
 

 

O! DwaZeroDwaTrzy 

zza kalendarza wyłazi zły 

po brzydkich uczynkach starszych braci 

też chciałby komuś nasikać do kapci. 

Wyciąga z mapnika pudełko busoli 

najpewniej w Środek Europy przydziamdzioli, 

palcem pokręcił cyngiel granatnika 

nie zgadniecie, trafiona Nasza Pospolita. 

Załatwił się w dziurę na głównej komendzie, 

podciągnął szelki, wygłaszać będzie Noworoczne orędzie. 

- Plag 10, was trafia jedenasta 

wyborów namiastka 

dam wam w tym roku 

podwójne cierpienie kota w worku, 

ujrzycie jak mniejszemu złu 

wyrastają rogi, kopyta i rządy kłów. 

Zamiast corocznych życzeń 

będą dmuchane obietnice 

zamiast programu dla narodu 

partia postawi członków od przodu, 

makulatura zawiśnie  na mieście, 

weźcie, swoje wywieście, innym nie wierzcie, wreszcie 

wybór między dżumą a cholerą 

uważajcie na wirus HS205 zero. 

 

               X 

jeśli to mało 

rozdamy co pozostało / 

prezes - światowy musk 

małomiasteczkowy Półtusk / 

czarny komuch 

dyktatorek własnego domu / 

partyjne kobiety od brudnej roboty 

niewieście w ich cnoty / 

chcą zamiast Unii 

Związek Republik Kołtuni. 

 

               Y 

gdybyśmy to my dawali 

to byście nie udźwigali / 

przewodniczący Europejczyk 

już nietutejszy / 

ubabrany w tęczy 

prawdziwych Polaków nie zachęci / 

tu feministki 

rządzą wszystkim / 

dla liberałów Unia 

to współczesna komunia. 

 

               Z 

od innych nas to różni 

możemy dawać z próżni / 

telewizyjny idol 

płaczący na swój widok / 

bardziej szary niż czerwony 

w sumie zielony / 

mamma mija mamałyga 

kobieta mu śMIG-a / 

traktują Unie 

jak krowy wspólne.

Programy partyjne, chciwość, dopiekła. 

 

Głosy nabrzmiałe czupurne 

wrzucone w urnę 

w proch zamienią śmierdziele 

grzebiąc nasze nadzieje. 

Refren Beaty: Przez osiem ostatnich lat ... 

zjedliśmy ostatni ochłap, 

Euro daje żyć troszkę 

kupiłam nawet broszkę! 

Za was złożyłem na ręce premiera 

wniosek o datek: olejowy, prądowy, świąteczny, buraczany, procentowy, maślany i jeszcze jakiś cholera, 

oby wam wszelkie ++ nie przesłoniły inflacji 

oby się dało żyć bez dotacji, 

względem tego bądźcie dobrej myśli 

niech się Wam u sto złoty Gapiński przyśni. 

Trzymajcie zdrowie za pazuchą 

natchnijcie siebie otuchą, 

oprócz miliona dolarów 

do wszystkiego dojdziecie pomału. 


