Życzenia w Sylwestra?
(obiecałem nie nadużywać wiersza;)

Roku Do Siego!
pożyczyłem w poprzednim wszystkim Wszystkiego
miało starczyć na 5-latkę
nie uzbierałem na dokładkę.

Niestety przyszła „dobra zmiana”
i co? - dramat
czyli apiać od początku
trzeba życzyć w porządku:
dla milionera - 500+ niech zbiera
pierworodnemu dziecku - uścisku dłoni, dyplomu czyli bardziej po radziecku
dla sześciolatka - by między przedszkolem a szkołą nie zgubili dzieciaczka
gimnazjalistom - by nie cofnęli do podstawówki mimo wszystko
przyszłemu emerycie - by staż pracy skrócili, nie życie
sędziom - niech politykę z nich wypędzą
reżimowej telewizji - rozumu choćby na zapowiedź co drugiej misji
Kurskiemu uszu Urbana - by się za nie z szamba wyciągnął po zmianach
opozycji w sejmie - by bez nich laski nie wykorzystali w kolumnowej sali potajemnie
sprzątaczce tudzież - by się wynieśli, na mokro trzeba przetrzeć kurze
prezydentowi Narodu - własnego zdania wywodu
premierowej Szydło - by jej mowa nie była pogrzebowa, bo zbrzydło
dla Antka z obrony - (tego czego małpie z brzytwą) niech uszy chroni
zwolennikom PiSu - by wszystko nie zależało od Jarka kaprysu
dla Gowina - MONu co w łokciu się nie zgina
sierotom z PeO - narodowej farby na europejskie tło
Tuskowi - niech da spokój krajowi
dla Schetyny - uśmiechu wiejskiej dziewczyny
nowoczesnej i kropka - ma nie robić za parobka
Petru - wariometru
KODu - dłużej trwającego wzwodu
demokracji - by jej dla jaj nie poddali kastracji
Unii która przegina - na sztandarach Lenina
Łukaszence - wizyt polskiej prawicy z cmokami po ręce
UBekom - niech spierdalają daleko
terytorialna obrono - życzę ci drogi ZOMO
………………...-…………………………………………………………………
u Ty czytelniku - dopisz swych zwolenników, skreślajcie moje, tego się nie boję
Nam, normalnym z tratwy o nazwie „Polska”
by ster był od rufy a na burtach wiosła
by w żagle dęli pospołu od kapitana po ciury
by pod pokładem nikt nie dłubał dziury.
Niby życzy się prosto: zdrowia i kiełbasy
cały rok, chętnym pracy, bezrobotnym prasy
uśmiechu na luzie lub do rozpuku
by lustro patrząc w oczy nie pękło w huku.
Niech ten nowy v2.0 siedemnasty
nie będzie dupiasty
niech nie słucha ekstremy
rozwiąże z grubsza nabrzmiałe problemy.

