Prognozy pogód
Co pół godziny po wiadomościach
wstrzymują oddech nawet przy gościach
wpatrzeni w mapę pani Pogody
zapamiętują słońce czy chłody
może deszcz padać będzie do góry
lub manna sypnie z porwanej chmury
niż nas poliże, front gna po burzy
uśmiech synoptyk na dwoje wróży,
przełączmy zatem na inny program
może ciśnienie ze lżejszych odmian,
temperatura regulowana,
śnieg padający w kolorze siana,
stacji jest wiele, szukając znajdziesz
taką pogodę jakiej zapragniesz.

Eurodurnie
Polityka Unii zbiera plony
wybrańcy tfu, i świat urojony
zamiast głosować powinni siedzieć
w wilgotnym lochu w niskim parterze
jak można płacić za ugór pola
a potem płakać że głód, niedola,
jak można leków oddać produkcje
i Chiny błagać o każdą uncję,
jak można zalać kieszenie ropą
i być na łasce jednego z pompą,
jak można bronić wszystkie dewiacje
normalnych ludzi mając w niełasce,
jak można ludy spraszać do siebie
mamiąc je szansą pobytu w niebie,
jak można pi pi, pi pi no można
władza i forsa choroba groźna.

Bieg a nie
Bieganie zdrowe
twierdzi naukowiec,
wysiłek ciała
tłuszczyk pospala,
wyrówna cukier
umniejszy kuper,
wyssie z mimikry
elektrolitry.
Wszedł poziom zera!!!
Banana zżera,
by dojść do mety
baton niestety,
łyk dopalaczy
chemią wzbogaci
jak kurczak z rusztu.
Godzina truchtu
wydłuży życie
o takie tycie.

Prehistoria
Historia - mówią - chodzi dokoła
była ubrana i znowu goła
miliard lat temu, info dał Czarnek
wariat odpalił bomb pełen garnek
jebnęło wszystkich, w puch Atlantydę
ludzkość okryło pyłem i wstydem
radioaktywne szczury wyrosły
na dinozaury szczególnej troski
zaś tryglodyci uszli w jaskinie
głupia to sprawa widząc po minie,
pradziadek Kopacz rzucał kamieniem
ubić gadzinę, na ząb jedzenie.
Historia - mówią - jedzie na kole,
że ono młyńskie to ja pi..dole.

Ma(dein)china
Okrzyki słychać z dala
miało działać - nie działa
sprawdzam obwodu schemat
miał być prąd a go nie ma,
me perpetuum mobile
działało tylko chwile,
badam błąd procesora naklejki na otworach,
części - "Made in China"
tandety to przyczyna.
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