 
Nadchodzący Roku
zajdź do nas po zmroku,
by dobrze wyszło
przeciągnij nas w przyszłość,
są tacy co zamiast przodu
otwierają weki Ciemnogrodu
cyferblat Jarka przekręcony straszy
chce cofnąć w słusznie minione czasý.
Podwójny § 22 dmucha w kasze
"my kupujemy za swoje oni za nasze"
finanse sponsoruje filozof, chyba
"jesteś bogatszy nie mając gdzie wydać"

bez wskazówek
w ciszy półsłówek
chodzimy rozdarci
wkoło tarczy
przy takich wodzach
to psychoza.

"stworzyliśmy warunki, bez których uruchomienie tarcz antyinflacyjnych byłoby niemożliwe!"
"wyrok TK nic nie zmienia, zatwierdza Prezesa polecenia".
Niech Żyje Polska Dwojga Narodów
Nowy program Labolatolia przyszłości
na lewo pisowi, na prawo ci z grodu
Granica rozumu
niezdalna nauka, starczą czołobitności,
biało-czerwona spruta w połowie
tłumu
KULatolium Czarnka sprawdzi na mieście
kłóci się z sobą pojedynczy człowiek,
mieści się w urnie
długie rękawki i Cnoty Niewieście,
powrócił Tusku jak przyobiecał
mądrale.
słuchajcie silni chłopcy i krasne dzieweczki
miast na kasztance, POślednia chabeta.
- maleje dystans głupoty - noście maseczki.
Granice
zasługują na ciszę.
Żadne korowody
bez naszej zgody.
Żadni celebrytani
niech nie idą tam w tany.
Przewala się n-ta fala, nieszczepiona mądrala
odszczepieńcom odwala uchylna szala
system się wydala na środku szpitala
nie wszyscy trzymają się z dala - CoVidać.
Polski Ładzie, musisz mieć dużo na składzie:
dla Sasina miliony, premierowi też, a nie, to dla żony
Obajtkowi pałace, Rydzykowi na tace
Glapińskiemu dwórek, Prezydentowi wzgórek
narodowcom na marsze, nauczycielom na tarcze
Marianom od krowy - niemiecki film poglądowy
Służbie Zdrowia zastrzyku, pogranicznikom capstrzyku
Czarneckiego obdziel stanowiskiem, Suskiemu rozumu przede wszystkiem
przedsiębiorcom (na szyję) żarna, Prezesowi natychmiastowa karma,
Narodowi dodruku pieniędzy, mają rzyć jak Niemcy.
Wam życzę wszystkiego najlepszego!!!
lecz co to, przez inflację już połowa tego
to dożyczam stopę Glapińskiego
otrzymacie bon tony i gatki jego,
a tu rząd zwiększa na wódkę akcyzę
dam dwie flaszki, bo się nie wstydzę,
premier nakazał podatek od rozumu
sam zwolniony, Wy po 5 stów mu.
Niech Partia i Wódz odczepią się od nos
zostawiamy im cały Kosmos.

