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Wstęp:
Tomik śpiewany p.t. "Bzdury niewinne" to zaczepny filozoficznie zbiór 15 piosenek 
autorskich, spod idei zasadniczej Internetowego Kabaretu "Magister Bieda", która 
wyraża się tytułem głównym "Technomoralitet Futurystyczny". Teksty piosenek są 
syntetyczne i oscylując skojarzeniami ogólnymi starają się wywołać refleksję nad 
stanem świata i człowieka, w imię podstawowego oporu intelektualnego wobec 
kreatywnego charakteru nowoczesnego życia umysłowego, które twardo zwodzi 
człowieka w grze rynku o jego duszę, byleby tak czy inaczej duszę skusić.
Często już trudno powiedzieć na co skusić i po co rynek chce tę duszę skusić, gdyż 
przecież rynek jest spontanicznie bezmyślny, w odróżnieniu od człowieka, a jego 
działania są z reguły wynikiem sumy wypadkowej wektorów koniunktury. 
Koniunktury najczęściej doraźnej i brutalnie chwilowej, co sprawia, że coraz trudniej 
widzieć sens w tym ślizganiu się celów i wartości na wolnorynkowej zmienności. 
A w związku z tym coraz groźniej brzmią pomruki nihilistycznych odczuć i wniosków.
Autor więc rzuca tu kilka prostych pytań i wątpliwości, próbując jednocześnie sobie i 
czytelnikowi przypomnieć, że posiadamy przecież pewne stałe, które choć zakurzone 
i kreatywnie zapominane, stanowią istotną podstawę naszego bytu i rozumu. 
Ale nie chce przy tym ukręcać sobie i innym głowy za pomocą intelektualnych 
błyskotek na sprzedaż. Mamy tu więc do czynienia z nastrojem refleksyjnego 
odpoczynku przy kominku, podczas marudzenia z piórem i gitarą w ręku.

Cytat z jednej z piosenek:
"My, kosmiczna, czasoprzestrzenna mgiełka...
Cóż możemy mówić o istnieniu Stwórcy,
a tym bardziej cóż o Jego nieistnieniu."
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* Krokodyla uliczka *

Ponad pozory intelektualne
przeskoczyć małpą.

Sępy krążą nad sidłami fatamorgany.
Świat krwią bliźnich pijany,
na nim człowiek na świat skazany.
Kraczą wrony, czkają koczkodany.

Ponad pozory intelektualne
wzlecieć pawiem,
a niech dziwują się żurawie.

Zyski ważniejsze niż oka błyski.
Akwizycja od kołyski do kołyski.
Bomby atomowe czyhają na wszystkich.

Ponad pozory intelektualne 
skoczyć o tyczce.
A może zmienią się wytyczne
na tej globalnej Krokodylej uliczce.
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* Szantek *

I chociaż sztorm był 
10 w skali Beauforta.
To właśnie u - boty
nie dały łajbie żadnych szans.

A bosman tylko zapiął pas
i zaklął; Ech... do czorta.
10 w skali Beauforta,
10 w skali Beauforta.

Ponieważ nadszedł na nas czas,
ty cook kolejkę nalej.
Niech diabli porwą cały świat.
My płyniemy dalej.
Niech diabli porwą cały świat.
My płyniemy dalej.
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* Czasoprzestrzenna mgiełka *

My, kosmiczna, czasoprzestrzenna mgiełka...
Cóż możemy mówić o istnieniu Stwórcy,
a tym bardziej cóż o Jego nieistnieniu.
A jednak pomimo multimediów 
profesjonalnego myślenia,
na ten temat powinniśmy dumać w skupieniu.
I nie nabierać się na zbyt przebiegłe 
manipulacje przy Jego imieniu,
nawet gdyby ktoś miał rację,
a nie tylko reprezentował 
nowoczesne prowokacje.

My, kosmiczna, czasoprzestrzenna mgiełka,
chociaż trwa uparta losem żonglerka,
choć dobrej wierze lepiej nie wiedzieć w co wierzy.
Choć umysł prawie nie pamięta,
co do niego, lub co jemu się należy.
Rozejrzyjmy się po naszej mgiełki kropelkach.
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Czyż nie na każdej kropelce
obraz Stwórcy i stworzenia,
nawet jeśli nie każda kropelka 
jest w posiadaniu sumienia,
mieni się w słońcu przejrzyście,
gdy tylko oczy otworzyć uroczyściej.
Czyż to nie w drżeniu każdej kropelki, 
kosmicznej, czasoprzestrzennej mgiełki,
pojmuje się ruch wszelki.
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* O witaminy dla orła *

A gdyby orzeł poczuł się gorzej,
gdy ojczyzna z okiem podbitym
i z przednim zębem wybitym,
wychudłą piersią karmi dziecię.

Kiedy sfora obcych szpicli
sznury szubieniczne plecie.
Kiedy wolnemu rodakowi podstępnie 
w psychiatryku zmowa los gniecie.

Jakie lekarstwo, jakie lekarstwo
dla orła znajdziecie?

Czy na kpinę z patriotyzmu,
którą wroga stylistyka napina.
Czy na profesjonalne sterowanie młodzieżą,
żeby pamięci nie święciła,
żeby nie wierzyła tym, którzy wierzą.
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Czy na subtelną gospodarkę 
umysłami nienadążającymi
za planem nowych kłamstw.
Czy na wyglancowane do złej gry miny...
Znajdą aptekarze dla orła jakieś witaminy?
Czy znajdą aptekarze dla orła jakieś witaminy?
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