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Niewiasty Alicji, prawie świętej Eks-Marszalicy, protegowani
W
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W
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W gorliwości trzymania mas w ciemnocie bardzo respektowani
Modlitwami
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i
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i
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adorowani
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Plusem
i
Radiem
Maryja
promowani
W piosence, filmie, teatrze i przy budce z piwem celebrowani
W klubach poselskich i kuluarach parlamentarnych z szacunkiem dyskutowani
W wojsku, policji, szkołach, uniwersytetach, szpitalach i żłobkach zatrudniani
W niebosiężnych i wszechobecnych kościołach na wieki wieków zakwaterowani
Datkami, tytułami, podatkowymi ulgami i nieruchomościami zarzucani
W
pulchne,
dziewicze
palce
z
namaszczeniem
całowani
Po dłoniach i innych anatomicznych obszarach z pietyzmem dotykani
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