
Ze świata polityki
Mandat

Kiedy policjant wlepi ci mandat,
Musisz zapłacić, choć to jest granda,
I udowodnisz później przed sądem,
Że ty nie jesteś wcale wielbłądem.

Równiejsza
Pani Emilewicz wyraźnie podziela
Poglądy znanego pisarza Orwella,
I to jej roli wcale nie umniejsza,

My jesteśmy równi, ona jest równiejsza.
Pojedynek

Czy rząd należy wynagrodzić premią,
Że sobie radzi w walce z pandemią,

Czy można raczej się zgodzić z poglądem,
Że to pandemia radzi sobie z rządem.

Nagi król
Dzisiaj nie trzeba wielkiej odwagi,
By udowodnić, że król jest nagi,

Zaś owym królem, co mnie nie dziwi,
Są ludzie władzy pazerni i chciwi.

Przywileje i kasa
Ostatnio ludzie Pisu w Wałbrzychu
Mówili głośno, co sądzą po cichu,

Że za nic mają sobie idee,
Liczy się kasa i przywileje.

Efekt słonia
Rzeczywistości jest bolesną skazą,
Że władza sobie nie radzi z zarazą,

A skutek tego jest powszechnie znany,
To efekt słonia w składzie porcelany.

W kościele
Swym przeciwnikom Kaczyński wygraża,

Kiedy przemawia do nich od ołtarza,
Na świeckie państwo złudne są nadzieje,

Kiedy takiego mamy kaznodzieję.

Nierząd
Dziada z obrazem to jest rozmowa,
Którą telewizja uprawia rządowa,

Się opowiada wyłącznie za rządem,
I politycznym trudni się nierządem.



Na stoku
Prezydent Duda na przełomie roku
Swobodnie może zjeżdżać ze stoku,

Taką zachętę wyborców uzyska,
Zjeżdżaj pan, ze stoku? nie, ze stanowiska.

Rząd
Rząd się lokuje na prawo od ściany,
I nie jest niestety specjalnie udany,

A to najbardziej nas niepokoi,
Że Polska nie rządem, a nierządem stoi.

Szczepionka
Jest wielką porażką politycznych graczy,
Że akcja szczepień bardzo się ślimaczy,

Powszechnych szczepień nieznana jest data,
Po metaforycznych nastąpią stu latach.

Problemy
Stare problemy mamy w nowym roku,

Prezydent nadal zjeżdża ze stoku,
Prezes dowodzi w partyjnej fortecy,

Terlecki nadal pokazuje plecy.
Korea

Elita władzy trzyma się mocno,
Wkrótce będziemy Koreą Północną,

Będziemy wszyscy mogli już wkrótce
Ukochanego wielbić Przywódcę.

Bratanki
Władze w Budapeszcie są rozmiłowane,
Liczą na alians z bratankiem Orbanem,

Są od przysłowiowej daleko sielanki,
Bo Orban i Putin to dziś dwa bratanki.

Zero

Nie traktujemy tego jak błahostki,
Że w naszym kraju mamy kult jednostki,
Lecz chcę wyrazić przekonanie szczere,

Że się ta jednostka okazała zerem.
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