Logiczna Poprawność Polityczna.
Kindersztuba europejskości!
Naspraszać w cudzą chatę gości
bez pytania, bez krępacji
w imię wydumanych racji,
rozlokujcie ich na schodach
coraz większa ludzi podaż,
pół Afryki i ćwierć Azji
do Europy wpadło za drzwi,
Merkel w landach poupycha
zmieści się i Ameryka.
Zimno mają Eskimosi?
To ich także się zaprosi.
Gość w dom, Bóg w dom
mimo, że bezczelny on?
Mając zaciśniętą minę
powyrzucał wieprzowinę,
tę drobinkę na dnie whisky
wylał razem z pełnym piwskiem
z ubrań zgodnie z ich kulturą
pozostawił płachtę z dziurą,
symbolicznej zaś choince
kazał w kącie cicho skryć się.
Rozum zawarł sercu wrota
oprzytomnij pan niemota
chrześcijański znak przybliżę w drzwiach stoimy twardo ... krzyżem.

Nielogiczna Niepoprawność Polityczna.
Sąd sądzi,
że nikt go nie osądzi.
Błądzi!
PiS rządzi,
kolesie
strzeżcie się po KRS-ie
wieść niesie.

Nielogiczna Poprawność Niepolityczna.
Ocieplenie klimatu
prowadzi do dramatu.
W Suwałkach zakwitną winnice
oliwki wyprą pszenice
miast jabłek mandarynki
dwa razy do roku dożynki
nie pozbieramy się w kraju
z klęski urodzaju.

Nielogiczna Poprawność Polityczna.
Puszcza Białowieska?!
Duch drzew tu mieszka
według urzędnika
zjadany przez kornika
tak wielozębne piły
przy wycince wyły.
To samo słyszał stary
wielbłąd z Sahary.

Nielogiczna Niepoprawność Niepolityczna.
Świat oparty na rodzinie
przyszłość trzyma i nie zginie.
Z Jasiem mieszka dwie tatusie
Kasię żywią dwa mamusie
mamatato nie wypłosza
wykorzysta plemnik z kosza,
ciężko ciążyć tatomatce
w euro płaci surogatce.
Jeszcze gender ta płeć trzecia
ni to męska ni kobiecia
jak ją podejść bądź tu mądry
kiedy w mózgu ma narządy,
cała hucpa tej substancji
wyszła prosto z tolerancji
by nazywać swoich starych
Ono, Ono ... mimo pary.

Logiczna Poprawność Niepolityczna.
Nie oceniać po ubiorze
w biednych czasach mądry wzorzec.
Dzisiaj wszyscy noszą trendy
wybierają second handy
podziwiają te z wybiegu
małpki Barbie po zabiegu,
myślisz sobie oberwaniec
gdzie tam, skądże - mód wybraniec
to nie łaty, to nie dziury
to świecące mass kultury
w magii stringów i berecie
bez hamulców w toalecie,
na ulicy dają szyku
dużym ćwiekiem na języku.

Logiczna Niepoprawność Polityczna.
Lepiej na peryferiach Europy
niż w centrum wybuchu.

Logiczna Niepoprawność Niepolityczna.
Instalacja „Chrystus na goło”
czy wsiowe disco polo?
Zrobienie dupka z widza
‘klasy wyższej’ nie zawstydza,
da obesrać się artyście
awangardowo oczywiście
byleby nie słuchać ciołków
z lemoniadowego folku.
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