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nr 15 (300), 13 kwietnia 2006 roku

JUBILATKA OD KULIS
Oto znane z łamów PASSY
Gwiazdy ursynowskiej prasy.
W każdy czwartek nasze asy
Po wierszówki mkną do kasy.

Jego gwiazda ciut przygasła,
W czerstwych bułkach nie ma masła,
Lecz na życie (to w nim cenię)
Zawsze trzeźwe ma spojrzenie.

Rządy dzierży twardą ręką
Red. nacz. Maciej Petruczenko
(Przedstawiciel łże-elity
W postać wciela się Passmity.

Lech Kowalski! Ten potrafi
Stworzyć dzieło z fotografii.
Przeto dzięki zdjęciom mistrza,
PASSA może zdjąć burmistrza.

Red. sekretarz, mistrz w swym fachu,
Lubi wszystkich trzymać w szachu,
Więc zapytam bez obciachu:
Znacie tego Jachu-Jachu?

Jeszcze dama: Wasiucionek.
Zdobi niemal każdą stronę,
Opisując z wielka wprawą,
Gdzie publiczność biła brawo.
PASSA dobra jest jak matka.
Niech więc żyje jubilatka!

nr 14 (299), 6 kwietnia 2006 roku

Wojciech Dąbrowski odpowiada na listy

PEŁNY WERSAL
Dość często, zwłaszcza na wiosnę,
Dostaję listy miłosne.
– Ty, ch...! – pisze Wielbiciel
Z innym spojrzeniem na życie.

– Ty, Żydzie! - miesza mnie z błotem
Ktoś, kto się ma za Patriotę
I grozi, że mi wpier...
Prawdziwy Polak. Katolik.

– Ty, suko! – pisze wytwornie,
Ktoś wychowany na Dornie,
Dodając przy tym, że bura...
Jak w Sejmie. Pełna kultura.

– Ty, gnido! – grzmi Leokadia
(Słuchaczka pewnego Radia).
– Bodajbyś zdechł, popaprańcu –
Modli się tak przy różańcu.

– Ty, szmato! Lumpenelito! –
Cytuje ktoś incognito.
– Ty, stara kur..., pedale! –
Dostrzega mnóstwo mych zalet.

– Komuchu! Ruski agencie! –
Powtarza mantrę zawzięcie.
– Ty, ścierwo z kliki Urbana! –
Pisze autorka nieznana.

– Ty, ośle! Barania głowo! –
Polemizuje rzeczowo.
– Debilu!– kwituje liczne
Uwagi merytoryczne.

Za wszystkie kur.. i chu...
Autorom listów dziękuję.
A Panu W. z Małej Łąki
Ukłony ślę dla Małżonki.

*
PASSA wycięła 300 numerów!
Trzeba to uczcić! Więc na początek
Pijmy szampana, trochę likieru,
Za te 3 setki – 6 pięćdziesiątek!
Wypnijcie dumnie pierś do orderów!
Niech dłużej chwila trwa uroczysta.
Życzę sukcesów! Nie – dla moherów!
Za dobrą PASSĘ! Jeszcze raz 300!

WIELKANOCNE PIS-anki
czyli JAJA z PIS-u
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WIOSENNE WYZNANIA MIŁOSNE
MIŁOŚNIKA MOTORYZACJI

PONIŻEJ PASSA
Przy Wiadomościach
szlag mnie trafia!
Nie mogę słuchać już Jedynki!
W Sejmie się szerzy Dorno-grafia,
PIS-kówki, harce, Filipi(n)ki.
Nie mogę znieść, jak nasz wybraniec
Łże w żywe oczy, bez żenady,
Jak co dzień trwa chocholi taniec,
Istny festiwal bufonady.
Jeden się dąsa, drugi kąsa,
Wszyscy się kłócą, nie ma zgody.
Polak Polaka żre jak szakal,
Chciałby utopić w łyżce wody.

- Powiedz mi, jak mnie kochasz?
- Powiem. - Więc? (KIG)
Kocham cię jak... Mercedes-Benz,
Najnowszy model BMW,
I love you, miła, jak... daewoo.
Kocham wieczorem, kocham z rana,
Jak opla astrę i nissana.
Je t’aime jesienią, kocham w lecie,
Jak w chevrolecie-kabriolecie,
Wiosną, jak audi, z końcem maja
Kocham jak hondę lub hyundaya.
Tyś moja chluba i ozdoba!
Ti amo, tyś mój fiat cordoba.

Wszyscy są świętsi od papieża,
Niejeden przed ołtarzem klęka,
Potem znieważa i uderza
I nawet mu nie zadrży ręka.

Chcę twoim alfa być romeo!
Jak cinquecento, ford mondeo,
Miałbym ochotę być peugeotem,
Kocham jak mazdę i toyotę
(przy czym zdecydowanie wolę
model Carina lub Corollę).
Stworzylibyśmy niezłą parę,
Jak mitsubishi z jaguarem.
Chciałbym mieć dzieci, potem wnuki,
Jak volkswagena i suzuki.
Miluji te jak... czeska skoda.
Nie lubisz aut?
To wielka szkoda!

KONCERT JURGIELA
Brakło cymbałów.
Było już ministrów wielu...
Lecz takiego burdelu nie było, Jurgielu!
(Jurgiel przez całą zimę rolnictwem się bawił
I niezły nam po sobie lupanar* zostawił).

Choć cnota krytyk się nie boi,
Muszę zapytać was pro forma:
Kto winien jest tej paranoi?
Czy PIS jest winien czy Platforma?

Rolnicy na przednówku podliczają straty.
Liczyli na ministra, lecz przespał dopłaty.
Rybacy powiadają, że ma on pół głowy,
A jeszcze był gotowy, by zmniejszyć połowy.

Zamiast roboty, wciąż zadyma
(Tego nie zniesie nawet święty).
W końcu kardynał nie wytrzymał!
Dziwisz się?
Wszystkim poszło w pięty.

Wiedzą wszyscy, że nikt mu w sejmowym zamęcie
Nie dorówna w biegłości, w guście i w talencie,
Więc chociaż coraz głośniej śmieje się Bruksela,
PIS twierdzi, że się sPISał i chwali Jurgiela.

Czy coś się zmieni? Czas pokaże.
Dziś w Sejmie ważne głosowanie.
Czekam na lepszy bieg wydarzeń.
Panowie! Pora na działanie!

Wprawdzie taki nijaki nie wymyśli prochu,
Ale wie, komu trzeba wynająć samochód.
Więc chcieli, żeby został, wszak jest doskonały.
Ustąpił Lepperowi. Zostały... cymbały.
*

lupanar (z łac.) - dom publiczny, ulubiony zwrot Jarosława K.

Patronat medialny:

MKWD NA ŻYWO!!!

środy, 17 maja i 7 czerwca, godz. 19
DK Śródmieście, ul. Smolna 8
Giełda satyry politycznej M. Majewskiego
piątek, 19 maja, godz. 19
DK Stokłosy – Restauracja Vega
Warszawa-Ursynów, ul. Lachmana 5
Wstęp 4 leppery (1 LEP = 5 PLN)
Rezerwacja stolików: tel. 855 02 05

Premiera nowego programu MKWD z cyklu Poniżej PASSA odbyła się podczas
tradycyjnej Wojciechówki w DK Stokłosy (Restauracja VEGA) 22 kwietnia 2006 roku.
Gościem Specjalnym Wojciecha Dąbrowskiego był Marek Majewski (zdjęcie obok).

Partia i Lenin – bliźnięta bracia!
- Znów aktualne strofy stare.
Mówimy: Lenin, a w domyśle - partia.
Mówimy: partia, a w domyśle... Jarek.

Układ Słoneczny wprawdzie trwa,
Lecz dochodzimy tu do sedna,
Że mamy teraz Słońca dwa,
Bo co dwie głowy, to nie jedna.

I znów historii wieje wiatr,
Nadzieja braci, sióstr i matek.
I znowu świeci Słońce Tatr!
Kochany Wódz! Genialny Strateg!

Świetlana myśl i gest i ruch.
Znów bryłę ziemi z posad rusza.
Ojców Narodu mamy dwóch!
(Nie licząc Ojca Tadeusza).
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