
wysłane w lutym 1994 r. do gazety "Najwyższy Czas ― BIS" na konkurs limeryków: 
 
 
     Gawron   ←――――――――――    taka jego ksywka w "Polskim ZOO" (TVP1, 1991-93)

  
Gdy herbu Ślepowron generał   ←――――  "Ślepowron" ─ tak naprawdę nazywa się herb rodu Jaruzelskich!  
kraj do cna już był sponiewierał,  
zrobiono mu wstręty,    ← Wniosek (22 IV 1992) min. sprawiedliwości o postawienie przed Trybunałem Stanu za niszczenie akt Biura Politycznego w 1989 r. 

bo... zżegł dokumenty  
(wszak wiedział, co stos ich zawierał). 
 
 
     NIE           
 
Nie widać Jerzego Urbana,  
Jak tkwi w pośredniaku od rana. ←―――― Przecież sam Jerzy Urban nie musi martwić się o to, z czego wyżyć!... 
Sprawdź, wejdź tam na chwilę, 
Już każdy ma bilet:        ←―――― Gazeta "Nie" jako znak rozpoznawczy środowiska, kokietowanego przez nią właśnie! 
"NIE" widać Jerzego Urbana.  
 
 
 
     Żółw  ←―――――――――――――  taka jego ksywka w "Polskim ZOO" (TVP1, 1991-93)

      
Okrągły nakryli mu stolik,    ←――――――――――――― oczywiście: okrągły stół (II – IV 1989 r.)   
lat...dzieści się spieszył powoli: ←― "Spiesz się powoli" ("Tyg. Solidarność" z 14 VII 1989) przeciw powoływaniu premiera z obozu (neo-)"Solidarności"  
od księży spod U-Be             ←― i "księża patrioci", i PAX-owcy (np. Mazowiecki) w rozłamowej działalności przeciwko prymasowi (wczesne l. 50-te)  

do linii swej grubej ―           ←― "Przeszłość odkreślamy grubą linią." (24 VIII 1989 podczas exposé w Sejmie jako premier) 
co z tego, że "prezes-katolik"?  
 
 
     Kozioł    ←―――――――― taka jego ksywka w "Polskim ZOO" (TVP1, 1991-93)

    
Gdy OKaP się jemu podzielił,  
ów badacz paryskich burdeli       ←――― tj.: prostytucji i marginesu społecznego w średniowiecznym Paryżu  
znów w sile przewodniej              ←――― PZPR (1950-68), UD (1991-94), UW (1994-2005), PD (2005-08)   
ustawił się godnie,  
Kto jeszcze ten pomysł powieli?  
 
 
 
     Do rymu        
 
Zaplątał się w życiu, pogubił,  
bo chłopców zanadto on lubi, ←――――――――― aluzja na ten temat w tyg. "TAK" z 1992 r.  
a nie mógł, niestety,  
pokochać kobiety ―  
profesor ten zwie się do rymu. ←―――――――――――――――――――― "Skubi" 



     Koń     ←―――――――― taka jego ksywka w "Polskim ZOO" (TVP1, 1991-93)

      
Pan doktor, ten z WuZeteNeS-u, ←―――  adiunkt na WZNS (poprawnie: WSNS) przy KC PZPR (1978-80)  
miał tworzyć podstawy biznesu;  
straciwszy posadę  ←―――――――――――――――――――― ministra finansów (1989-91)  
dziś nową ma radę:  
fiskusa chce... uczyć moresu. ←―――――  krytyka (w 1994 r.) nadmiernego fiskalizmu rządu W. Pawlaka 
 
 
     Lew     ←―――――――― taka jego ksywka w "Polskim ZOO" (TVP1, 1991-93)

       
Już jasna mnie brała cholera,  
gdy wędkarz do akt się dobierał; ←―――――  do teczki TW "Bolka" z archiwum Urzędu Ochrony Państwa (28 IX 1993 r.)   
rozpuścił parlament ―      ←―――――――――― rozwiązanie Sejmu i Senatu przez prez. Wałęsę (31 V 1993 r.) 
dziś... większy ma zamęt,    ←―― koalicję rządową ugrupowań, konkurencyjnych wobec obozu "Solidarności" (od jesieni 1993 r.) 
a gdzie się podziała siekiera? ←――― symbolizująca dekomunizację w filmiku, wspierającym kandydaturę Wałęsy (w 1990 r.)  
 
 
     Lew (bis)   ←―――――――― taka jego ksywka w "Polskim ZOO" (TVP1, 1991-93)

         
Wynurzeń słuchając znów Lecha  
do siebie się smutno uśmiecham:  
on "wie już", iż drogo  
jest iść lewą nogą,  
lecz marna to dzisiaj pociecha.  
 
     Majordomus     ←―――――――― taka jego ksywka w "Polskim ZOO" (TVP1, 1991-93) 
 
Raz kiedyś paskudna niesława  
sięgnęła aż po Mieczysława; ←―― Paweł Rabiej, Inga Rosińska, "Kim pan jest panie Wachowski?" (BGW, Warszawa 1993) 
lecz on się nie boczy:  
możecie mu "wskoczyć".  
Aż kiedyś paskudna niesława...  
 
     Konsekwencja         
 
Zwycięski labudyzm-barbaryzm 
wciąż jeszcze nie przebrał swej miary; 
w gumowe wgląd ucha 
(jak "prawo do brzucha") 
by... znowu zwyciężał socjalizm. 
 
     Od nowa          
 
Nasz nowy minister finansów 
(po wielu tygodniach wakansu)    ←―――――――――――――――― 8 II ― 28 IV 1994 r.  
"Strategii dla Polski"         ←―――――――― lansowana w VI 1994 r. przez min. Grzegorza Kołodkę  
ma plan dosyć swojski ―  
z finałem z ogranych romansów.  


