
Morwa, Posz
Wci&amp;#261;&amp;#380; idzie po kosztach i nie da si&amp;#281; temu sprosta&amp;#263;Masz kabon&amp;#281;, z kt&amp;oacute;r&amp;#261; w ko&amp;#324;cu musisz si&amp;#281; rozsta&amp;#263;W zamian wiele mo&amp;#380;esz dosta&amp;#263;, transakcja Znaczy si&amp;#281; wymiana, jak najbardziej jest wskazanaPrzez nas dokonywana i przez nas planowanaFlota wydana, nie po raz pierwszy i ostatniZnowu posz&amp;#322;o po kosztach, s&amp;#261; zarobieni i stratniRaz spadek, raz przyrost, bywa, &amp;#380;e oszacowanyNa wyrost, najwa&amp;#380;niejsze, &amp;#380;e to wzrost, zarobekKt&amp;oacute;ry &amp;#322;atwo przyszed&amp;#322; i tak samo &amp;#322;atwo poszed&amp;#322;Dalej w obieg, nie jestem w stanie temu zapobiecPieni&amp;#261;dz - rzecz nabyta, nikt nie pyta, za czyjeDo lokalu wbita, dzisiaj ty, jutro ja i jeste&amp;#347;my kwitaWsp&amp;oacute;lnota na stritach, kto nie zrozumie tegoDla niego gest Kozakiewicza, rada dla dorobkiewiczaCo flot&amp;#281; przelicza, trzeba umie&amp;#263; dawa&amp;#263;, nie tylkoPo&amp;#380;ycza&amp;#263;, ja si&amp;#281; nie ograniczam, je&amp;#347;li kasa jest rozbitaTo zostaw i pami&amp;#281;taj posz&amp;#322;o po kosztachPazera i chciwiec - rzecz niewybaczalna, dla kaftan&amp;oacute;w Norma, dla nas awykonalna, ocena ziomka wiecznePo stanie pesos, nie wa&amp;#380;ne czy &amp;#380;yjesz z pe&amp;#322;n&amp;#261;, czy z pust&amp;#261;Kies&amp;#261;, dla krymk&amp;oacute;w, u kt&amp;oacute;rych liczy si&amp;#281; tylko kabonaWitka tych ch&amp;#322;opaczyn by&amp;#322;a, jest i b&amp;#281;dzie spalonaPatrz - koszta istotniejsze, ni&amp;#380; w blokowej szczerbie stronaHajs niezb&amp;#281;dny, jak schabowi koks, ten paradoksW twej kieszeni osobowo&amp;#347;ci ci nie zmieni, zastan&amp;oacute;w si&amp;#281;Rozumiesz? To przecie&amp;#380; jest banalne, to nie &amp;#347;wiatyWirtualne, tylko &amp;#380;ycie, gdzie za przypa&amp;#322; p&amp;#322;a&amp;#263; sowicieS&amp;#322;&amp;oacute;w nie w papierkach, lecz w czynach pokrycieLiczne wpadki, krwawe jatki, wci&amp;#261;&amp;#380; nowe upadkiNie licz&amp;#261;c si&amp;#281; ze strat&amp;#261;, rozumujesz jak amator, pieni&amp;#261;dz To kreator ca&amp;#322;ej rzeczywisto&amp;#347;ci, odziera ludzki umys&amp;#322;Ja pirania do ko&amp;#347;ciPosz&amp;#322;o po kosztach, to numer o hajsieDo kt&amp;oacute;rego wydania pow&amp;oacute;d zawsze si&amp;#281; znajdziePieni&amp;#281;&amp;#380;nego obrotu, nie jest w stanieZatrzyma&amp;#263; &amp;#380;adne antidotumWydatek by&amp;#322; zupe&amp;#322;nie nieplanowany, zn&amp;oacute;w posz&amp;#322;o po kosztachI jestem sp&amp;#322;ukany, otwieram oczy znajome cztery &amp;#347;cianyZe snu wyrwany, skacowany, wkurwione przebudzenieW kiermanie zosta&amp;#322; tylko pet po&amp;#322;amany, to nie przywidzenieSzybki powr&amp;oacute;t do rzeczywisto&amp;#347;ci, jak po utracie przytomno&amp;#347;ciGwoli &amp;#347;cis&amp;#322;o&amp;#347;ci jeszcze wczoraj niez&amp;#322;a najebaJak przyjdzie na to czas odreagowa&amp;#263; trzeba, nawet gdySi&amp;#281; nie przelewa, wiadomo hajs nie spada z niebaJak manna, pora poranna, od mamony kwarantannaPosz&amp;#322;o po kosztach, a ci&amp;#347;nienie wzrastaCa&amp;#322;kiem niez&amp;#322;y hajs zarobiony na szybkiego, kiedy trzebaNawi&amp;#261;zuj&amp;#281; do sposobu sprawdzonego, niejednokrotnie Posz&amp;#322;o po kosztach, istotnie, to nie tak, &amp;#380;e dzieje si&amp;#281; to Bezpowrotnie, wr&amp;#281;cz odwrotnie, odk&amp;#261;d pami&amp;#281;tamJak &amp;#380;yj&amp;#281;, &amp;#380;ycie wci&amp;#261;&amp;#380; po kieszeni bije, raz za swojeRaz za czyje&amp;#347;, po&amp;#380;yjesz - zobaczyszJak szybko i na co je przeznaczyszW to, &amp;#380;e posz&amp;#322;o po kosztach, &amp;#380;aden z nas nie watpiBo pr&amp;#281;dzej, czy p&amp;oacute;&amp;#378;niej i tak musi to nast&amp;#261;pi&amp;#263;Nie wiedza o tym tylko ludzie sk&amp;#261;pi, &amp;#380;e dobrej kol&amp;#281;dyNie da niczym si&amp;#281; zast&amp;#261;pi&amp;#263;, nawet je&amp;#347;li mo&amp;#380;naPrzez to popa&amp;#347;&amp;#263; z prawem w konflikt, najwa&amp;#380;niejszyJest profit - potencjalne, nie koniecznie materialneKorzy&amp;#347;ci, jakby&amp;#347; nie by&amp;#322; zarobiony - kiermany zczy&amp;#347;ciszSzybciej ni&amp;#380; my&amp;#347;lisz, je&amp;#347;li okoliczno&amp;#347;&amp;#263; sprzyjaChuj w to wbijam, ze flota r&amp;#281;ki si&amp;#281; nie trzyma
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