“Chyba nic źle nie zrobiłem,
			 chyba wszystko dobrze zrobiłem?”
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Sianokosy
Miedza
Wieś polska na miedzy od sanacji stoi,
ruszyć tą granicę chłop polski się boi.
Wśród rolniczej braci jednak się zdarzają,
tacy co do miedzy szacunku nie mają.
Na wiele sposobów granice zachwiać chcą,
poszerzyć terytorium gdzie stoi ich dom.
Z lewej podorana, z prawej talerzówka,
cienka ta granica że nie przejdzie mrówka.
Już Reymont wspominał gdy „Chłopów” tworzył dzieło,
o Borynie co za miedzę walczył jak Jagiełło
Wieś zawiści pełna, każdego centymetra szkoda
bo wszak każdy skrawek ziemi to jest syta trzoda.
I walczą od pokoleń o tej ziemi fragmenty,
znać polskości i kultury są to fundamenty.
Nie tylko sąsiedzi się na nią zamierzają,
są też inne siły co chrapkę na nią mają.
Czy to polityków olbrzymia hołota,
czy tych spod krzyża, czy tych spod sierpa i młota.
KRUS nam zlikwidują, wprowadzą podatki,
renty nam głodowe i płakać będą matki.
My się nie ugniemy jak stary Boryna,
Idziemy za miedzą nawet do Raszyna!
Do wójta, do rejenta- niech rozsądzą sprawę!
Jak trza będzie- pójdziem wszystkie na Warszawę!

Świt niesie klepanie kosy,
czas rozpocząć sianokosy.
Ostrze osełką popieścić,
klin zręcznie w obejmie zmieścić.
Trzon w wodzie przez noc wymoczyć
i na łąkę raźno wskoczyć.
Trawa pięknie obrodziła,
moc zapachu- to jest siła!
Piękna zieleń, ostra kosa
to jest życie, życie chłopa.
Stogów kilka się ustawi,
niechaj chochoł rolników sławi
Niech wiedzą wszyscy w około
że przy kosie jest wesoło!

Brukselka
Słońce świeci, ptaszek ćwierka,
a na krzaczku rośnie brukselka.
Krzak wesoły i zielony,
choć go obciążają plony.
Moc witamin jest w niej wiele,
choć znieważa ją Bruksela.
Nazwę chamy podkradają,
w zamian pieniędzy nam nie dają.
Dopłat mało, stawka niska,
ni do baku, ni do pyska.
Jednak nie w głowie brukselce kapusta,
ona i tak niebiańsko ląduje nam w ustach!
Niech ci co do Brukseli się zwracają
krzaczek brukselki na uwadze mają!

Co je krowa?

Gónienie

Co je krowa...? Zapomniałem...
Siano, konwalie i truskawek im dałem...
Co jeszcze je krowa? Zapomniałem...
Co te kwitną te kwiateczki
pod nos jej podtykałem.
Niby troszkę zjadły,
lecz muczeć nie przestały.
Może im nie smakowało lub za mało miały?
Nać od marchwi też podtykam
i pomarańcz i papryka.
Owsa krowa też nie tyka.
Co je krowa, zapomniałem.
Doświadczenie przecież miałem,
Kozy pasłem pod lotniskiem
patrząc jak to mielą swoim pyskiem.
Krowa to podobne zwierzę,
nie pamiętam mówię szczerze.
Stado me karmić trzeba,
Już wiem! Dam im pajdę z masłem chleba!
Patrzcie jak se mieli! Jak zajada!
Do masła nadaje się też marmolada.
Wreszcie stadko me nakarmione,
od obory drzwi są otworzone
i nie słychać już muczenia,
bo krowy mają co do jedzenia.

Góni się krowa, świnia się locha,
swędzi niewiasty wilgotna psiocha.
Suka ma ruję, parzą króliki,
marcują koty, pierdolą dziki.
Czynność banalna, a podstawowa,
miło popatrzeć jak fiut się chowa.
Nieważna rasa, kolor, wyznanie
Każda samica kocha jebanie.
Ruch posuwisty- rzecz oczywista!
Wyciągnij z brochy, schlap się do pyska!
Smaczny to nektar, pyszna ambrozja,
otwieraj gębę, będzie eksplozja.
Zaleje japę, gardło zalewa
Niejedna w radiu o tym dziś śpiewa.

Wał
Wał odbioru mocy- podstawowa sprawa.
Kręci i wiruje, to nie jest zabawa.
Czy rozsiewacz, formownica czy inna maszyna;
Jak wałek się nie kręci to roboty nima.
Hej młody junaku co Trzydziechę ma!
Włącz wajchę przy nodze i niech robota trwa!

Gorączka Sobotniego Wina

Bandos

Wieczorną porą przy sobocie
nie będę przecież stojał przy płocie.
Idę pod sklep, normalna sprawa,
tam czeka na mnie pyszna zabawa.
Sześć złotych w kiesie mi gwarantuje
że naleweczką się poczęstuję.
Chłopy z daleka mi już kiwają,
pewnie zamiary te same mają.
Jest dziś tu Stasiek co oka nie ma,
jest Marek Pyrka chociaż z niechcenia.
Widlak co palców u ręki nie ma,
trzy mu ucięło podczas młócenia.
Lecz faktem owym się nie przejmuje,
oboma palcy kotleta kłuje.
Dziadek Bełkotnik zaraz podbije,
choć jest niemową to się napije.
Przyjezdni goście też nas nawiedzą,
ci co na Rybiu pod sklepem siedzą.
Inni to ludzie, inna ekipaNiech spłacą zeszyt bo będzie lipa!
Na krechę biorą i nie oddają,
Dziwią się później że ich ścigają.
Naczynie puste, w kieszeniach bieda,
pożyczyć grosza to mi nikt nie da.
Wrócić do domu- trudna to sprawa,
ominie mnie przecież tłusta zabawa.
Marek pijany leży pod płotem,
Stasiek ciut dalej jest samolotem,
Widlak palcami coś wymachuje,
Bełkotnik Dziadek parafrazuje.
Z Rybia uciekli bo dość już mają,
z naszymi drużyną się nie zrównają.

Siedzę na przystanku, tutaj na promyka.
Obserwuję z boku jak życie przemyka.
Mieszkam na tej wsi od pokoleń wielu,
nie będę pracował, nie osiągnę celu.
Nie dla mnie korzyści z pracy majątkowej,
wolę jak alkohol mąci moją głowę.
Mógłbym popracować, gospodarek wiele,
bo przecież parobek ma wolną niedzielę.
Pracowałem chwilkę tu u gospodarza,
lecz wypić nie mogłem i słabiutka gaża.
Na wino i fajki ledwie mi starczało
i pracować kazał nawet w Boże Ciało!
Ja bandosem nie jestem, prawa swoje znam
nie będzie mną dyrygował jakiś wiejski cham!
A teraz o bandosach przyjezdnych, cała zgraja,
choć człowiek nimi gardzi, choć robi sobie jaja,
on piwa nie postawi, wina pożałuje...
Powiedzmy sobie szczerze, to są zwykłe luje
Pracuje bandos ciężko, pieniędzy nie przepija.
W kolejce w gieesowskim wije się jak żmija.
Przyjechał on za chlebem i robi zakupy.
O patrzcie! Płaci kartą i ma nowe buty!
Nawet dzwony nie biją, nawet nie niedziela,
a on czysto ubrany, nie, to chyba ściema!
Może spadek dostał, któż go tam wie,
Polonezem nowiuśkim przez wichurę mknie.
Kowalska mówiła że w domu cuda mają
i nawet odkurzaczem z podłogi sprzątają!
Bandos to konkretny, studni nie używa,
ujęcie ogólne parzy jak pokrzywa.
Brzydzi się on wodą co wieś cała pije,
pewnie tam coś wrzucił i na dnie se gnije.
Jeden to jest przykład, lecz szersza to jest sprawa
że bandosem przyjezdnym stoi dziś Warszawa.

Ziemniaki
Najlepsze ziemniaki są na wiosnę,
bo są młode i radosne.
Na redlinkach się zielenią,
i świeżością z dala mienią.
Wszak to każdy w polu powie
że ziemniaki niosą skrobię.
Polski ziemniak jest najlepszy,
niech hiszpański sie odpieprzy!
Irga, Irys czy Owacja,
polski ziemniak- rewelacja!
W sklepach tanio nabyć możesz,
chociaż pola nie zaorzesz.
Nie poznasz trudów świata
nie poznawszy smaku ziemniaka.

Knur
Żyje sobie zwierze knur
co ma zajebisty wór.
Nie pracuje, mięsa nie daje,
ujeżdża loszek różowych zgraje.
Kutas jak świder, jak wiertło jakie,
nie jedną lochę ostro podrapie.
Po wsi się całej fama rozniosła
że knura tego fujara prosta!
A to nieprawda, ci co nie wierzą
niech z tym kutasem sami się zmierzą!
Skok na maciorę to gwarantuje
że kutas jurny ją spenetruje.
Rolnik od knura niechaj się uczy,
świnie się rucha a nie ją tuczy!

Nawozy
Wiosna już za pasem, w pole ruszyć trzeba
papu dać roślinkom, niech sięgają nieba.
Jak co roku w wiosnę decyzje podejmuję,
czy nawóz naturalny czy sztuczny zastosuję.
Oborniczek dobry, lecz pozyskać trzeba,
bo makaron brązowy sam nie spadnie z nieba.
Wrota już otwarte, rozrzutnik jest cofnięty,
widłami wymachuje niczym pierdolnięty.
Sąsiedzi się zbiegli, rozrzut podziwiają,
lecz by w dłoń chwycić widły odwagi nie mają.
Rozrzutnik pełniutki, w pole ruszyć trzeba,
by dzięki masie gnoju zdobyć kromkę chleba.
Wiedza to powszechna i każdy ją stosuje,
że rodzinna gleba obornik miłuje.
Nawóz sztuczny dobry, naturalny lepszy,
trzeba je oznaczyć nim się coś popieprzy.
Robota to śmierdząca, lecz wysokie plony
marchewka nam wyrośnie nim zabiją dzwony.
Byle przed sąsiadem, bandosem pokazać,
Nawóz w pole wywieźć, roślinom rozdawać.
Złoto rozwiezione na polu się mieni
zostało rachować zyski na jesieni.

Miedza

Kozia Przymiarka

Październik idzie z goła,
czas wyczyścić marchew z pola.
Można ręcznie lub kombajnem,
bo kombajnem jest wydajniej.
Lawa ludzi się wylewa,
ładną od brzydkiej odsiewa.
Noże w słońcu połyskują,
żadnej naci nie żałują.
Skrzynek dwieście albo trzysta,
każdy tyle dziś pozyska!
Marchew śliczna ta karotka,
i dla męża, pieska, kotka...
Doceń jej walorów wielu,
moc witamin, karotenu.
Na solarium iść nie musisz,
gdy z marchewki sok wydusisz.

Bycie rolnikiem trudna to sprawa,
gardzi profesją żeńska Warszawa.
Anonse w prasie nic już nie dają,
Więc chłopy z kozą się zabawiają!
Dziura podobna, mokro tak samo,
Jedna różnica- na dole siano.
Nie krzyczy w trakcie, milutko beczy,
łaknie językiem bielutkiej cieczy.
Jedyny minus- nie ugotuje,
lecz śliczne wymię cudnie faluje...
I nie posprząta i nie zagrabi,
cudownie ptaka zadem oprawi.

Kapusta
Głowy liściastej biel jest moim priorytetem.
Ścisła, konkretna główka sprawia że jestem facetem.
Żona, matka, przyjaciele- przy kapuście to niewiele.
Bo z kobity choć cycata, to gołąbka nie zawiniesz,
i w czeluściach jej kałduna jak karaluch nędznie zginiesz!
Matka mleko mi dawała, lecz kapusty żałowała.
Więc dorosłem, nie chce spadku,
nie chce z matką mieć kontaktu!
Przyjaciele późnią wiosną pięknych główek mi zazdroszczą
wyciągają na imprezę lecz ja tylko w głąby wierzę...
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