Zapach słów odświeża głębie
dosadność smaku leży w gębie,
urządzimy z dystansem tłokę
wypieprzymy starą wywłokę
koniec nieszczęść 20-stego
ten już nie ma kolegów
odeszli współistniejąco,
sztywno, baczność na leżąco,
wspomoże Sylwester
zdezynfekować opustoszałe miejsce.
Nadchodzi Oczko
rocznik o jeden podniosło
od przeznaczenia wyciągam kartę
mało, dawaj tuza na szalkę,
rząd rozdał pół kraju
Niderlandy, bilion szmalu.
Ręce! podniesione po datki
po bańce na polo-dziadki
gra nami w ciula
w majteczkach bajer hula.
Wyuzdany hazard
oddychasz tam i nazad,
gryziesz atomy tlenu
unikasz fury problemów.
Przypomnę stan sprzed roku
WHO gwarantował spokój,
netoperki jeszcze rano
palcami ciepłe wcinano
co widać, delikatne półtusze
doprawiano do smaku wirusem.

ŻYCZENIA :
1. Praworządnych namiastek
dla 8-miu pierwszych gwiazdek
widocznych z teleskopów
funkcyjnych chłopów,
2. od Kobiet dla partii posłane
co teraz będzie je ba.. , cieszyć
gdy kot kawalera nagrzeszy,
ад Аляксандра Jarosławu
„Idi za mnoj, pa mir i sławu”.
3. Wyboru dobrej manifestacji,
4. utrzymania wydolnej saturacji.
5. Premier po życzy nam najwięcej
na sznurkach rozgestykulowane ręce
sam prosi żonę o kieszonkowe
ciamajda czy cwaniak co się zowie?
6. Minister Zdrowia życzy „Niech każdy na siebie liczy”,
7. niech zdejmą klątwę z oświaty
na stanowisku coraz głupszy fanatyzm,
dla Miękiszona drugiego „Zera”
pierwsze przylgnęło i nie uwiera,
8. rządowi jednej mądrej decyzji
niech będą lepsi od tych z opozycji,
9. ta już totalnie chce się oddalać
zzuci liderzy wy wy......... , ze szpicy
młodość zdobywa wolność ulicy,
10.życzymy Unii szybkich analiz
kiedy im Polska wyje... kapitalizm,
11.od Prezydenta – „Białego stoku
ja se szusuję wy pilnujcie zboków”

12. pasterzom zabrać 6 (słownie sex) pokus,
hierarchom wyłączyć odpust,
13. wygranych dla Igi Świątek
w Polsce sukces to cudzy wyjątek,
14. dla Ani L od BESTi FIFA
bombelka, który ojca okiwa,
15. loży na Narodowym z tlenem
przy grze naszych – marzenie,
16. otrzymać szczepionkę bez chipa
na Covida, bo Górniak ci.. , gada
o statystach w szpitalnych szufladach,
17. niech noszą maseczki stale
lecz tylko szpetni brzydale,
18. normalność obiektywnie szara
ma wracać do nas zaraz
czeka ją śmiechu beczka
Godzina Policyjna Nu! Nu! Morawiecka.
19. Tajnych kompletów w Sylwestra
po salwie szampanów rząd się spietra,
„Narodowa Kwarantanna” mniej zohydza
niż Kur..ski program „Ogłupiania Widza”.
20. Sławy chce Orlen jak polskie filmy
gdy wszyscy splajtują za grosz skupi firmy.
Niech wygląd Maryli i trele Zenka
królują wiecznie w ichnich piosenkach.
21. Ja, życzę ze swego kąteczka
zdrowia, zdrówka, zdróweczka,
optymizmu, miłosnej chemii,
końca k.rew.kiej pandemii.
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