
Dka, Ho
Patrz, to fikcja, ludzie m&amp;oacute;wi&amp;#261; to, &amp;#380;e religia to sens, kt&amp;oacute;ry umar&amp;#322; bo nie ma Bibli w ludzkich sercach, stygmat &amp;#380;ycia krwawi w moich wersach. Bez po&amp;#347;piechu idziesz w stron&amp;#281; diab&amp;#322;a, mylisz si&amp;#281; strasznie, &amp;#380;e on to dusza bratnia, co w tym widzisz, &amp;#380;e Ciebie to przyci&amp;#261;g&amp;#261;? Ach, ju&amp;#380; wiem, diabe&amp;#322; nie ci&amp;#261;ga po s&amp;#261;dach, bez s&amp;#261;du b&amp;#281;dziesz liczy&amp;#322; martwe dusze a ja wiem i nawracam, modl&amp;#281; si&amp;#281; bo musz&amp;#281;, masz ogie&amp;#324; w oczach, kt&amp;oacute;ry pali bez skrupu&amp;#322;&amp;oacute;w, innych nie znosisz, nie trawisz ich b&amp;oacute;lu, zabijaj&amp;#261;c cia&amp;#322;a chcesz dusze te&amp;#380; zabi&amp;#263;, b&amp;#281;dzie o nich g&amp;#322;o&amp;#347;no, m&amp;oacute;wi&amp;#322; ten rabin o tych kilku, kilkunastu milionach co zgin&amp;#281;li, zapomnieni przez Boga, od kul, od gazu, od zwyk&amp;#322;ego s&amp;#322;owa, zakopani jak &amp;#347;miecie w masowych grobach. To jest dla nich, to jest m&amp;oacute;j skromny ho&amp;#322;d dla tych wszystkich, kt&amp;oacute;rzy zgin&amp;#281;li bo byli inni, mieli te&amp;#380; sw&amp;oacute;j dom, na pewno nie chcieli by spotka&amp;#322; ich ten los... [x3] A to wszystko mia&amp;#322;o miejsce w obozach, te ludzkie ofiary m&amp;oacute;wi&amp;#261; 'uczcie si&amp;#281; po nas, m&amp;oacute;dlcie si&amp;#281; po nas bo wa&amp;#380;ne s&amp;#261; s&amp;#322;owa, nie zapomnij tego, co to by&amp;#322; Holocaust'. Bo&amp;#380;e przestrzec nas przed dzie&amp;#263;mi wroga by krew nie ciek&amp;#322;a jak zwyk&amp;#322;a woda. Prawdy nie szukaj w mitach, historia jest jak papieski pontyfikat, stary jak testament, o to trzeba pyta&amp;#263; nim uleci bez wspomnienia pyta&amp;#324;. To&amp;#380;to piek&amp;#322;o na ziemi mieli&amp;#347;my, eksterminacja ludzi na bliskich, przecie&amp;#380; wiesz, &amp;#380;e B&amp;oacute;g nie da Ci krzy&amp;#380;a, kt&amp;oacute;ry nie b&amp;#281;dziesz w stanie d&amp;#378;wiga&amp;#263;, widzieli, &amp;#380;e nic nie widzieli, sk&amp;#261;d mieli wiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e mog&amp;#261; prze&amp;#380;y&amp;#263;, ten samos&amp;#261;d zosta&amp;#322; w ludzkich d&amp;#322;oniach &amp;#347;wiadomo&amp;#347;ci, ten i tamten skona&amp;#322;, cz&amp;#322;owiek bezbronny mia&amp;#322; resztk&amp;#281; nadzieji, &amp;#380;e ten drugi chce &amp;#347;wiat zmieni&amp;#263;. To jest dla nich, to jest m&amp;oacute;j skromny ho&amp;#322;d dla tych wszystkich, kt&amp;oacute;rzy zgin&amp;#281;li bo byli inni, mieli te&amp;#380; sw&amp;oacute;j dom, na pewno nie chcieli by spotka&amp;#322; ich ten los... [x3]
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