Biedne ch³opy
Mê¿owie biedni s¹ przed wiêtami
Moc obowi¹zków spoczywa na nich:
Jechaæ do myjni auto wyczyciæ,
Iæ do fryzjera i w³osy przystrzyc,
Wypieki ¿ony zaraz spróbowaæ:
Sernik, mazurek, ciasto dro¿d¿owe
I kupiæ piwo, co mocniejszego,
Dla ¿ony za z win co wytrawnego.
wi¹teczn¹ prasê z kiosku przytargaæ
I przez telefon ¿yczenia nagraæ.
Rybkom w akwarium posypaæ paszê
I z psem wychodziæ ci¹gle na spacer,
U³o¿yæ wszystko w wi¹tecznym planie:
Przyjazd rodziny, w drugi dzieñ lanie.
Zawieæ pod koció³ dzieci i ¿onê
Do Grobu Pana i na wiêcone ...
Ogromnie du¿o jak na jednego
Spracowanego ch³opa biednego...

Mê¿a koszule i psa pos³anko.
¯adna robota to poprasowaæ,
W tym czasie mo¿e siê barszcz gotowaæ.
Gdy w wiêta przyjdzie w gocie rodzina,
I tak posiedz¹ d³ugie godziny:
Teciowie, ciocia, z mê¿em bratowa,
Chmara dzieciaków - a¿ pies siê schowa³,
Dziwi¹ siê widz¹c wyblak³¹ ¿onê,
Mo¿e jest chora, bo czym zmêczona,
Na wiêta teraz siê nie natrudzisz,
Co tylko zechcesz - wszystko zamówisz,
Ró¿ne us³ugi proponuj¹ wci¹¿,
Nieporównanie gorzej ma twój m¹¿ ...
Stanis³aw Witoñ

Có¿ taka ¿ona, powiedzcie sami,
Ma do roboty tu¿ przed wiêtami.
To¿ to przyjemnoæ - trzepaæ dywany,
Czy umyæ okna, wypraæ firany,
A czyst¹ pociel, zanieæ do magli
Kupiæ, wypisaæ i wys³aæ kartki.
Albo do sklepów przejæ siê spacerem
Po ³adne jajka, m¹kê, czy sery,
Potem po szynki, kie³basy bia³e,
Golonki, boczki i æwik³ê z chrzanem.
A póniej tylko skrêciæ, roztrzepaæ
Ubiæ i utrzeæ, razem wymieszaæ,
Zagnieæ, odstawiæ i rozwa³kowaæ.
Napiec, podusiæ i nagotowaæ.
Odebraæ pranie, od szewca buty
A przy okazji kartofle kupiæ.
Co? Nie zabierze z tego po³owy...
Jest w domu plecak, trzykomorowy.
Popraæ na wiêta: dzieci ubranka,

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja
Dzielnicowy
Stra¿ Miejska
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Wodoci¹gowe
Pogotowie dwigowe
Urz¹d Miasta
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