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Ewa Puszek-Nowak 
,,Na dnie czary pusto” 

 

,, Hej użyjmy żywota 
wszak żyjem tylko raz” 

i łza kapała słona 
na wieszcza smutną twarz 

 
Oszukał smutek mnogi 

w tamten srogi czas 
Wileńskie żegnał progi 

wyruszyć musiał w świat 
 

Dziś Polak jest podobnie 
w zaborze serc i dusz 
w kielichu pieści usta 

chodź myśli jestem zuch! 
 

Wolność pojęcie względne 
ułuda martwych dusz 

karmiony nią niezmiennie 
zatraci sens jestestwa 

 
Chocholi taniec tańczy 
sprzedajny, smutny los 
ten co honory moczy 

w zatruty wiecznie miód 
 

Przetrzyj oczęta, mały Polaczku wróć 
za późno, na padole, znów obudzony wróg 

 
Biada Ci Ty zdradliwy 

głupi też i przed szkodą 
tani ochłapek kupisz 

a Polskę niech zabiorą 
 

Więc użyjmy żywota! 
na dnie czary pusto 
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Tadeusz Charmuszko 
,,Piwo to nie lemoniada” 

 
Piwo to nie lemoniada, 

Piwo ładnie pić wypada. 
W cieniu lipy lub jesionu 

Dla relaxu i fasonu 
 

Mały łyczek nie zawadzi, 
Mały łyczek zaprowadzi 

Na wyżyny smaku, 
Co urzeka wciąż Polaków. 

 
Nutce słońca i goryczki 

Gospodynie i księżniczki 
Na podwórku lub w salonie 

Nie są w stanie stać okoniem. 
 

Piwo czyści nam sumienie, 
Dobre także na trawienie. 
Ma ów trunek zalet szereg 
I zbawienny jest dla nerek. 

 
Smaków piwa mamy tyle, 

Że czasami w nich się mylę. 
Każda firma zaś zachęca: 

,,Inna marka kiszki skręca!” 
 

A ja przecież coś pić muszę, 
Rezerwowe mam fundusze 
Z określonym jasno celem: 
Tankowanie, czyli przelew. 

 
Wiedzą starzy, wiedzą młodzi: 

Nadmiar trunku zdrowiu szkodzi, 
Ale gdy o piwo chodzi, 

Trudno z tezą tą się zgodzić. 
Jak walory piwa mierzyć? 

Jak nauki tezy szerzyć? 
Jak wyznaczyć szczęście czyjeś? 

Nie doradzę, bo nie piję! 
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Zofia Nowacka -Wilczek 

,,Limeryki Podchmielone” 
 
  

******* 
Podczas Chmielaków gość w Krasnymstawie 
zdziwił się, widząc cud pannę w stawie. 
Zbudzona niby nimfa 
zdziwiła też się: - Czym fa- 
ktycznie tu wpadła tuż po zabawie ?! 
 
******* 
Przed Chmielakami w m. Krasnymstawie 
Jaś chciał, by tata kupił mu pawie. 
Gdy usłyszał, że nie, 
Płacząc krzyczał, że chce, 
Tak jak dorośli, puszczać je w trawie. 
 
******* 
Pewien birbant z okolic Krupego 
w krąg się chwali, że ma alter ego. 
Powtarza wciąż od nowa, 
iż tak je wytresował, 
że on pije, a kac męczy tamtego. 
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Jarosław Andrasiewicz 
,,Geneza” 

 
 
 

Kiedy Wszechmocny stwarzał nasiona, 
Jedno zatrzymał z całego grona 
I nader czule dał mu wytyczne: 
,,Tyś jest nasienie dość specyficzne. 
Bo Cię pokocha owo stworzenie, 
Które od jutra zaludni ziemię. 
Służ mu cierpliwie na polach wielu…”  
Oto geneza naszego chmielu. 
 
Zaś słowo Stwórcy to mądrość wieczna, 
Dlatego chmielu rola społeczna: 
Na całej ziemi ściśle jednoczy, 
Od Pacanowa przez Rzym po Soczi, 
Tych, co zamienią kawior lub trufle 
Na złotopienne i zimne kufle. 
Na politykę też czasem wpływa… 
Patrz: Polska Partia Przyjaciół Piwa. 
 
Zatem w imieniu całej ludzkości 
Za chmielu dany róg obfitości 
Dzięki, o Panie, składam na piśmie. 
A moja skromność niechaj zabłyśnie: 
Niewiele wezmę za ten ,,kawałek” – 
Ot, Chmielakowy jeno Antałek. 
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Zbigniew Witosławski 
,, Chmielakowe limeryki ludyczne i dionizyjskie” 

 

 
W Krasnymstawie raz Ludmiła 
tak z Dionizym się bawiła 
dionizyjsko i ludycznie, 
twórczo oraz artystycznie, 
że aż ludność się zdziwiła. 
 
Raz piwowar na Zawieprzu 
dosypał do piwa pieprzu, 
a częstując nim ludzi 
niesmak w ludziach obudził, 
bo smak piwa od pieprzu się zepsuł. 
 
Słynny pływak na Chmielaki 
przepłynął dla niepoznaki 
z wieprza prądem. 
Wracał lądem 
kontemplując piwa smaki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


