
Morwa, QVS
Na przestrzeni lat zmienia&amp;#322; si&amp;#281; &amp;#347;wiat nie do poznaniaTe proces jest nie do zatrzymania, dwa tysi&amp;#261;clecia (dzieciak)To czas podsumowania, tego kt&amp;oacute;ry zlecia&amp;#322;Dla nas kontynuacja to dekada trzecia, czy rozumieszPowag&amp;#281; sytuacji, w kraju demokracji i poza nimNa podstawie w&amp;#322;asnych obserwacji, informacjiDocieraj&amp;#261;cych, m&amp;oacute;wi&amp;#261;cych o rzeczach coraz to bardziejNiepokoj&amp;#261;cych, b&amp;#281;d&amp;#261;cych ostrze&amp;#380;eniem przedGlobalnym zagro&amp;#380;eniem, wkurwienie stanem Emocjonalnym, naturalnym, na porz&amp;#261;dku dziennymPrzywyk&amp;#322;em do zachowa&amp;#324; od kt&amp;oacute;rych nigdy nieOdwyk&amp;#322;em, to co&amp;#347; czego nie by&amp;#322;em w stanie unikn&amp;#261;&amp;#263;Jak regularnych podwy&amp;#380;ek cen, dobrze wiemTo nie sen, tylko rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263;, nie wnikam terazW przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, koncentruje si&amp;#281; na tym do czego dosz&amp;#322;oJak daleko zasz&amp;#322;y sprawy, te zwyk&amp;#322;e, ludzieNie daj&amp;#261; sobie z nimi rady, to przykre, ale prawdziweZara&amp;#378;liwe jak pieprzony AIDS - wirus XX wiekuWi&amp;#281;c b&amp;#261;d&amp;#378; przezorny, na tego typu kurestwaPrzecie&amp;#380; nikt nie jest odporny, los jest zdolnyDo wszystkiego, &amp;#322;atwo zgubi&amp;#263; si&amp;#281; nie bior&amp;#261;c pod Uwag&amp;#281; tego, do czego to dosz&amp;#322;o, do czego&amp;#346;lipie to widzi, bli&amp;#378;niego krzywdzi bli&amp;#378;niGatunek ludzki, najwyra&amp;#378;niej pozbawiony ja&amp;#378;niTylko czeka na sw&amp;#261; kolej, jak zwierz w rze&amp;#378;niNa tle &amp;#380;ywio&amp;#322;owej kl&amp;#281;ski, diabelskie hordyUk&amp;#322;ady, pakty zdrady, bestialskie mordyMa&amp;#322;oletni sprawcy i brak winowajcy, nie szukamSensacji, w &amp;#347;wiecie z&amp;#322;em fascynacji, mimo wszelkichMachinacji, bez destabilizacji, by&amp;#263; sob&amp;#261; to podstawaNie b&amp;#322;aha sprawa, jak z czy&amp;#347;ciocha sztachaDobra rekompensata, samo &amp;#380;ycie, nic si&amp;#281; nie dziejeBez powodu, na piek&amp;#322;a i nieba progu, na og&amp;oacute;&amp;#322;Masz do wyboru, on lub off, cofasz si&amp;#281; nie id&amp;#261;cDo przodu, bez mimo chodu, los mego domuBliski memu sercu, zwa&amp;#380;ywszy do czego dosz&amp;#322;oRezerwat nonsensu, czy kolejne stadiumRozwoju uniwersum, jak by na to nie patrze&amp;#263;&amp;#346;lad&amp;oacute;w przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci nie spos&amp;oacute;b jest zatrze&amp;#263;Ref.:Do czego to dosz&amp;#322;o, nie ma lekkoCoraz ci&amp;#281;&amp;#380;ej, z trudem przysz&amp;#322;o&amp;#321;atwo posz&amp;#322;o, Ej&amp;#380;e, wsz&amp;#281;dzie z&amp;#322;o i dobroA gdzie niegdzie w nieszcz&amp;#281;&amp;#347;ciu szcz&amp;#281;&amp;#347;cieWiesz, &amp;#380;e o nie najci&amp;#281;&amp;#380;ej, QvsW prawdzie znajdzie ten kto szuka, nie na gie&amp;#322;dzieCzy u buka, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie non finanse, cho&amp;#263; rzekome Szanse s&amp;#261; znikome, a podej&amp;#347;cie z dnia na dzie&amp;#324;Coraz bardziej strome, trzymaj si&amp;#281; ziomekJestem Zip narratorem, p&amp;oacute;ki ducha nie wyzion&amp;#281; Prawda mym nawigatorem, bywa unie&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; honoremC&amp;oacute;&amp;#380;, proponuj&amp;#281; rozejm, chcesz to bierz, nie to nieAczkolwiek piel&amp;#281;gnuj szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, bo o nie najci&amp;#281;&amp;#380;ejWiesz, &amp;#380;e to nie koniec, do celu d&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; jak w maratonie Goniec, jestem jaki jestem, od z&amp;#322;a czasem nieuchronnieStroni&amp;#281;, przyzna&amp;#263; si&amp;#281; do b&amp;#322;&amp;#281;du - sukces w po&amp;#322;owieReszta w twoich r&amp;#281;kach, ostro&amp;#380;nie, nie wszystkieOkazje s&amp;#261; dogodne, cierpliwo&amp;#347;&amp;#263; ci za nadobne odp&amp;#322;aciPrzewa&amp;#380;nie by zyska&amp;#263;, wpierw trzeba straci&amp;#263;W imi&amp;#281; mi&amp;#322;o&amp;#347;ci st&amp;#322;amsi&amp;#263; nienawi&amp;#347;&amp;#263;, szansy nie zaprzepa&amp;#347;ci&amp;#263;Pragnienie ugasi&amp;#263;, pasi, w tym temacie mam jeszcze co&amp;#347;Do powiedzenia, &amp;#380;ycz&amp;#281; powodzenia wszystkim tym, kt&amp;oacute;rzyTwierdz&amp;#261;, &amp;#380;e szcz&amp;#281;&amp;#347;cie sprzyja g&amp;#322;upcom, mo&amp;#380;e w ko&amp;#324;cuSi&amp;#281; ocuc&amp;#261;, nim w proch si&amp;#281; obr&amp;oacute;c&amp;#261;, wszak nigdy nie wiadomoNa co si&amp;#281; zanosiCi&amp;#281;&amp;#380;ko si&amp;#281; pogodzi&amp;#263; z tym do czego na co dzie&amp;#324; dochodziTo przechodzi ludzkie poj&amp;#281;cie, ilekro&amp;#263; przegi&amp;#281;cieTypu ekscesy, nie potrzebne stresy, napi&amp;#281;cie ro&amp;#347;nieTo sprawy, o kt&amp;oacute;rych m&amp;oacute;wi si&amp;#281; najg&amp;#322;o&amp;#347;niejLiczne afery polityczne, ich nast&amp;#281;pstwa, zimne wojnySceny drastyczne, okrucie&amp;#324;stwa, przera&amp;#380;enieW oczach tych, doprowadzonych ju&amp;#380; do szale&amp;#324;stwaCi nie mieli tyle szcz&amp;#281;&amp;#347;cia, co pozostali, kt&amp;oacute;rzyW &amp;#380;yciu nie zaznali biedy, nie by&amp;#322;o kiedy, od zawszePobyt tam gdzie dobrobyt, wszystkiego pod dostatkiemSam nie raz widzia&amp;#322;em to ca&amp;#322;kiem przypadkiemI jako&amp;#347; nie zazdroszcz&amp;#281;, to co bezcenne, jest dla mnieNajdro&amp;#380;sze, proste, w trosce o jutro dzi&amp;#347; si&amp;#281; zatroszcz&amp;#281;Nie spoczn&amp;#281;, p&amp;oacute;ki nie sp&amp;#322;on&amp;#261; giboszcze, najcz&amp;#281;&amp;#347;ciej02 - 776, setki do klatek wej&amp;#347;&amp;#263;, tam gdzie z ziomkamiPrzysz&amp;#322;o &amp;#380;ywot wie&amp;#347;&amp;#263;, temu miejscu z pewno&amp;#347;ci&amp;#261;Oddaj&amp;#281; cze&amp;#347;&amp;#263;, ono jest m&amp;#261; mekk&amp;#261;Ref.
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