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Cnotliwa dziwka z nad Wisły
Gruszki obiecane na wierzbie- nie rosną,a tylko koszty utrzymania, kolejki do lekarza i szpitali,a pochowki też
drożeją . Kłamstwo powtarzane staje się prawdą, świętym dogmatem

Nie pękaj ,bądź silny- łatwo powiedzieć ,ale być takim -to wręcz nie
możliwe.. Co ulica to kaplica,a na rzut kamieniem burdel.- zwariować
można z tej obłudy
Zamiast gruszek na wierzbie- rosną koszty utrzymania, kolejki do lekarza i szpitali,a pochowki w oczach
drożeją....Nic za darmo-co do boga prowadzi-wieści klecha! .I scyzoryk w dłoni sam otwiera, kiedy złodziejstwo i
nikczemność od najniższego szczebla aż hen do Warszawy wyziera, w dorobicie, przy obﬁtym korycie
senatorowie,posłowie i ich kolesie w rządzie,samorządzie, o wartościach chrześcijańskich, polityce socjalnej ględzą
od lat. ,a najwięcej o miłości bliźnich Noclegownie,przytułki zaś pękają w szwach,w kanałach też miejsca
brak,...niedomyci,zawszeni zaropiali skomlą na chodnikach- jak spokojnym, być? Niedaleko od kościołów
,rezydencji,na rzut kamienia plejada banków..sznur limuzyn , w zaułkach,osiedlowych parkach zaś nędza,na
wysypiskach niemowlęta kwilą,do beczek ich wrzucają,a księża ministrantów w zakrystii na kolanach
huśtają,śmietankę każą zlizywać -spokojnym być?/,
Od lat emeryturka stoi,jakby viagry nażarła,za duża by z głodu zdechnąć,a za mała by dziękować,ze żyję.
. Bezdomni wrosły w krajobraz ulicy... złomu codziennie targają-do składnicy,mam cieszyć na ich widok?,Nie raz
przed bramą pytają 'masz jakieś rupiecie-,a czemu do plebana ni e idziecie-pytam?Tam tylko wartości
chrześcijańskie. , puszki od piwa kartony-nasza ewangelia zbawienia.-odpowiadają. Kim dla nich ojczyzna-jej honor
i bóg?
.Byli orłami, obrońcami granic,,a teraz ich mają za nic,pod chmurką dom mają.
Okrutny los ,szydzi,śmieje i drwi z ich nieszczęść, wy sami tworzycie go-powiadają i
limuzynami spieszą na spotkania z biznesem ,w daczach z elektroniczną ochroną mieszkają
Bezdomni, biedni wyciągają dłoń ,zobojętniały tłum mija ich -sam ma pustą kieszeń,a z ambony---błogosławieni
ubodzy,albowiem posiądą żywot wieczny wola tłusty,obżarty pleban w pobliskim kościele...Musisz w stresach żyć. z
tegopowodu/?,To przecież sztuka miłości bliźnich w Najjaśniejszej od wieków, "nie lękajcie ",a grzebcie w
śmietnikach ,w nich zbawienie,- to wasza druga Japonia -rozlegają jakby słowa świętego JP2,
Głosujcie na prawo i sprawiedliwość -nawołują!Jedyna nadzieja z Rydzykiem , Kaczyńskim Jarosławem i
Macierewiczom Antonim -nawołują wszech i wobec-Rodacy"nie lękajcie -aleluja i do przodu- cnota jasnogórską
zaświeci jutrzenką zbawienia i na kresach-odebranych nam silą -Radio Maria zakroluje.A kto preciw temu do
nowej Berezy pójdzi
Wiele kowalskich gotowana szańcach polec taką "prawdę"a winą za nędzę Zydow inowiercow, i Putina obarczyć"
-I bronić wartości religijnych- głoszonych przez szubrawcow..Nie ważne lamią prawo ,znieważają inaczej myślących
i okradają skarb państwa. Ich cnota .. nie podlega krytyce,odpowiadają przed historią i bogiem. Dla kowalskich zas
paciorek, ,pielgrzymki i uliczne ,zadymki- krzyki"- "jeszcze Polska nie zginęła .Jak w śród takich normalnie żyć?
O nędznej,zawszonej doli chłopów za sanacjinie mówią,a hymny pochwalne pieją bandziorom,że braci ubijali za
reformę rolną,odbudowę kraju i zwią ich nie wiadomo czemu
wyklętymi,a powinni się zwac przekletymi za
ludobojstwo w powstaniu warszawskim i skrytobojcze mordy powojenne
..Jeśli serce na talerzyku we łzach mamy im położę i odsłonię rozpacz istnienia tamtych latś-to i tak prawda będzie w-pomnikach zbrodniarzy"Ognia,Burego," tyh żołnierzyków wyklętych i męczenników w" drugim Katyniu "pod
Smoleńskiem Im marmurowe stometowe pomniki na koszt podatnika..

Wartościi koatolickie pasują do tych faktów jak garbaty do ściany .W imę ich nawracali ,zabijali "kacapów",a
teraz w Iraku Afganistanie u boku USA podobnie czynią ,na ukrainie dziewicę jasnogorską przed Moskalem
bronią !Na skinienie czyjego palca "chlopcy malowani' w obcych krajach giną/?.Polak Krzyż -symbol hańby
pogańskiej na szyji nosi -stoi pod ﬁgurą,a diabla ma za skorą.
JP2 całował ziemię polską zroszoną krwią, o tym jednak nie wspomniał,a zdrajcę ojczyzny Stanisława błogosławił.
Radio Maria ostoją katolicyzmu nazwał i to sprawiedliwość ?
Zbrodnie stalinowskie w porównaniu z katolickimi- watykańskimi to małe piwko..Kiedy kościół polski za ,zbójeckie
czyny przeprosi kowalskich i klęknie przed nimi i przyzna ,ze wszystkie tragedie narodowe były z jego odziałem,ze
gdyby nie on to Lech,Czech i Rus-byliby braćmi nie do pokonania Amen
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