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Nie potraﬁmy żyć razem w zgodzie
O zgodzie narodowej tylko się mówi,a sieje się nienawiść

O zgodzie narodowej tylko się mówi,a sieje się nienawiść

Przyjaciela spotkać w nieszczęściu,graniczy z cudem,z nim jak z parasolem,gdy deszcz pada,to go nie ma, poznaje
się go ponoć w biedzie., jej coraz więcej , a ich jak igły w stogu siana szukać , w przytułkach ,szpitalach miejsca
brak, starzy ,chorzy znajdują prędzej go na cmentarzu,a puki żyją żebrzą,w śmietnikach grzebią ,a tam przyjaciela
nie ma , a krzyż a trzymają w dłoniach ,a nóż ktoś da grosik,ale dupa blada,bogacze omijają ich jak trędowatych,
ale czasami ,charytatywną imprezkę walną, posiłki darmowe zorganizują, opłatkiem podzielą i paczki , w świetle
jupiterów dadzą , zabełkoczą „głosujcie na nas”, powiedzą jak głodnym księża z Caritasu pomoc niosą, jak
Czeczeńców .Gruzinów , Białorusinów i innych uciemiężonych popierają ,ale wody w pyski nabiorą, jak się zapytasz
dla czego swoich biedaków tak hojnie nie wspomagają , żywią ich naszymi podatkami ,nawet z emerytury biorą
haracz , za pochowek,śluby , chrzciny tez płać , jak jemioła na drzewach ,żerują na kowalskich . ....Był kiedyś
taki,budował komunizm,ale na krzyżu za to dynda, ,dzierżymordy rządzą ,a masy robolami,mięsem armatnim
,obiecują dobrobyt,dach nad głową...i dalej dupa blada!
Drugą Japonię,Islandię wciskali nad Wisłą ,a jak jest to każdy wie. Kowalscy rozwalili dyktaturę proletariatu, a maﬁa
złodziei mienia społecznego doi skarb państwa w cieniu krzyża ,lansuje skurwieli sanacyjnych, miliony rekompensat
im wypłaca,za tortury w Berezie Kartuskiej , że w 1939 roku w portki się zesrali, a smród zastawili w
kraju,czmychnęli z walizami złota na zachód, do wojny bratobójczej zachęcali ,o tym milczą trybuny sejmowe i
ambony W tym tkwi źródło naszej biedy.!
Jednak masy ,na swoją zgubę, słuchając słów misjonarza „nie lękajcie się”, zniosły darmową opiekę
społeczną,darmowe szkoły,sanatoria, a majątek narodowy oddali obcym kapitalistom i "biednemu" kościołowi,a
sami na bezrobociu,na głodowych emeryturkach,w śmietnikach grzebią.Rozwalili dyktaturę proletariatu, bo ten
misjonarz nieomal wodę w wino zamieniał , całował ziemię naszą aż siedem razy”Na jego cześć , kosztem
podatnika , pomników bez liku, książek , ﬁlmów, instytutów,szkół i fundacji,bo dzięki jemu złodziei mienia
społecznego namnożyło się więcej niż grzybów w lasach zdewastowanych,doją skarb państwa w cieniu krzyża i
pieprzą o miłości bliźniego. W tym tkwi źródło naszej biedy!
Podobnym draniom wierzył mój ród, szablą rąbał Moskali, ich wzorem podniosłem rękę na władzę ludową i do dziś
mam wyrzuty sumienia,na głodowej emeryturce dogorywam środ wartości katolickich.
A od gór po morze miała być naszą ,młodym praca lepsza niż za „komuny”,a starym opieka.,tylko nie lękajcie
się,strajkujcie,rozwalajcie,machajcie krzyżami I dupa blada ,chamstwa i draństwo więcej niż za „komuny',a
biurokracja - rodzinno rządowe uklady – jak ośmiornica dławią petenta, konsumenta, obywatela traktują jak natręta
i prośbę jego załatwiają miesiącami.

Ale JP2 za to nawet w koziej wólcie patronem , KOŚCIOŁY Gospodarcze działalność powadzą ,w apartamentach
urzędy skarbowe , Zusy i nadzorcy zdewastowanej służby zdrowia , pielgrzymki religijne i festyny polityczne na
koszt podatnika ze szwadronem policji,karetek pogotowia , też na koszt kowalskiego,a na co dzień ,w potrzebie
mają go tam gdzie plecy się kończą!
.Krzyż i dziewica wieczna w tragedie narodowe wpisane są zdradą,kłamstwem i obłudą , toasty z hitlerowcami na
jasnej gorze dziś tabu, a „komuchy „nim władzę na talerzyku oddali „ obrońcom wiary”,też spotykali się pod
krzyżem z funkcjonariuszami w czarnych sutannach.
Pod obrazem dziewicy , w pozłoconych tabliczkach, oﬁarodawców - judaszy wiele,w tym . współczesny bogacz
Kulczyk ,Tacy do ﬁgurek się kłaniają , bełkoczą o miłosci blizniego -bo to sprawdzona droga do wladzy,
bogactwa,by Najjawniejszą doić bez skrupułów Znany dzieciorób , od ministranta poczynał,na wykładowcę w seminarium duchownego awansował,a że czystej krwi
magnackiej ,do wladzy go dali, ministrem obrony, marszałkiem sejmu był,aż w pałacu Namiestnikowskim osiadł i
teraz w podzięce woła -Polska to kościół! , zaprosił w imieniu rodaków B-6 nad Wisłę,by pochwalić się realizacją
obietnic wyborczych,czy o miejsce po Suchockiej w ambasadorach watykańskich skomlć?
Zadna władza ,nawet namaszczana przez kosciol ,nie trwa wiecznie, by żyć w dobrobycie trzeba
asekurować,śluby brali bezbożni Kwaśniewscy,Truscy,piękna Jola kolanka dla IP2 obnażała i drugą kadencję
pierwszą dama została, kto z kościołem w zgodzie,bida nie ubodź,a motłoch niech skowyczy do wiecznej
dziewicy.To ich igrzyska i chleb powszedni!
Bieda w kraju od tego skowytania, się poczęła, Włodarze pałacie ziemi z chłopami kościołom dowali,budowali
min.Jasną Gorę, teraz rosną machiny zniewalania mas niby ciasto na drożdżach”a kowalscy na życie dorabiają za
granicą, z Afganistanu wracają w zaplombowanych bombonierkach nogami do przodu ,salwy honorowe im ”zginęli
za imperializm amerykański,część ich pamięci”-i ble ble medialne....
Nie człowiek ,a władza , nie miłość do ciebie ,ale do pieniądza się liczy, i dla tego pielgrzymki na kilometry się
rozciągają i po rowach srają , a potem znów śpiewają,”ojczyznę wolną od bezbożników, żydów racz nam dać panie,
każdego roku z narodzin, śmierci i z martwych wstania boga, i wiecznej dziewicy, kabaret, biznes robią.
Piłsudski na Wawelu,spać nie może od bełkotu o Smoleńsku i Katyniu,tysiące bolszewików wymordował i siedzi
cicho w katakumbie, a Kaczorek do braciszka wciąż wydzwania,. Gdyby prezydent Komorowski miał jaja,a nie herb
magnacki do Berezy zadymiarzy by pognał!. JP2 z Popiełuszką w niebie też Boga dręczą, ruskich tłuką, na
prawdziwą wiarę nawracają, ale to małe piwko, Stalin rewolucje w piekle czyni , Lucyper nie daje z nim rady ,na
wychowanie bogu oddał Jak się sprawuje grzesznik wszech czasów panie Boże pytał telefonicznie ? Po pierwsze nie
grzesznik ,a towarzysz,po drugi tu nie niebo,a gułag usłyszał znajomy głos Stalina
Przy okrągłym jak niebo stole gieroje styropianowi wspólnie z kościołem pakt zawarli z bezbożnikami,czterdzieści
letni dorobek na święconym talerzyku od nich podstali...no i zaczęło się polskie piekło... liberum veto,rokosze i
śpiewy maryjne Rydzyka ojczulka na cały kraj i pół Ameryki! Amen
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