
Balada ò pòszëdle 

 

W rokù dwadzestim tegò stalata 

Czej zymk zaczinôł swòjã wanogã 

Pòszëdło przeszło nad całim swiatã 

A z nim kòruna-wirusa dôga 

 

Nôprzódkã w Chinach, dzes w Wùhan miesce 

Dze ba sztërnôsce mëlionów lëdzy 

Tłëkła sã chërã rãdim krãcëszkã 

Smierc cygna slôdë na zdënk z nią gòdzëc 

 

Wiater przënôszôł nowinë nowé 

Cëż to za diôcheł? Jak ludków gnãbi? 

Jaczé to znanczi są wirusowé? 

Pò czim je pòznac, że w gôrsc mô wzãté…? 

 

Mówią, że sëchi kaszel tej drãczi 

Na temòmétrze wëżi sztërdzescë 

Słabùchny człowiek, chùtkò sã mãczi 

A do te z kònta dżiną flot pieńdze… 

 

Zebrôł sã rząd a minystrów grëpa 

(A nôwôżniészi béł ten òd zdrowiô) 

I rozpòrządzył przepisów kòpã 

Ùsadzył żëcé lëdzóm na nowò 

 

Pòzamklë mùzea a téatrë 

W kòscele msze ksądz sóm so òdprôwiô 

I czôrną fanã z czaszką tam zatklë 

Dze chiżni przińdnoscë czelëch stôjôł 

 

Sélô Sanepid na kwarantannë 

Kòżdégò, co le miôł do ùczinkù 

Minãłë Jastrë, je ju pò Anie 

Kùńca nie widzec je tegò cyrkù 

 

Do lasu nie je zazerac wòlno 

Na gãbã nót je założëc larwã 

Dwa métrë òd se lëdzëska stoją 

Lżi w towarzëstwie, jak pôrzknąc – piardnąc,  

 

Bò zarô na ce slépcëją krzëwò 

Szrëwòcą zãbë, piãscë scësnioné 

Z òczów wezérô co drëdżi  mòrdôrz, 

Kò nie chce człowiek bëc zarażony… 

 

Dzecë jidzoné nie są do  szkòłë 

To znaczi, że jã mają w swëch chëczach 

A bez jinternét szkólny je wòłô 



Lekcje òdrôbiają w cybersécë 

 

Chto mô rządowi etat, robòtã 

Ten spòkójniészi je, jak priwatny 

Co mù pandemiô pògònia kòta 

A zbańkrutowôł i bórg mô zachtny 

 

Na drogã wëszlë: wòjskò, szandarzë 

Jeden mô flintã, drëdżi mańdatë 

Pilëją, cobë pò wsë nie łazëc 

Tak to sã skùńczałë krowë swiãté… 

 

Timczasã Dónald Trump z Americzi 

I całô reszta rządców swiatowëch 

Gôdają: winã mają Chińcziczi! 

Le òni mòglë tak cos nóm zrobic! 

 

Robią, co mògą, ti w biôłëch czitlach 

Dze respiratór? Nie sygô sëłów  

Co cebie bòli? Telefóniczno! 

Ząb? Gãba spùchła? Tej tëlé nie mów… 

 

Szukają lëdze, bë nie òszôlëc 

Różnëch zajãców. KaGeWù szëje 

Media rôd wrôcają do historie 

Telefón sã òd gôdczi jaż grzeje 

 

Nôgòrzi mają ti zeza biórka 

Co są z ùrzãdów pòwënëkóny  

Narôz sã wëda, że telefónã, 

Mejlã je chùtczi pòzałatwioné… 

 

W Warszawie lelecë w parlameńce 

Co namkłé mają na naszą biédã 

A w zarabczenim nie znają greńcë 

Robią òdjimczi sobie z CÒVIDã 

 

Dają do smarë z papioru dëtczi 

Głosno rozdôwają, są wspòmóżczi 

A òpòcuszkù, kradélcë brzëdczi 

Bierzą trzë wiertle w pòdatkach wzątczi 

 

Jadą, szczekają bez megafónë 

Że mùszi doma bëc, sã zatacëc 

Nôstarszim przëbôcziwają bómbë 

Młodszim – wòjnowi stón je w pamiãcë 

 

Tesknią starëszcë za wnuczkã, dzeckã, 

W rutë pòzérają wcyg płakawò 

Mòże sã brifka przecësnie z lëstã 



Mòże na trapach zjesc co òstawią… 

 

Jidzesz do krómù jakbë na jachtã 

Aptéka, pòczta – rédżi stolëmné 

Przeturzisz piechti wnetkã pół miasta 

Bë nudle, rizu a brzadu przewlec… 

 

Chùr nie pòtikô sã na spiéwanié 

Nótë trëpieją w trëmienkach cëszë 

Le „Wieczny òdpòczink dôjce Panie” 

Pòwrôcô w mëslach nôpiarti refren… 

 

Codzynno wiadła są ò ùmarłëch 

Taczich, co pògrzéb żôrotny mielë,  

Bò jakùż w cządze ny „zmiarti pannë” 

Procesjô z zarcëskã sã zrëchtëje…? 

 

Kaszëbi mielë sprawdzony métel –  

Prizã tobaczi do kòżdi dzurë 

Ti z Biôłi Rusë – pół litra szpritu 

Parchatnik wirus wëzérôł z kùlë… 

 

Nie ba pòmògłé rãcësków mëcé 

I zarządzënczi, doma aresztë 

A rãkawiczczi, a dezynfekcje 

Zaraza czëc ò przestanim nie chce 

 

Płacze Jitaliô, chlëchô Hiszpaniô 

Na zemsczi kùglë łzów zdrój sã leje 

Witro sã skùńczi! – bédëje aniół 

Jes gwës? – na to Bóg i le sã smieje… 
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