gimbaza
– nie ubolewamy

chociaż



d.MazurekBeata
czyli

małpa w zielonym
(klasyka gatunku)

mutacja 
prowincjonalna 

i ponoć
pluje gwoździami.

© abm 2022 

III/4d

Europoseł → Pisuardessa
– nie ubolewamy

chociaż



e.KrukElżbieta
czyli

tańczy
śpiewa

deklamuje
odcina kupony

ucisza
trąby powietrzne

pod Lublinem 
(oczywiście historyk).

© abm 2022 

III/4e

Europoseł → Primabalerina
– nie ubolewamy

chociaż



f.BrudzińskiJoachim
czyli

dożywotnio 
napiętnowany 

za bujną młodość
x

***
współczesność

trywialna
i

pospolitość skrzeczy 
lecz kasa się zgadza.

© abm 2022 

III/4f

Europoseł → Drużynnik
– nie ubolewamy

chociaż



g.KarolKarski
czyli

lansował meleksy 
(wysokooktanowe)

i 
musi z tym żyć.

© abm 2022 

III/4g

Europoseł → Golfista
– nie ubolewamy

chociaż



h.TarczyńskiDominik
czyli

głęboko amoralny
i

rżnie głupa 
na całego 

z uporem godnym 
lepszej sprawy. 

© abm 2022 

III/4h

Europoseł → Egzorcysta
– nie ubolewamy

chociaż



i.CzarneckiRyszardczyli

honoris causa 
w Erywaniu 
i Taszkencie 
gdziekolwiek 

indziej 
tkwi w bagnie 

po uszy
a zimą jeździ 
kabrioletem.

© abm 2022 

III/4i

Europoseł → Blagier
– nie ubolewamy

chociaż



j.Saryusz-
WolskiJacek

JACEK 
SARYUSZ-WOLSKI

czyli

nobles obliż
(noblesse oblige)

lecz 
stracił zdolność

honorową.

© abm 2022 

III/4j

Europoseł → Kontrkandydat
– nie ubolewamy

chociaż



k.KempaBeata
czyli

sponsorowana
przez

dziatwę szkolną
i 

takie tam 
mało papuśne.

© abm 2022 

III/4k

Europoseł → Lampucera
– nie ubolewamy

chociaż



l.JakiPatryk
czyli

doktor nauk 
o bezpieczeństwie

przesiąknięty 
knajackim etosem

toczy zajadłe 
walki nad bzdurą

(cytat)
więc 

bywa śmieszno 
(parafraza).

© abm 2022 

III/4l

Europoseł → Filut
– nie ubolewamy

chociaż



m.BielanAdam
czyli

zdradziecka morda 
(parafraza) 

więc szkoda słów.

© abm 2022 

III/4m

Europoseł → Renegat
– nie ubolewamy

chociaż



5. MARIONETKI 
PUBLICZNE [11]

III/5



a.DworczykMichał
czyli

daje 
z siebie wszystko 

a 
szambo wybija
na zawołanie

nawet 
na 

śląskich wysypiskach 
(oczywiście historyk).

© abm 2022 

III/5a

Minister przy kancelarii
– nie wiedzieć czemu 



b.PrzyłębskaJulia
czyli

autorytet kulinarny 
oraz

orzekająca 
na zamówienie

atrapa
niezależności 
czegoś tam.

© abm 2022 

Marionetka → Konstytucjonalista
– nie wiedzieć czemu

III/5b



c.PawłowiczKrystyna
czyli

płoche dziewczę
z beretem zrytym 

do imentu
przeflancowane

z Sejmu
do Trybunału.

© abm 2022 

Marionetka → Dzierlatka
– nie wiedzieć czemu

III/5c



d.ObajtekDaniel
czyli

wielmożny 
chudopachołek

z pieśnią
na ustach 

miłością w sercu
i 

krzyżem w dłoni
(skądinąd zapewne słup).

© abm 2022 

III/5d

Marionetka → ĆWOK
– nie wiedzieć czemu



e.KurskiJacek
czyli

z dwojga złego wolimy 
cenzurę represyjną

od prewencyjnej 
propagandę
kojarzymy z 
Kulturkampf

a na horyzoncie 
reaktywacja cyfryzacji 

w resorcie prawdy
(Orwell wiecznie żywy).

© abm 2022 

Marionetka → Wodzirej (ciemnego luda)
– nie wiedzieć czemu

III/5e



f.SzumowskiŁukasz
czyli

stygmatyzowany 
przez 

żądzę pieniądza
(kondolencje 

z powodu zejścia 
dostawcy respiratorów).

© abm 2022 

III/5f

Marionetka od pandemii 
– nie wiedzieć czemu



g.CieszyńskiJanusz

czyli

po blamażu 
z zakupem respiratorów 

przeflancowany
do ratusza w Chełmie, 

skąd wypchnięty 
do

Kancelarii Premiera, 
gdzie pilnuje 

cyberbezpieczeństwa 
(dosyć karkołomne).

© abm 2022 

III/5g

Marionetka à la Wańka Wstańka 
– nie wiedzieć czemu



h.PatkowskiPiotr

czyli

małolepszy 
i nie budzi 

nadziei.

© abm 2022 

III/5h

Marionetka à la dziecko we mgle 
– nie wiedzieć czemu



i.SemeniukOlga
czyli

naturalna 
blondynka z 

czarnym 
podniebieniem 

(parafraza) 
szefuje 
Polskiej 
Agencji 

Kosmicznej.
© abm 2022 

III/5i

Marionetka à la sierotka Marysia 
– nie wiedzieć czemu



j.ZwiercanMałgorzata
czyli

nie robi dobrze 
na obie ręce

w imię
ojca i syna
(ostatecznie

odesłana 
do OHP). 

© abm 2022 

III/5j

Marionetka → Dwórka
– nie wiedzieć czemu



k.PawlakMikołaj
czyli

rzucony na dzieci 
lecz 

poeta pamięta
(parafraza).

© abm 2022 

III/5k

Marionetka → Rzecznik
– nie wiedzieć czemu



czyli

IV. W 
OPARACH 
ABSURDU

IV.



V. PORTRET 
ZBIOROWY –

DYPTYKI i TRYPTYKI 
[15]

V.



1. Pary – przyszłość
narodu [3]

PRZYSZŁOŚĆ
NARODU oraz

RODZINA 
NA SWOIM

V/1



Dyktatura bliźniaków mentalnych (parafraza).
Rządzący światem samowładnie tym mocni są, że każdy kradnie

(cytat).

a. Kaczyński & Suski 

JAROSŁAW KACZYŃSKI
MAREK SUSKI

czyli

CHŁOPAKI NIE PĘKAJĄ
Samiec alfa & Samiec beta

(zresztą, kto za nimi trafi)

– będziemy wyrozumiali

V/1a

– będziemy wyrozumiali

bo
 b

ie
dr

on
ec

zk
i s

ą
w

 k
ro

pe
cz

ki
i t

o 
ch

w
al

ą
so

bi
e

bo u m
otylka plam

ek kilka
służy ku ozdobie

© abm 2022 



Ponoć nie przepadają za sobą, lecz trudno zaprzeczyć,
że dobrani jak w korcu maku –

załgani nieudacznicy i jeden wart drugiego.

a. Morawiecki & Sasin

MATEUSZ MORAWIECKI

JACEK SASIN
czyli

DWAJ PRZYJACIELE Z BOISKA
Złotousty & Krzywousty

– będziemy wyrozumiali

V/1b

– będziemy wyrozumiali

bo
 g

ru
be

 n
ic

ci
en

ko
 p

rz
ęd

zi
e bo w

ielkie nic
ledw

o zipie

© abm 2022 



Mehr Licht! – Johann Wolfgang von Goethe 1832†
Ciemność! Widzę ciemność. Ciemność widzę... – Seksmisja (1983 & 2022)

A na erekcję pedofilska ankieta za 4,5 mln zł.

c. Czarnek & Rzymkowski

PRZEMYSŁAW CZARNEK
&

TOMASZ RZYMKOWSKI
czyli

KUNDLIZM
© by Melchior Wańkowicz *1892-1974†

Ordynaryjny & Ekstraordynaryjny

– będziemy wyrozumiali

V/1c

– będziemy wyrozumiali

bo
 n

ie
 o

dr
óż

ni
a 

ed
uk

ac
ji 

od
 in

do
kt

ry
na

cj
i

bo
Lex C

zarnek

© abm 2022 



Zgodnie z prawami natury jabłko pada niedaleko od jabłoni.
Zgodnie z wyznaniem wiary należy przestrzegać przynajmniej dekalogu.

b. Czarneccy

RYSZARD i PRZEMYSŁAW

czyli

HOŁOTA
Złodziejaszek & Opryszek

bo godny następca
V/1d

– będziemy wyrozumiali

bo
 m

a 
to

 w
 g

en
ac

h

© abm 2022 



c. Patkowscy

PRZYSZLI PAŃSTWO

PATKOWSCY
czyli

ZAKOCHANI
Hetka & Pętelka

V/1e

Z nadzieją na prokreację popieramy 
nawet egzotyczne mariaże, a także konkubinaty.
Niestety, w tym stadle kompetencje oraz poglądy 

urągają racji stanu Rzeczpospolitej.

– będziemy wyrozumiali– będziemy wyrozumiali

bo
 s

m
ar

ku
la

 o
d 

ko
sm

os
u bo sm

arkacz od budżetu

© abm 2022 



2. Dublety – parada 
narcyzów [9]

PARADA 
NARCYZÓW 

oraz
DLA KAŻDEGO 
COŚ MIŁEGO

V/2



a.DudaAndrzej

czyli
Halabardnik → Safanduła

– będziemy wyrozumiali

le
cz

ub
ol

ew
am

y
nad deprecjacją

urzędu
V/2a

Najwyższe noty zbiera jako aktor charakterystyczny – mim.
W repertuarze rapowanie, debilne dowcipy, ściągawki z kondolencjami, 

a zwłaszcza duby smalone (nawet o broni atomowej).
© abm 2022 



b.KaczyńskiJarosław

czyli
Zramolały → Buś

– nie wiedzieć czemu

bo
ni

eu
gi

ęt
y 

bo
jo

w
ni

k
o w

olność
i dem

okrację

Niepomny doświadczeń prezydenta sądownie ustala orientację seksualną. 
Poza tym król jest nagi.

V/2b

– będziemy wyrozumiali

© abm 2022 



c.MorawieckiMateusz

czyli
Kombatant → Mitoman

– nie wiedzieć czemu

bo
 p

rz
er

as
ta

 o
 g

ło
w

ę
w

sz
ys

tk
ie

 s
or

ty
w

 kom
pulsyw

nej
autoprom

ocji

Baron Münchhausen służby publicznej. 
W osobliwym słowotoku żeruje na suwerenie. Na 
horyzoncie model grecki (bankructwo państwa), a 
niebawem – wenezuelski (zapaść cywilizacyjna).

Ponoć żonine aktywa już wyprowadzone w intymne miejsca.

V/2c

– będziemy wyrozumiali

© abm 2022 



Lektury pomocnicze (wybór)
Tukidydes, Wojna peloponeska (około 400 p.n.e.); 

Cesar, O wojnie domowej (około 40 n.e.);
N. Machiavelli, Sztuka wojny (1521); C. von Clausewitz, O wojnie (1832).

d.BłaszczakMariusz

czyli
Hetman polny → Delfin

– nie będziemy się znęcać

bo
 s

za
nu

je
m

y 
et

os
 p

ar
am

ili
ta

rn
y i dotrzym

ujem
y

tajem
nic poliszynela

V/2d

– będziemy wyrozumiali

© abm 2022 



e.KamińskiMariusz

czyli
Birbant → Kynofil

– nie będziemy się znęcać

bo
pr

oc
en

ty
 d

od
at

ni
e

i
punkty ujem

ne
V/2e

W pamięci potomnych zostaną karesy z ponętną suczką (rasa buldogowata)
i nieco ekscesów mniej spektakularnych,

chociaż o większym ciężarze gatunkowym.

– będziemy wyrozumiali

© abm 2022 



f.HorałaMarcin

czyli
Menago → Inwestor zastępczy

– nie będziemy się znęcać

bo
 

go
ni

 k
ró

lic
zk

a
i naw

et nie udaje
że zm

ierza do celu
V/2f

Spec od miękkiego lądowania z dojazdem na szprychach.
Następnym wyzwaniem będzie kosmodrom gdzieś przy drodze mlecznej.

– będziemy wyrozumiali

© abm 2022 



g.DworczykMichał

czyli
Piroman → Świętoszek

– nie będziemy się znęcać

bo
 

zh
ak

ow
an

y
V/2g

Prosto z Falenicy rzucony na pomoc państwom sąsiedzkim.
Przejdzie do historii za piętnowanie we własnych szeregach 

tępoty, niekompetencji, szkodnictwa, zakłamania, łajdactwa etc.

– będziemy wyrozumiali

© abm 2022 

rycerz
N

ajśw
iętszej Panienki



h.KowalskiJanusz

czyli
Menda → Kabotyn

– nie będziemy się znęcać

toczony
przez polonokoki

V/2h

Jednowymiarowi ekstremiści nie rzucają cienia.
Prawdziwe oblicze wyjdzie na jaw po rozpracowaniu 

układu opolskiego przynajmniej w kontekście afery gruntowej.

– będziemy wyrozumiali

bo
 z

ał
ga

ny
 m

os
ka

lik
 

(p
ar

af
ra

za
)

© abm 2022 



i.ObajtekDaniel

czyli
Szelma → Geszefciarz

– nie wiedzieć czemu

bo
 

ch
ło

p 
na

 z
ag

ro
dz

ie
rów

ny
w

ojew
odzie

V/2i

Źle się prowadził od wieku szkolnego i tak mu zostało. 
Suplement do „Liber chamorum”

© by Walerian Nekanda-Trepka *1585-1640†

– będziemy wyrozumiali

© abm 2022 



3. Triplety czyli 
parnas

PARNAS 
oraz

WYBRAŃCY 
BOGÓW

V/3.



Animator katastrof wszelakich. 
W kampanii przedwyborczej narrację smoleńską zamienił na głoszenie 

prawd objawionych – z osobliwą charyzmą wiodąc swoje owieczki do Nibylandii,
a może nawet ku bramom piekieł (dosłownie i w przenośni).

a.KaczyńskiJarosław

JAROSŁAW KACZYŃSKI
czyli

Dysfunkcyjny
↓

Psychotyczny
↓

Mędrzec Częstochowski

V/3a

– będziemy wyrozumiali 
chociaż w dzieciństwie ukradł księżyc 

a potem prowadził się coraz gorzej.

© abm 2022 



b.MacierewiczAntoni

ANTONI MACIEREWICZ
czyli

Odrażający
↓

Arcyłotr
↓

Nekromanta

V/3b

– będziemy wyrozumiali chociaż
pozostaje do rozstrzygnięcia: 

świr ■ hochsztapler ■ agent (cytat)
albo wszystko razem i nie tylko

Grube miliony podatników wydał na fantasmagorie urągające prawom fizycznym oraz boskim. 
Ponoć głęboko wierzący – komunikuje się w ekstazie – destruktor napędzany cynizmem.

Jakby wyjęty z trzewi Dostojewskiego, wypisz wymaluj Smierdiakow. © abm 2022 



Miało mu spadać a rośnie – w nagrodę kolejna kadencja.
Zapewne z perspektywy dwórek każdy przyrost jest na wagę złota.

A nadprodukcja banknotów przekłada się na deficyt papieru toaletowego

c.GlapińskiAdam

ADAM GLAPIŃSKI
czyli

Midas (à rebours, ale też przygłup)
↓

Oblech
↓

Depozytariusz

V/3c

– będziemy wyrozumiali
chociaż książę inflacji (cytat) i jurny 

niczym stary knur strażnik naszego złota

© abm 2022 



VI. WIECZORY 
POETYCKIEz

ANEKSEM 
FUTUROLOGICZNYM

VI.



VI/1. O roku ów

ANNO DOMINI 1830
Patrz Kościuszko na nas z nieba,
jak w krwi wroga będziem brodzić.
Twojej szabli nam potrzeba,
by Ojczyznę oswobodzić.

Rajnold Suchodolski *1804-1831†

Motto:
Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?
Józef Pawlikowski *1767-1829†

ANNO DOMINI 1930
Patrz Kościuszko na nas z nieba,
raz Polak skandował.
I spojrzał nań Kościuszko
i się zwymiotował.
Konstanty Ildefons Gałczyński *1905-1953†

ONEGDAJ
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy.
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Czesław Miłosz *1911-2004†

WCZORAJ
Śpij narodzie zniewolony,
taki jesteś wciąż zmęczony.
Śpij narodzie snem głupiego, 
gdy się obudzisz, nie będzie niczego.

O roku ów

JUTRO
przemarznięci ze szczękościskiem i pustym brzuchem

idziemy do lasu nazbierać chrustu i nazrywać mchu
(po drodze szczaw i mirabelki).

VI/1
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