
Killaz Group, Lecz czy tak mia
Dzieci&amp;#324;stwo dla tak wielu ludzi to tylko z&amp;#322;e wspomnienialecz ma&amp;#322;o kto chce m&amp;oacute;wi&amp;#263; na ten pierdolony tematczy chcemy to przemilcze&amp;#263;, czy mo&amp;#380;e zapomnie&amp;#263;i nie grzeba&amp;#263; w przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci bez pieprzonej mi&amp;#322;o&amp;#347;cilecz ile dzieci na &amp;#347;wiecie jest wykorzystywanychtylko dlatego, &amp;#380;e ojciec przyszed&amp;#322; do domu pijanytylko dlatego, &amp;#380;e matka kurwi si&amp;#281; gdzie&amp;#347; na bokui jest tak zapracowana, &amp;#380;e na nic nie ma czasuto jest smutne lecz smutne jest &amp;#380;ycieto g&amp;oacute;wno odbija si&amp;#281; na ludzkiej psychicena plakatach widzimy wstrz&amp;#261;saj&amp;#261;ce obrazyjako&amp;#347; trzeba reagowa&amp;#263;, ka&amp;#380;dy spos&amp;oacute;b jest dobrybo gdy ojciec bije syna jego nienawi&amp;#347;&amp;#263; wzrastanienawidzi skurwysyna, dobrze znana mu przyczynaopr&amp;oacute;cz nienawi&amp;#347;ci do ojca swegotaki ch&amp;#322;opak ju&amp;#380; nie czuje zupe&amp;#322;nie niczegolecz czy tak mia&amp;#322;o by&amp;#263;, lecz czy on tak chcia&amp;#322; &amp;#380;y&amp;#263;lecz go o nic nie pytano i wyboru dokonanotaki smutny jego los i wielu, wielu innychdlaczego tak si&amp;#281; dzieje, kto jest temu winnykto jest temu winny?W&amp;#322;a&amp;#347;nie tak, pieni&amp;#261;dze obracaj&amp;#261; ten &amp;#347;wiatkt&amp;oacute;ry pe&amp;#322;en jest g&amp;oacute;wna, kt&amp;oacute;ry pe&amp;#322;en jest z&amp;#322;am&amp;#322;oda dziewczyna ma trzyna&amp;#347;cie lathandluje swoja godno&amp;#347;ci&amp;#261; w bramie, taki jest ten &amp;#347;wiatbrudna suterena jest ca&amp;#322;ym jej domem&amp;#347;pi w nocy przy okrzykach libacji alkoholowejcuchn&amp;#261;ce szczynami domostwo pe&amp;#322;ne byd&amp;#322;a a nie ludziz niego na ulic&amp;#281; w ramiona ob&amp;#322;udyw wieku lat dziewi&amp;#281;ciu w&amp;#322;asny ojciec j&amp;#261; zgwa&amp;#322;ci&amp;#322;potem pog&amp;#322;aska&amp;#322; po g&amp;#322;owie, potem poszed&amp;#322; do pracynie odwracaj g&amp;#322;owy i nie staraj si&amp;#281; zaprzeczy&amp;#263;to jest przecie&amp;#380; normalne, tu si&amp;#281; dziej&amp;#261; takie rzeczybrat pr&amp;oacute;bowa&amp;#322; zarobi&amp;#263;, sko&amp;#324;czy&amp;#322; w poprawczakuojciec przechla&amp;#322;, trafi&amp;#322; wreszcie do piachumatka ma to w dupie jest zbyt zapracowanawi&amp;#281;cej nie ma ju&amp;#380; nikogo jest zupe&amp;#322;nie samai nie ma ju&amp;#380; godno&amp;#347;ci i mi&amp;#322;o&amp;#347;ci w brudnej bramieza pieni&amp;#261;dze bezimiennym skurwielom si&amp;#281; oddaje&amp;#347;wiat jest z&amp;#322;y w ciemnej kamienicytej ulicy, tej dzielnicy czy kto&amp;#347; to us&amp;#322;yszyi umar&amp;#322;a m&amp;#322;oda duma tak wcze&amp;#347;nie zdeptanateraz stara si&amp;#281; by&amp;#263; twarda, ca&amp;#322;kowicie samaale nie potrafi by&amp;#263; taka jak innisystemowi tubylcy, kt&amp;oacute;rzy tak j&amp;#261; zniszczylikt&amp;oacute;rzy tak j&amp;#261; zniszczyli
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