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Przekorność
Nudą wieje na Eiobie więc wędruję sobie. Tuż po drinku uczepiłem się ja linku. Wpadłem sobie tak dla draki na
portalik co mi kłopot sprawił taki. kto ciekawy niech się bawi.

O cierpliwość tu poproszę nasze zacne grono,
by nie wrzeszczeć nazbyt głośno i nas udupiono.
To i owo mam na względzie jak na imieninach,
W ratach pisać mi tu przyjdzie o tego przyczynach.
Mógłbym pisać białym wierszem czy inszą poezją
lecz zbyt szybko by opluto zowiąc to herezją.
Mając wszakże wspólne dobro... no i plany boskie
na łatwiznę pójdę chybko, będą rymki - zwane częstochowskie.xD
Otóż...
Rżeć Brat Wielki będzie do kolacji,
iże Tuli przy latarce używała spacji.
Wszak literka czy cyferka trzyma się nam dzielnie,
któż Ci kazał mości Pani pisać nas oddzielnie ?

Więc zebrało się wnet gremium w kącie gdzieś do kupy...
jak cwanemu blondasowi dobrać się do dupy.
Toż nam acan rozpiernicza hajs i dobrą passę,
jeszcze moment nas wypieprzy no i przejmie kasę.
Lat już sporo tutaj gramy, w niezła polską klipę,
a ten wiersza nam tu wpieprza, miast oglądać cipę.
czeka nań pychotka, zerka też angela,
A ten tylko głupa pali, rymy nam wpierdziela.
Szef po torbie się wciąż drapie co z fallusem zrobić.
jak do jąder mu się dobrać, skurczybyka dobić.
Jak w orgazmie drży więc cała zgraja,
on nas wszakże w chuchu robi... aż pęcznieją jaja.
Namierzymy tego syna nową aplikacją,
niech no tylko znowu tryśnie, wypieprzymy z gracją.
A gdy wpiszę tu 14 tą księgę Niby-Tadeusza,
w oczy tryśnie, spermę połknie i niech w świat wyrusza.
Chyba żeby... dał się skusić... i nie byłby .ujem.
my za trzosik ciepłych żetów, do się tu skaptujem.
Pobłogosław tutaj panie tej inicjatywie,
daj od siebie darmo cipki na wszelakim pryvie.
Wasz przekorny jotko
P.s. Jako że tekst pierwotny był dla osób kilka,
na co starczyła im tylko chwilka

dostęp do wiadomości zbanowany,
oddałem "bogom" co boskie nic a nic nie przymuszany.
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