MKWD

3/2018
95

(Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

17 kwietnia 2018

Organ niezależny ukazuje się co 50 dni

5100 dni p.w. do UE

Cykl: Całoroczna Szopka polska
Teksty: Wojciech Dąbrowski (Zasłużony dla Warszawy)

POKAŻ PAZURKI
Wiódł Adam z Ewą beztroskie życie.
W raju miał wszystko, w końcu nie gapa.
Jeszcze namawiał ich wąż kusiciel:
- Tu się możecie szybko nachapać.

Ona wkurzona, cięta jak osa,
Zły przykład w raju dając młodzieży,
Zaczęła krzyczeć aż pod niebiosa:
- Jabłko po prostu mi się należy!

nr 14 (906), 12 kwietnia 2018
Pan Bóg nie zdzierżył i marszcząc czoło,
Razem z Adamem, który ją poparł,
Wypieprzył z raju, mówiąc aniołom:
- Najwyższa pora, by dać im kopa.

Wąż ich bez trudu zdołał omamić,
Byli pazerni, a zwłaszcza Ewa.
Zaczęła dobra czerpać garściami,
A wreszcie jabłko zerwała z drzewa.
Wtedy się Pan Bóg nieco rozgniewał,
Pogroził palcem, patrząc zza chmurki,
A wąż ją nuże podpuszczać: Ewa!
Pokaż pazurki, pokaż pazurki.

JAJA WIELKANOCNE
MOŻNA W POŚCIE?

KTO GRZESZY, TEN STOI

Spytał Jasiek na spowiedzi prosto z mostu:
- Czy to grzech jest, proszę księdza, i rozpusta,
Jeśli babę wychędożę w czasie postu?
- Możesz, Jasiu, byleby nie była tłusta.

Katechetka namawiała uczniów w klasie:
- Niech tu staną obok mnie ci, co zgrzeszyli.
Basia zerka na Adasia, Staś na Kasię,
Ale wszyscy siedzą cicho. Aż po chwili…

DYLEMAT PALACZA
Gość kupował papierosy. Stąd mam pointę,
Bo na paczce ostrzeżenie ujrzał takie:
Jeśli palisz, możesz zostać impotentem.
- Nie chcę takich! Niech mi pani da te z rakiem.

Wstaje Jaś, więc pani chwali: Jak to miło,
Że do grzechu Jasiu, przyznać się nie boisz.
- Ja nie grzeszę, ale żal mi się zrobiło,
Że nikt nie wstał, tylko pani sama stoi.
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Z CYKLU: SUCHARY Z INTERNETU

WIOSNA W PARKU

KTO JEST ZDROWY, A KTO CHORY?

Przystanęła Zosia w parku przy sadzawce.
- Siądę sobie i odpocznę na tej ławce.
Jest tak pięknie, lepiej siedzieć tu, niż w szkole.
Wtem złapała się za głowę: Ja p…!

Pewien poseł wizytował psychiatryczny szpital.
- Jak odróżnić kto jest chory, a kto zdrów? – zapytał.
- Bardzo łatwo, panie pośle, mamy sposób na to:
Napełniamy wannę wodą – odrzekł ordynator.

Szedł akurat tą alejką syn sąsiada.
- Co za słowa! Pannie kląć tak nie wypada!
Co się stało?
- Usiądź przy mnie, to ci powiem.
- K… m…! – zawołał już po pierwszym słowie.

- Jak opróżnić wannę szybko? Tu na posła zerka.
- Co pan użyłby? Łyżeczki, kubka czy wiaderka?
Poseł w śmiech. Już wiem! Ten zdrowy weźmie wiadro spore.
- Nie! Gdy człowiek jest normalny, wyjmie z wanny korek.

Oburzyła się staruszka przy fontannie.
- Jak śmiesz, chłopcze, takie rzeczy mówić pannie!
Siadła obok. On coś szepnął jej do ucha.
- Niech szlag trafi! – babcia w krzyk, choć była głucha.

- Które łóżko pan wybiera? – Doktor przygryzł wąsy.
Muszę posłać pana posła na elektrowstrząsy.

Podszedł dziadek. Miał maniery, jak należy.
- Jak ci nie wstyd! – rzekł do babci. – Przy młodzieży?
- Siadaj, stary! Sam przeczytaj, gdy ja wstanę.
- Jasny gwint! Cholera! Świeżo malowane.
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MKWD ZAPRASZA

CZY ON TEŻ JEST MOIM SYNEM?

WOJCIECHÓWKA

Pewna para z długim stażem miała czwórkę synów,
Trzech wysokich, szczupłych, zgrabnych, przystojnych blondynów.
Czwarty niski, śniady, rudy, w dodatku przy kości,
Więc mąż był przez całe życie pełen wątpliwości.

autorski program satyryczny
PONIEDZIAŁEK, 23 KWIETNIA 2018

Gdy umierał, spytał żony w ostatnią godzinę:
- Powiedz szczerze, czy najmłodszy też jest moim synem?
- Ależ, skarbie! Mogę przysiąc – zapewniła żona.
- Odzyskałem błogi spokój – odrzekł mąż i skonał.
Żona z ulgą odetchnęła, gdy stres minął cały.
- Jak to dobrze, że nie spytał o trzech pozostałych.

wieczór kabaretowy
Klub Księgarza
Warszawa
Rynek
Starego Miasta 22/24
godz. 18
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