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J e s z c z e  l i m e r y k i  

PEWIENPEWIENPEWIENPEWIEN POL POL POL POLIIIITYKTYKTYKTYK    

Pewien polityk z BukaresztuPewien polityk z BukaresztuPewien polityk z BukaresztuPewien polityk z Bukaresztu    
Dostał się kiedyś do aresztu.Dostał się kiedyś do aresztu.Dostał się kiedyś do aresztu.Dostał się kiedyś do aresztu.     
Gdy raz sie pytał władz:Gdy raz sie pytał władz:Gdy raz sie pytał władz:Gdy raz sie pytał władz:     „Quo„Quo„Quo„Quo    usque?!“,usque?!“,usque?!“,usque?!“,     
Został ukłuty wZostał ukłuty wZostał ukłuty wZostał ukłuty w    mózg przez pluskwę...mózg przez pluskwę...mózg przez pluskwę...mózg przez pluskwę...     
Wykrzyknął błędny: Wykrzyknął błędny: Wykrzyknął błędny: Wykrzyknął błędny: ————    Skąd ta wesz tu?Skąd ta wesz tu?Skąd ta wesz tu?Skąd ta wesz tu?     

KOMENTARZ. Opłakane stosunki panujące w więziennict-
wie rumuńskim wywołują poŜałowania godne wypadki. 
Dość wspomnieć o Cordeanu. W limeryku niniejszym poeta 
smaga biczem satyry brak higieny w więziennych celach, 
czego wynikiem sa częste ukąszenia. Do jakiego pomiesza-
nia pojęć i zmysłów doprowadzają one, świadczy pointa 
wiersza, z której wynika Ŝe nieszczęsny więzień nie potra-
fi odróŜniać tych poŜytecznych stworzeń. 

PEGGYPEGGYPEGGYPEGGY    NNNNIIIICKOWCKOWCKOWCKOWIIII     

PeggyPeggyPeggyPeggy    NickowiNickowiNickowiNickowi    świsnęłaświsnęłaświsnęłaświsnęła     ręcznik...ręcznik...ręcznik...ręcznik...    
———— Nie rusz ręcznika!  Nie rusz ręcznika!  Nie rusz ręcznika!  Nie rusz ręcznika! ————    wrzasnąłwrzasnąłwrzasnąłwrzasnął    jejjejjejjej    wręczwręczwręczwręcz    Nick.Nick.Nick.Nick.    
Peggy sie cała pieni iPeggy sie cała pieni iPeggy sie cała pieni iPeggy sie cała pieni i  wrze: wrze: wrze: wrze:     
———— Nie znasz się Nicku na savoir Nie znasz się Nicku na savoir Nie znasz się Nicku na savoir Nie znasz się Nicku na savoir----vivrze,vivrze,vivrze,vivrze,     

Kup więcKup więcKup więcKup więc    bonbonbonbon----tonu sobietonu sobietonu sobietonu sobie    podręcznik.podręcznik.podręcznik.podręcznik.     

KOMENTARZ. Jest to kpina z nadmiernie częstego uŜy-
wania w języku polskim imion i wyrazów cudzoziemskich. 
O ileŜ bardziej swojsko brzmiałoby naprzykład: „Genowe-
fa Innocentemu buchnęła ręcznik“... Sceptyk zaraz powie, 
Ŝe Genowefa i Innocenty to teŜ niebardzo polskie imiona. 
Owszem niebardzo, ale bardziej niŜ tamte. A takie wyra-
Ŝonka jak „savoir-vivre“,     „bon-ton“ — czyŜ to nie obraza 
polszczyzny? 
Uwaga: słowa w     trzecim wierszu „i wrze“,     nie naleŜy     czy-
tać „i wrze”, tylko    „i wrze“, aŜeby się rymowało    z „vivrze“. 

FIASCOFIASCOFIASCOFIASCO    HIPKAHIPKAHIPKAHIPKA    

Był anemiczny raz Był anemiczny raz Był anemiczny raz Był anemiczny raz hipochondrykhipochondrykhipochondrykhipochondryk    
CoCoCoCo    wielki miał dowielki miał dowielki miał dowielki miał do    cudzychcudzychcudzychcudzych    Ŝon dryg.Ŝon dryg.Ŝon dryg.Ŝon dryg. ....     
WWWWtemtemtemtem    przyszło fiascoprzyszło fiascoprzyszło fiascoprzyszło fiasco::::     
WWWW    łeb łeb łeb łeb dostał laskądostał laskądostał laskądostał laską,,,,     
OOOOgromnygromnygromnygromny    przetoprzetoprzetoprzeto    powstałpowstałpowstałpowstał    stąd ryk!stąd ryk!stąd ryk!stąd ryk!....     

KOMENTARZ. Hipochondryk (w tytule dowcipnie nazwa-
ny — hipkiem) jest zakałą kaŜdego zdrowo myślącego spo-
łeczeństwa. Jeśli nawet fakty przytoczone w limeryku nie 
odpowiadają całkowitej prawdzie to i tak zasługa poety 
będzie kategoryczne opowiedzenie się przeciw działalności 
tego rodzaju osobników. W tym miejscu naleŜałoby wy-
krzyknąć wzorem naszych praojców i bohatera pierwszego 
z dzisiejszych limeryków: „Quo usque tandem katylina?“, 
które to zdanie jak przypuszcza prof. T. Zielińscki z Warsza-
wy prawdopodobnie nie było bynajmniej hasłem reklamo-
wym firmy wyrabiającej rowery typu tandem marki Ka-
tylina. 

CÓśCÓśCÓśCÓś    PPPPOOOO    TYTULE?...TYTULE?...TYTULE?...TYTULE?...     

Chorego spytał ktoś: Chorego spytał ktoś: Chorego spytał ktoś: Chorego spytał ktoś: ———— AzaliŜ AzaliŜ AzaliŜ AzaliŜ     
Pańska choroba to paraliŜ?Pańska choroba to paraliŜ?Pańska choroba to paraliŜ?Pańska choroba to paraliŜ?     

Na taki przytykNa taki przytykNa taki przytykNa taki przytyk    
Rzekł paralityk:Rzekł paralityk:Rzekł paralityk:Rzekł paralityk:     
———— Pański interes??? W nos pan psa liŜ!!! Pański interes??? W nos pan psa liŜ!!! Pański interes??? W nos pan psa liŜ!!! Pański interes??? W nos pan psa liŜ!!!     

KOMENTARZ. Jedna z tysięcy plag społecznych jest jak 
ogólnie wiadomo permanentna arogancja naszych domo-
rosłych paralityków. Nie mozna do takiego dobrego słowa 
powiedzieć, bo zaraz się czepia. Przykład przytoczony po-
wyŜej jest tylko łagodnym odblaskiem tego co się dzieje w 
smutnej rzeczywistości. Oby sens moralny zawarty w 
wierszu przemówił do czynników kompetentnych i zmu-sił je 
je do przyjęciaq odpowiedniej postawy!... 
tytuł tego limeryku, dość luźno związany z jego treścią, 
wziął się stąd, iŜ autor myśląc o nim, poczuł się nagle bez 
pieniędzy. Szukając więc tytułu, pomyślał nagle „cóŜ po 
tytule, gdy pusto w szkatule“ no i kropnął właśnie to co 
pomyślał. 

RRRRAZAZAZAZ     CHEMIKCHEMIKCHEMIKCHEMIK     ZZZZ     GLASGOWGLASGOWGLASGOWGLASGOW    

Raz  chemik z Glasgow, Malcolm MacAronRaz  chemik z Glasgow, Malcolm MacAronRaz  chemik z Glasgow, Malcolm MacAronRaz  chemik z Glasgow, Malcolm MacAron     
Grał sobie w bridg‘a, jedząc makaron.Grał sobie w bridg‘a, jedząc makaron.Grał sobie w bridg‘a, jedząc makaron.Grał sobie w bridg‘a, jedząc makaron.     

Wtem krzyknął chemWtem krzyknął chemWtem krzyknął chemWtem krzyknął chemikikikik ::::     

————    W karo mam szlemik!W karo mam szlemik!W karo mam szlemik!W karo mam szlemik!     

Zapytał kibic:Zapytał kibic:Zapytał kibic:Zapytał kibic:     ———— Ile ma kar on? I le ma kar on? I le ma kar on? I le ma kar on?     

KOMENTARZ. Poczciwy szkot musiał mieć napewno szle-
mik w ręku, znając bowiem naturę jego ziomków, nie po-
trafiłbym wziąść pod uwagę moŜliwości jakiegokolwiek 
ryzyka z jego strony. Gdyby jednak znaleźli się wśród nie-
miłych czytelników oponenci, t. J. Tacy, którzyby mieli od-
mienną koncepcję na temat sposobu licytacji brydŜowej Mr. 
Mac Arona, reddakcja „Szpilek“ gotowa jest otworzyć 
im gościnne swe łamy. 

LŁI  KĘZLŁI  KĘZLŁI  KĘZLŁI  KĘZ     

Raz Raz Raz Raz król król król król francuskifrancuskifrancuskifrancuski  Ludwik (Louis XV) Ludwik (Louis XV) Ludwik (Louis XV) Ludwik (Louis XV)     

NaNaNaNakryłkryłkryłkrył  swą piękna  swą piękna  swą piękna  swą piękna magnifikęmagnifikęmagnifikęmagnifikę z z z z     

ggggachemachemachemachem. Więc król. Więc król. Więc król. Więc król     

TłumiącTłumiącTłumiącTłumiąc     swójswójswójswój     ból...ból...ból...ból...     

Stop!Stop!Stop!Stop! ::::     LepiejLepiejLepiejLepiej     opisał toopisał toopisał toopisał to    juŜjuŜjuŜjuŜ    DickensDickensDickensDickens !!!!     

KOMENTARZ. Lłi    kęz 
 —     fikę    z 
 Dickens 
— w ten oto sposób naleŜy czytać ostatnie wyrazy pierw-
szego, drugiego i piątego wiersza, aby osiągnąć prawidłowe 
brzmienie rymów. 
Sam limeryk okazał się w gruncie rzeczy niepotrzebny, gd 
yŜ jak z treści jego wynika, poeta zamierzał własnymi 
słowy opisać to, co dawniej i lepiej zrobił juz popularny 
historyk skandynawski Charlie Dickens, autor znakomi-
tych    scenariuszy    dla     filmów    Gary     Cooperfielda. 

 

    

„ Szpilki”  nr 4/1939. Skan: Biblioteka Narodowa (czytelnia mikroform) 

   zamiast: 
i wrze 
   winno być: 
iwrze 


