Inicjatywa literacko - satyryczna

Szanowni Czytelnicy, Przyjaciele, Kibole
Początkowo planowaliśmy opublikować „Swołocza” 22 lipca, w rocznicę ustanowienia w Polsce sowieckiej
agentury – PKWN, POświęcając go przyjaźni PO – putinowskie KGB. Nagłówek w szmatławcu z rodziny ,,GWno
prawda’’

,,Rząd Kibole 1:0’’ przyspieszył decyzję o udostępnieniu Państwu ,,Swołocza’’.

Z ,,radością i dumą’’ obieramy za patrona i ojca chrzestnego niniejszej inicjatywy Donalda Tuska, autora
POniŜszej wypowiedzi zamieszczonej przed laty w miesięczniku ,,Znak’’ w ankiecie: ,,Czym jest polskość?’’
Pamiętajmy o tym, co powiedział o naszej Ojczyźnie. Pamiętajmy kim jesteśmy i co naleŜy czynić, gdy ktoś pluje
na naszą Matkę. Bo Polska to nasza Ojczyzna, nasza Matka.

,,Polskość to nienormalność - takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko
dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu: historia,
geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam
specjalnej ochoty dźwigać... Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski tej na ziemi, konkretnej,
przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak często nas ogłupia, zaślepia, prowadzi w krainę mitu. Sama
jest mitem.’’ (Donald Tusk)
,,(...) Ile mu wyliczono? Co mu jeszcze obiecano? Mości panowie, oto Judasz Iskariota! Bodajeś konał w rozpaczy!
Bodaj ród twój wygasł! Bodaj diabeł duszę z ciebie wywlókł... zdrajco! zdrajco! po trzykroć zdrajco! (...)’’ (Onufry
Zagłoba, ,,Potop’’ Henryk Sienkiewicz )

Dziś „Słońce Peru”, chcąc odwrócić uwagę od rosnących cen, rosnącej strefy ubóstwa (polski Indeks
Nędzy osiągnął najwyŜszą wartość od 2006 roku, przecząc oficjalnie głoszonej propagandzie sukcesu),
zapominając o kilkudziesięciu obietnicach złoŜonych podczas swojego 3. godzinnego expose z dnia 23 listopada
2007 r., i nie mogąc wykazać się Ŝadnymi osiągnięciami gospodarczymi skierował swoje moce przerobowe na
walkę z „kibolami”. Salon wielbicieli z GazWybiórczej i WSI24 bije brawo! Trwa PR -owskie „ubijanie piany”.
Ciekawe jakie powstaną lody?
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