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JUŻ DO NABYCIA 

      
  

ZANIM NAS WYRZUCĄ    
 

Melodia pieśni Jeszcze jeden mazur dzisiaj  

Muzyka: Fabian Tymolski (1839) 

słowa oryginalne: Ludwik Ksawery Pomian Łubiński  

 

Jeszcze jeden protest dzisiaj, 

Choć świta poranek, 

Nim pozwoli panna Krysia 

Zrobić z nas zaścianek. 
 

Zanim z Unii nas wyrzucą, 

Brońmy polskiej ziemi, 

Tych co się z wszystkimi kłócą, 

W taczkach wywieziemy. 
 

5000 dni minęło,  

One już nie wrócą, 

Czas ratować ojców dzieło, 

Zanim nas wyrzucą.  

Nim się rządu poczynania 

Przeciw nam obrócą, 

Stańmy razem do działania, 

Zanim nas wyrzucą. 
 

Nie pozwólmy różnym bucom,  

Żeby rządził burak, 

Zanim z Unii nas wyrzucą, 

Zatańczmy mazura. 
. 

Po działaniu nas poznacie, 

Czas się wyrwać z matni! 

Larum grają! Rusz się, bracie! 

Dzwonek to ostatni! 
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ŚMIESZNY POCZĄTEK ROKU 
Relacja własna 

 

Nowy Rok rozpoczął się od zabawnych wydarzeń 

(patrz: rekonstrukcja rządu), toteż w minionym tygodniu 

dominowały na Ursynowie imprezy o wyraźnie satyrycznym 

charakterze. 

W niedzielę, 7 stycznia minęło 5000 dni członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej. Z tej okazji zorganizowałem 

uroczyste obchody w Domu Kultury Stokłosy, jako, że tam 

właśnie, w chwili, kiedy wstępowaliśmy do Unii w 2004 

roku, Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego wystąpił po 

raz pierwszy. Działalność kabaretu zaczęła się wtedy od 

niewinnego wierszyka:  

Niech się święci Pierwszy Maja, 

Polska w Unii – będą jaja, 

co sprawdziło się co do joty. Odtąd regularnie goszczę na 

łamach Passy, komentując co tydzień w satyrycznych 

wierszykach bieżące wydarzenia polityczne i spotykam się z 

czytelnikami na Stokłosach, obchodząc kolejne rocznice. 

Tak było i w ostatnią niedzielę. 

Czytelnicy Passy nie zawiedli i tłumnie przybyli na 

spotkanie z cyklu Nowe bajki z 1001 nocy. W programie 

pod wymownym tytułem Zanim nas wyrzucą, 

zaprezentowałem teksty z lat 2016-2017 zebrane w 

wydanym z tej okazji zbiorze moich satyr MKWD, część 

III, Kronika dobrej zmiany.  

Nie wypada mi samemu pisać o sobie, więc wspomnę 

tylko, że sądząc po reakcji publiczności chyba się podobało. 

Furorę zrobił mój gość specjalny, pan Zdzisław Słowiński, 

ongiś showman Podwieczorków przy mikrofonie, który 

spontanicznie zaśpiewał moją piosenkę Już taki jestem 

Jasio Psuj.  
 

 
 

Obecny na imprezie reżyser Stefan Szlachtycz, ongiś 

naczelny szef Teatru Telewizji, podsumował imprezę 

krótkim mailem:  

Program jak zwykle znakomity. Tak trzymać, mistrzu. 

Gratuluję, póki można. 

Zażenowany nieco taką pochlebną recenzją, obiecuję 

czytelnikom Passy kolejne teksty, życząc w Nowym Roku 

wszystkiego najśmieszniejszego. 
 

Wojciech Dąbrowski 

zdjęcia: Mariusz Konfiszer (DK Stokłosy) 
      

 

 

SUCHAR PRZEDŚWIĄTECZNY 

Dziś w markecie byłem świadkiem takiej scenki: 

Mały Jaś, słuchając kolęd, grzecznie stał, 

Nagle woła: Mamo, kup mi, kup lusieńki! 

- Co takiego? 

- Jezus ma… Ja też bym chciał. 
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