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Smoleńska kpina
To dla mnie grają marsz marsz Dąbrowski. Ja im dyktuję te wszystkie wnioski
Wie wszystko, ale powiedzieć nie chce
Kłamie o wszystkim jak tylko zechce
Stojąc na prochem wypchanej beczce,
zapalił ogień na swojej świeczce.
...
„Bardzo wysoki stopien pewnosci”
Wymawia stojąc na wysokośc...
drabinki prawiąc swoje mądrości.
Los Polski oddał boskiej litości
...
Nabył od ojców swe zawisłości.
Bratu nakazł tej powinności:
wyląduj szybko mimo trudności
inaczej doznasz mej brutalności
...
Samolot na dół bardzo się spieszy
dobrze bo brat się wielce ucieszy
osiem do ziemi tu nagle brzoza
bum i zostala już tylko zgroza
...
Jak tu sie przyznać, co mowić mamie,
jak spotkać brata w niebieskiej bramie
Lepiej powiedzieć "nie moja wina"
tak się smoleńska zaczęła kpina
...
Wawel się przyda do pogrzebania.
Swą własną winę na innych zgania.
Położył brata w króla komnacie
wiele zrobiłem dla ciebie bracie
...
Pozmieniać muszę złą konstytucję
Tuska oskarże o restytucję.
Mianuję wszędzie mych własnych ludzi.
Żadnych podejżeń nic to nie wzbudzi
...
Przez te działania osiągnę wiele
Dać im po mordze to moje cele
zemścić się na tych co mi wzbraniali
i w żaden sposób nie doceniali
...
Teraz ja siedzę na tronie króla
Kopnąłem w zadek samego "Bula"
Nikt nie dostrzegał mojej wielkości
Teraz ja siedzę na wysokości
...
Nie cierpię wielu, najbardziej Ruska.
Boję się tylko samego Tuska.
Poślę na niego Macierewicza,
bo to jest dla mnie sprawa dziewicza
...
Bałem się wszytkich od urodzenia
teraz się boją mego skinienia.

To dla mnie grają marsz marsz Dąbrowski
Ja im dyktuję te wszystkie wnioski
...
Myślę o wszystkim, daję, odbieram
kim tylko zechcę to poniewieram.
Duda i Szydło to moje pionki
jeśli tak zlecę wezmą ich Wronki
...
Czas odkryć nieco zrąbek sekretu
Kaczyński musi do lazaretu.
Oprzeć karierę na wielkim kłamstwie
dowodzi tylko o zwykłym draństwie
...
W historii Polski nigdy nie było,
to co przez niego teraz przybyło.
Diabli ideał, biesów zadanie
Jarek Kaczyński piekła zesłanie.
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