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ΕΞΤΠΝΕ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΟΛΟΤ!
Προσ όλουσ τουσ φίλουσ μου:
Οι πολφ ωραίεσ ευχζσ που μου ςτείλατε πζρυςι για το ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟ δεν ζπιαςαν.
Παρακαλϊ, για το ΝΕΟ ΕΣΟ ςτείλτε μετρθτά…

ου εφχομαι Χρόνια Πολλά, Τγεία, Αγάπθ, Χαρά!
Ουφ…. Φτάνει πια με αυτζσ τισ μ*λ*κ*εσ!
ου εφχομαι απίςτευτα γλζντια, αξζχαςτουσ οργ*ςμοφσ, ξζφρενεσ βραδιζσ και κολαςμζνεσ
καταςτάςεισ!!!
Να δουλεφεισ τισ μιςζσ ϊρεσ και να πλθρϊνεςαι τριπλάςια!!! Επίςθσ, να κερδίςεισ το
Πρωτοχρονιάτικο λαχείο και αν παίξεισ ςτο καηίνο να τα διπλαςιάςεισ!!!

Εφχομαι, ςτθ νζα Χρονιά που ξεκινάει,
ο προςωπικόσ ςου γιατρόσ να μείνει άνεργοσ,
ο χρθματιςτισ ςου να κάνει υπερωρίεσ
και ο κεόσ Ζρωτασ να μθ ςε προλαβαίνει!
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ΑΠΟΛΛΩΝ
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ΠΟΕΙΔΩΝ
ΕΣΙΑ
ΕΡΜΗ
ΕΓΩ
και οι υπόλοιποι κεοί
ςου ευχόμαςτε καλι χρονιά!!!
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ε όςουσ ςε ςτεναχϊρθςαν, εφχομαι:
- Να καεί το δεντράκι τουσ.
- Η Ζφθ Θϊδθ να τουσ πει τα κάλαντα ςτα Αγγλικά.
- Ο Αθ Βαςίλθσ να χζ*ει ςτο τηάκι τουσ.
- Οι τρεισ μάγοι να ανατινάξουν τθ γαλοποφλα τουσ.
- Οι τάρανδοι να π*δ*ξουν το ςκφλο τουσ...
…και να τουσ κάνει ποδαρικό ο Μθτςοτάκθσ!
(Αν που και μόνο το τελευταίο αρκεί για να ζχεισ μια αξζχαςτθ χρονιά!!!)

Εφχομαι φζτοσ θ χρονιά να είναι ςζξυ,
πολλά λεφτά να βρζξει,
θ υγεία μασ ν' αντζξει,
κακό να μθ μασ φζξει
και όποιοσ δεν μασ χωνεφει
να πάει να πιει μία Pepsi!

Να ευχθκϊ μόνο χαρά; Να τελειϊςουν οι λφπεσ; Οι ςυμφορζσ; Σο ίδιο μασ κάνει! Λοιπόν
ευτυχιςμζνοσ ο καινοφργιοσ χρόνοσ... και θ Δευτζρα Παρουςία να γίνει φζτοσ να
τελειϊνουμε!

Κάκε χρόνο μου λζνε ότι αργϊ πάντα να ευχθκϊ, γι’ αυτό κι εγϊ φζτοσ κζλω να τουσ
αποςτομϊςω όλουσ! Καλό Πάςχα λοιπόν με υγεία!

ΟΙ ΠΙΟ ΑΓΕΝΕΙ ΛΕΝΕ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ…

Last Christmas I gave you my heart……..
Φζτοσ όμωσ... κα πάρεισ τα α*χ*δ*α μου!

Please…. τείλε μου μια φωτογραφία ςου!!! Είναι ανάγκθ!!!
Φτιάχνω το παηλ τθσ φάτνθσ και μου λείπει ο κ*λ*σ τθσ κατςίκασ!!!
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ΕΤΧΕ ΓΙΑ …ΕΞΟΜΑΝΕΙ!
Σισ Άγιεσ αυτζσ μζρεσ ςου εφχομαι: Χαρά, Ειρινθ, Ευκυμία, οφία, Ευτυχία, Νίκθ, Βάςω,
Μαρία και πολλζσ άλλεσ π**τ*ν*τςεσ!

2014 όμορφα, λυγερά, ςτιβαρά, και άκρωσ ςεξουαλικά κορμιά για να βγάλουμε τθ χρονιά!

Σι «Χρόνια Πολλά» και μ*λ*κ*εσ…! Πολλά και καλά π*δ*μ*τ*α να ζχεισ!
ου εφχομαι 12 μινεσ ευτυχίασ,
54 εβδομάδεσ υγείασ
365 μζρεσ αγάπθσ
8760 ϊρεσ δθμιουργίασ
525600 λεπτά επιτυχίασ
31536000 δευτερόλεπτα sex!

Όςα είναι τ'άςτρα του ουρανοφ
τόςα και άλλο ζνα
να είναι τα γ*μ*ς*α ςου
και να είναι και από μζνα!

ΕΤΧΕ ΑΠΟ …ΜΕΘΤΟΤ!
Λόγω μζκθσ... δε κυμάμαι αν ζχουμε Χριςτοφγεννα ι Πάςχα.....
Επομζνωσ δεν ξζρω αν κα ςουβλίςετε δζντρο ι αν κα ςτολίςετε αρνί... Πάντωσ ςασ εφχομαι
το φλουρί να πζςει ςτο δικό ςασ αυγό και να μαηζψετε πολλά λεφτά από τα κάλαντα τθν
Ανάςταςθ...! Καλό Δεκαπενταφγουςτο!

Πριν ο ιλιοσ δφςει για το 2013,
πριν οι αναμνιςεισ χακοφν,
πριν τα τθλεφωνικά δίκτυα μπλοκάρουν,
πριν μεκφςω και χάςω το κινθτό μου,
ςου εφχομαι ολόψυχα «Καλι Χρονιά»!
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ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΙΦΟΤΣΗΔΕ!

Όςα είναι τα μαλλιά ςου, τόςα να ‘ναι τα λεφτά ςου...
Να’ χουμε λεφτά, χαράτςια να πλθρϊνουμε και τα ατελείωτα χρζθ για να ξεχρεϊνουμε!
Είκε οι νιφάδεσ του χιονιοφ να γίνουν ευρϊπουλα ςτισ χιλιομπαλωμζνεσ τςζπεσ του
παντελονιοφ ςου, που αγόραςεσ από τθ λαϊκι το 2004!

4

