
Mor W.A., Ciekawe czasy
Burzliwe dzieje, ciekawe czasy, ludzi masy, lepiej teraz zapnij pasy.
Rasizm, faszyzm, blasizm,
nacjonalizm, kapitalizm, socjalizm,
liberalizm, konserwatyzm, radykalizm,
komunizm, tyrania, dyktatura,
monarchia, bezprawie, anarchia,
despotyzm, dewotyzm, katolicyzm,
duchowie&amp;#324;stwo, protestancyzm, chrze&amp;#347;cija&amp;#324;stwo,
poga&amp;#324;stwo, atei&amp;#347;ci, &amp;#380;ydzi,
szyici, buddy&amp;#347;ci, muzu&amp;#322;manie,
rewolucjoni&amp;#347;ci, antyglobali&amp;#347;ci, satani&amp;#347;ci,
terrory&amp;#347;ci, fanatycy,
zbroje&amp;#324; wy&amp;#347;cig, wojen eskalacja,
a gdzie upragniona demokracja ?
Zbyt wiele r&amp;oacute;&amp;#380;nic, widzisz konsensus ?
Czy to wszystko nie ma sensu ?
Zazdro&amp;#347;&amp;#263;, nienawi&amp;#347;&amp;#263;, egoizm, pycha,
co si&amp;oacute;dmy cz&amp;#322;owiek na ziemi z g&amp;#322;odu zdycha,
jak zwierz, w nieludzkich warunkach,
bo interesy rz&amp;#261;du, w innych kierunkach.
Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, wolno&amp;#347;&amp;#263;- w to nie wierz&amp;#281;.
Mocarstwa ich armie
(??) duszpasterze.
Wszystko nap&amp;#281;dza ogromny hajs.
Coraz mniej mi&amp;#322;o&amp;#347;ci jest ju&amp;#380; w nas.
Zamiast niej chore socjoludy..
Ma&amp;#322;y cz&amp;#322;owiek ju&amp;#380; w m&amp;#322;odo&amp;#347;ci zatruty,
lipiec, sierpie&amp;#324;, stycze&amp;#324;, luty...
Rok za rokiem wszyscy siedzimy
na beczce z prochem.
Nie zaprzeczysz, niezale&amp;#380;nie w co wierzysz,
na co dzie&amp;#324; widzisz, na co dzie&amp;#324; s&amp;#322;yszysz.
Eksperymentalny zak&amp;#322;ad karny, dyktatura,
system totalitarny, wsp&amp;oacute;lny europejski i monetarny.
Istne ZOO. S&amp;#322;yszysz to? Widzisz to? Problem globalny.
Tak nam si&amp;#281; trafi&amp;#322;o, &amp;#380;e mamy dzisiaj to,
co kiedy&amp;#347; nie do pomy&amp;#347;lenia by&amp;#322;o.
To beznami&amp;#281;tny seks zast&amp;#261;pi&amp;#322; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; i czu&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;,
a moralno&amp;#347;&amp;#263; dyktuje telewizja, radio i prasa.
Dobra nasza ziomek, &amp;#380;e &amp;#380;yjemy w takich ciekawych czasach,
gdzie cz&amp;#322;owiek bierny jest zasadom.
W &amp;#347;wiecie bez zasad i bez mru&amp;#380;enia powiek
w ko&amp;#347;ciele powie: przeka&amp;#380;my sobie znak pokoju,
by potem udowodni&amp;#263; wy&amp;#380;szo&amp;#347;&amp;#263; swoj&amp;#261;,
Jak B&amp;oacute;g nie widzi
z bli&amp;#378;niego szydzi, za sukces nienawidzi,
z zazdro&amp;#347;ci bez skrupu&amp;#322;&amp;oacute;w skrzywdzi go,
cho&amp;#263; kamufluje w sobie z&amp;#322;o, przecie&amp;#380; co z&amp;#322;ego to nie on...
&amp;#346;wiat p&amp;#281;dzi do przodu, na nikogo nie czeka.
Rewolucja przemys&amp;#322;owa, do kt&amp;oacute;rej si&amp;#281; ucieka
cz&amp;#322;owiek &amp;#322;ami&amp;#261;cy prawa cz&amp;#322;owieka.
Tutaj przeciek za przeciekiem wci&amp;#261;&amp;#380; wycieka.
P&amp;#322;ynne ko&amp;#322;o coraz szerzej uchyla wieka.
zamiast s&amp;#322;odkiej tajemnicy udziela si&amp;#281; zmaga&amp;#324; ogrom.
W dobie internetu istny sajgon.
wynaturzenie total pogrom na skal&amp;#281; &amp;#347;wiatow&amp;#261;.
Sami chcemy za&amp;#322;atwi&amp;#263; si&amp;#281; w&amp;#322;asn&amp;#261; broni&amp;#261;.
To &amp;#322;a&amp;#324;cuch ludzi, co zjada w&amp;#322;asny ogon,
Zamiast zrobi&amp;#263; wszystko, by wyzby&amp;#263; si&amp;#281; tych zagro&amp;#380;e&amp;#324;.
Powiem kr&amp;oacute;tko: ratuj si&amp;#281; kto mo&amp;#380;e...
Tak d&amp;#322;u&amp;#380;ej by&amp;#263; nie mo&amp;#380;e. pedalstwo w modzie,
gdzie w zwi&amp;#261;zku zamiast matki jest drugi ojciec.
Bezp&amp;#322;ciowa m&amp;#322;odzie&amp;#380;, dziewczyna coraz bardziej
wygl&amp;#261;da tak jak ch&amp;#322;opiec i w drug&amp;#261; stron&amp;#281;.



A wszystko HIVem doprawione. W rozpu&amp;#347;cie pogr&amp;#261;&amp;#380;one.
Przedstawiam now&amp;#261; ziemi&amp;#281;: Gomor&amp;#281; i Sodom&amp;#281;.
Tu ludzie dzia&amp;#322;aj&amp;#261; wbrew wszystkim przykazaniom.
S&amp;#261; pr&amp;oacute;&amp;#380;ni, leniwi, warto&amp;#347;ci za nic maj&amp;#261;,
ani Boga w sercu, chc&amp;#261; miejsce jego zaj&amp;#261;&amp;#263;
i swoj&amp;#261; dusz&amp;#281; diab&amp;#322;u zaprzedaj&amp;#261;.
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