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DWADWADWADWA LIMERYKILIMERYKILIMERYKILIMERYKI    

O D  A U T O R A .  Bystrzejsi czytelnicy 
„Szpilek” przypominają sobie napewno 
serję limeryków drukowanych na łamach 
tego pisma. Obecnie, po dwuletniej wytę-
Ŝonej pracy, udało się piszącemu te słowa 
wzbogacić rodzime limerikana dwoma no-
wymi utworami. 

IIII    

Raz ramol z Płocka, płocki JotejkoRaz ramol z Płocka, płocki JotejkoRaz ramol z Płocka, płocki JotejkoRaz ramol z Płocka, płocki Jotejko    

Wjechał na Wjechał na Wjechał na Wjechał na górski,górski,górski,górski, szczyt  szczyt  szczyt  szczyt kolejką.kolejką.kolejką.kolejką.    

Tam kropnął ramolTam kropnął ramolTam kropnął ramolTam kropnął ramol    

Sonatę aSonatę aSonatę aSonatę a----mol,mol,mol,mol,     

Jako reklamę firmy Cwejko.Jako reklamę firmy Cwejko.Jako reklamę firmy Cwejko.Jako reklamę firmy Cwejko.     

KOMENTARZ. Jedyna kwestia wymagająca 

wyjaśnienia w tym limeryku, to zagadnienie 

słowa „kropnął“. MoŜe ono oznaczać zarówno 

to, Ŝe nasz muzyk odegrał ową sonatę, jak rów-

nieŜ i to, Ŝe ją skomponował. PoniewaŜ dość 

rzadko się zdarza, aby na szczytach górskich 

znajdowały się fortepiany, zwłaszcza koncer-

towe, skłonni jesteśmy przychylić się do kon-

cepcji drugiej sugerującej nam, iŜ sonata owa 

została przez melomana naszego skomponowa-

nła w tym ekscentrycznym nieco miejscu. 

Istnienie zaś w tym wierszu firmy Cwejko tłu-

maczymy sobie do dziś albo sowitą z jej strony 

zapłatą albo teŜ brakiem innego rymu... 

IIIIIIII    

Raz Raz Raz Raz iiiinŜynieranŜynieranŜynieranŜyniera upił gin w sztok,upił gin w sztok,upił gin w sztok,upił gin w sztok,     

WięcWięcWięcWięc zwalił się jak kłodazwalił się jak kłodazwalił się jak kłodazwalił się jak kłoda wwww rynsztok...rynsztok...rynsztok...rynsztok...    

ZZZZłyłyłyły przyszedłprzyszedłprzyszedłprzyszedł do biura,do biura,do biura,do biura,     

AAAA tam tam tam tam awantura:awantura:awantura:awantura:    

———— PanPanPanPan przerwałprzerwałprzerwałprzerwał pracy pracy pracy pracy w P.w P.w P.w P. Z. Z. Z. Z. InŜ.InŜ.InŜ.InŜ. tok! tok! tok! tok!     

KOMENTARZ. Państwowe Zakłady nŜynierii 

(w skrócie: P. Z. InŜ.) nie potrzebują płatnej 

reklamy. Wszelkie więc insynuacje jakoby li-

meryk ten został opłacony przez wspomnianą 

instytucję, pozbawione są jakichkolwiek pod-

staw. Jeśli ostatnia linijka tego wiersza na-

suwa komuś pewne wątpliwości co do swego 

sensu, słuŜymy wyjaśnieniem. Znaczy ona po-

prostu: — Pan przerwał tok pracy w Państwo-

wych Zakładach InŜynierii. Panów inŜynierów 

prosimy o powstrzymanie się od listów prote-

stacyjnych przeciw obniŜaniu powagi ich za-

wodu, gdyŜ zgóry oświadczamy, iŜ wspomniany 

wypadek upicia się jednego z ich kolegów gi-

nem (wymawiaj: dŜinem) traktujemy wraz z 

całym zdrowo myślącym społeczeństwem ja-

ko coś najzupełniej wyjątkowego i sporadycz-

nego!    
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