Koronawirus wg fraszki *Na zdrowie* Jana
Kochanowskiego
"Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz."

(Jan Kochanowski, fraszka "Na zdrowie")

Koronawirus?
Koronaświrus?
Tak człek rozumie,
Jako człek umie.
To politycy,
Krzyczą sceptycy,
Straszą nas wrednie
Szerząc te brednie!
Że koniec bliski,
Głoszą i zyski
Na konta płyną,
Przecież stąd słyną!
Możnych zabawa
I jasna sprawa!
Media wtórują,
Jak zwykle szczują!

To jest choroba,

Groźna, bo nowa,
To epidemia
Świat tak odmienia.
Nie bądźcie durnie,
Nie idźcie tłumnie,
Tam gdzie zaraza,
Mądrych obraza.
Myślcie rozumnie,
Chrońcie się wspólnie,
Od innych z dala,
Bo to ocala,
Koronawirus,
To żaden świrus,
Kto dba o zdrowie,
Ten się uchowie.

*

https://www.youtube.com/watch?v=zFvsYoKL5C8

*

Jak Kochanowski, fraszka "Na zdrowie"

Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Władze szerokie
Dobre są, ale Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie

Ulubuj sobie!

*

https://www.youtube.com/watch?v=cIjWLYh8RdA

*

Do zabawy dołączyła poetka Teresa Fejfer:

Człecze szalony,
chciałeś korony
choć wszystko miałeś,
zatem dostałeś.
Na nic się zdały
Ojca morały:
Przepadnie mienie
perły kamienie,
na nic przestrogi,
synu ubogi,
wiatr niesie lament,
pozamiatane.

Spójrz dookoła,
bogatsza pszczoła,
coś ją przeganiał,
zapylać wzbraniał.
Możniejsze klony,
którym korony
wydarłeś z pniami
i korzeniami,
legły wzgardzone
choć były domem,
ptakom i tobie,
cieniem na zdrowie.

Dziś głowa płonie,
a ty w koronie,
więźniem sam sobie

błagasz wróć... Zdrowie.

*

Tak naprawdę wyzwany został poeta Adam Gwara, jeśli tu jest na końcu, to tylko dlatego, że przypadki rządzą
światem.

Adam Gwara: Poproszono mnie, abym na wzór Mistrza z Czarnolasu i jego fraszki "Szlachetne zdrowie" włączył
się pięciozgłoskowcem w walkę z koronawirusem. Macieju, Tobie dedykuję ten apel.

nad nami cirrus
koronawirus
od spotkań strońcie
umyjcie prącie
ręce i pipę

zwalczajcie grypę!

*

