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Dieta. 
Nowa dieta "Pudelka" 

jeść posiłki z pudełka 

jedna powie, że dobre 

reszta do dna wysiorbie. 

Facetom była dana 

butelkowa odmiana: 

rano hejnał pod sklepem 

by obudzić się lepiej, 

w obiad - ćwiartka kalorii 

płyn energię wyzwoli, 

flaszka, dwie przy kolacji 

do śniadania wystarczy. 

 

O spokój. 
Walka o spokój wewnętrzny 

niby ze sobą a męczy, 

krzyknąłem do środka - Cisza! 

odpyskowała tarczyca, 

zmoknięte bliźniacze nerki 

chlupią moczami przepierki, 

nie cmokaj mi tu wątrobo 

wystarczy, że trzustka obok, 

płucami dmie sekcja dęta 

po żebrach zjeżdża na piętach, 

brzuch burczy, sygnałem głodu, 

nerwy brzęczą bez powodu 

bulgotem wody po kiszkach, 

radźcie jak spokój uzyskać? 

- Wystarczy popuścić gazy 

bez zmiany wyrazu twarzy. 

 

Pokazała. 
Pokazała prawie wszystko 

z tyłu, z boku, z przodu blisko 

z mózgiem tylko bez przesady 

cień na uszach, gładkie ślady, 

kształt figury to klepsydra 

skóra zdjęta ze straszydła, 

sercem z zimna trzęsie febra 

płuca wporzo, piękne żebra, 

gdzieś ukryła płaskie cycki 

za to nóżki jak patyczki 

szczupła szprycha pod tym względem 

akty robił - Foto Rentgen. 

 

Kultura lania. 
Na imprezie płynie struga 

alkoholi lista długa 

piją wszyscy bez umiaru 

są też tacy co pomału, 

ale gdzie tam wzrasta tempo 

jak nie mogą wychlać gębą 

podlewają wódką kwiatki 

 

ciotka wlała do sałatki 

stryj za kołnierz pół szampanki 

niemowlaczek dał dla mamki 

na stół leje gość napruty 

elegantce piją buty, 

taka jest kultura wschodu 

polewamy i do przodu. 

 

Grzanie. 
Są wiatraki, są panele 

cena paliw dobrze grzeje, 

rolnik w chlewie ma biomasy 

ciepło od niej, zero kasy, 

zapatrzeni w te sposoby 

pierdy łapią spod osoby 

po nabiciu w duże wory 

będą ciepłe termofory. 

 

 Ploteczki. 
Telewizja śniadaniowa 

bezrobotnych chce wychować 

gdy zamknięto wszystkie magle 

jatki mięsne znikły nagle 

targowiska bez próżności 

trzeba ludziom wiadomości. 

W studio siedzą zaproszeni 

prowadzący już znudzeni 

wciąż pytają - kto z kim kiedy - 

w odpowiedzi słyszą klechdy, 

nazbierają wiadro pomyj 

widz zza szyby je świadomy. 

 

Menadżerzy. 
Zrobili dziecko rzecz niesłychana 

do tego trzeba panią i pana 

gdy na początku takie niewielkie 

potrzebne tylko by zrobić selfie  

gdy już znajomi klikną okejkę 

pożytek mały a koszty wielkie, 

plus 500 mało, zarabiaj gawniak, 

śpiewając w Voice Kids, lub youtub ogarniaj 

w dzisiejszych czasach to nie rodzice 

to  menadżerzy dla swoich życzeń. 

 

 Darczyńcy. 
Jeżdżą myszką po ekranie 

znajdą coś, co jest na stanie 

towar wrzucą do koszyka 

sens zakupów gdzieś umyka 

popie oczy wilcze chęci 

co zobaczą to ich kręci 

logik głośno suponuje 

ktoś to dla nas produkuje, 

my szkodując swych pieniędzy 

zostawiamy ludzi w nędzy. 


