Moja teza jest prawdziwa!
Ta już jest drobiu natura,
że z jajka rodzi się kura.
Ja zaś przykładem Wam służę,
że mówi się - jajko kurze.
Byłoby to niesłychaną
rzeczą, kurę zwać jajczaną!
Czas skończyć ze złośliwością.
Popiszę się tu mądrością
i przytoczę obce słowo:
od początku - to ab ovo!
Paw ogonem swym się puszy,
osłu już oklapły uszy,
zaś indyk się naindyczył;
coś do lalek głośno krzyczy.
Lalki, że nic nie słyszały,
szybko się poobrażały
i złość je trochę poniosła;
czymś ciężkim trafiły... w osła.
Ryknął osioł, co sił stało.
Paw drży, jajko się sturlało.
Taka wrzawa się zrobiła,
że kura się nastroszyła.

Pasek zaznaczył się w kulturze
i jest wpisany w dzieje nasze.
Paskiem pisano nam na skórze
I coś tam pisał też... Jan Pasek.

Jak narada zakończona?
Kura jest mocno wkurzona,
w jajku skorupka pęknięta,
a sprawa... nierozstrzygnięta!

31.12.2011

Pasek okazał się zbyt krótkim.
Ktoś orzekł, że na pewno w stanie
zmienić to, z pozytywnym skutkiem,
jest na receptę odchudzanie.
Ale kto sprawdzi uprawnienie
- z urzędniczego padło kątka.
- Jaką dać refundację w cenie.
I na to musi być pieczątka!
Tak. Konwersacji tej nie było,
skoro jej nie podała prasa.
A że się może komuś śniło,
iż każe nam zaciskać pasa...
Dziś stojąc w sztucznych ogni blasku
i widząc świat rozweselony
już nie chcę zbędnych mów o pasku.
Wybieram gwiazdki, kotyliony...

* Drogi Ministrze - szukaj paska! - od 1 styczna 2012 roku Minister Zdrowia
„zreformował” Listę leków refundowanych przez NFZ. Symbolem, a właściwie
przykładem owych reform były paski do glukometru dla chorych na cukrzycę. Tu chodzi
również o pasek służący do podtrzymania „reform”.

25.03.2006
* ab ovo (łac) - „od jajka” - zwrot używany przysłowiowo w znaczeniu „od samego
początku”

DYLEMAT
Kiedy niewiele lat jeszcze miałeś
i ktoś porównał ciebie z Apollem,
za bary z całym światem się brałeś,
wierząc, że jesteś jego idolem.

ZATRATA OBYCZAJÓW
Pić albo nie pić! Trzeciej drogi nie ma!
W tej kwestii Duńczyk pewien miał dylemat
i znane słowa wypowiadał z cicha.
Ale gość czaszkę wznosił miast kielicha.

Noe mamrota kiedyś popił Warką,
co go tak zmogło, że zaległ pod arką.
Syn parsknął śmiechem - powiadają dzieje.
A tylko z człeka cham wtedy się śmieje.
Nasi dziadowie sprawiedliwie pili,
zaś popijając często się wadzili.
Lecz mąż uczony w tym mi rację przyzna,
że o wzniosłości: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Epoka ojców i czas jakiś potem
sławna radosnym zacieru bulgotem.
Ten okres wielu z zachwytem wspomina:
Bije trzynasta. Życie się zaczyna.
Dziś się tuziemiec, rodak gdzieś za krajem
zbyt mocno obcym przejął obyczajem
sączenia drinków. A kto toast powie:
Kielichy w dłonie i przepijmy zdrowie!
23.11.2014

ZAZDROSNA
Już w raju mają fetę;
człek pańskie sławi dzieło.
I Bóg stworzył kobietę!
I wtedy się zaczęło...!
Eden, jak powieść baje,
jest krajem szczęśliwości,
lecz dnem piekła się staje
w każdej scenie zazdrości.
Sam widok karmicielki,
mającej to i owo,
w Ewie budzi gniew wielki.
Syczy groźnie: Ty krowo!

UŚMIECHAJ SIĘ!
Stale uśmiechaj się do słonka
i ciesz, że wietrzyk chmury gna,
barwami przywołuje łąka,
pośród traw bujnych rosa drga.
Raduj się, kiedy jesień złota.
A gdy nadchodzą chłodne dni
i za oknami szarość, słota,
ty kolorowe miewaj sny.
Coś niemiłego ktoś Ci powie,
masz prawo z tego sobie drwić.
Znasz powiedzenie: Śmiech to zdrowie!
A przecież zdrowym chciałbyś być.
Uśmiechnij się też, kiedy czytasz,
gdy ktoś opowie dobry żart,
miłą dla ucha nutkę chwytasz.
Bo śmiech od bogactw więcej wart!
12.06.2015

CO PIERWSZE?
Od wieków trwa awantura:
jajko wpierw było, czy kura?
By rozstrzygnąć spory dawne
zebrało się gremium sławne:
paw ze swojej liry dumny,
osiołek niezbyt rozumny
indor noszący korale,
oraz dwie blondwłose lale.
Pierwsza kura o głos prosi:
Wiadomo - kto jaja znosi.
Dość już tych wierutnych bajek,
bo bez kury nie ma jajek!
Na to jajo się odzywa:

