
Morwa, To czego nie chc
J&amp;#281;dker realista, Zetipe, Morwua - m&amp;oacute;wi&amp;#281; o tymKurwa, co si&amp;#281; tyczy ka&amp;#380;dego skurwysyna, ignoranciWasze &amp;#380;ycie to kpina, jak mo&amp;#380;na cudze patentyZ&amp;#380;yna&amp;#263;, pozostanie ruina, jak burz&amp;#261;, nie wiedz&amp;#261;cBy ci&amp;#281;&amp;#380;kiej pracy nie niszczy&amp;#263;, nie odbuduj&amp;#261; Jak Warszawy ?45 zgliszczy, marze&amp;#324; nikt z nich Nie zi&amp;#347;ci, przypomnienie, je&amp;#347;li post&amp;#281;puj&amp;#261; tak P&amp;oacute;jd&amp;#261; w zapomnienie, ja to wiem p&amp;oacute;jd&amp;#261; w zapomnienieTo dla tego co zachowuje si&amp;#281; jak pionek, bo ma oczy Zamydlone, uszy wod&amp;#261; przepe&amp;#322;nione, tak jak stado owiecUbezw&amp;#322;asnowolnione, nastawione tylko na konsumpcj&amp;#281; A nie na emocje, bo ogl&amp;#261;daj&amp;#261; i s&amp;#322;uchaj&amp;#261; tylko tego co ma Dobr&amp;#261; promocj&amp;#281;, tak&amp;#261; opcj&amp;#281; to ja szczerze pierdol&amp;#281;Bo po to B&amp;oacute;g da&amp;#322; mi rozum m&amp;oacute;j i w&amp;#322;asn&amp;#261; wol&amp;#281;, dlategoNigdy nie pozwol&amp;#281;, &amp;#380;eby kto&amp;#347; mia&amp;#322; nade mn&amp;#261; kontrol&amp;#281;I wp&amp;#322;yw jak na tych, co popadli w masow&amp;#261; hipnoz&amp;#281;I przybrali tak&amp;#261; poz&amp;#281;, &amp;#380;e po&amp;#380;al si&amp;#281; Bo&amp;#380;e, a prowadzanym By&amp;#263; jak na smyczy to najgorsze z upokorze&amp;#324;Ja nie b&amp;#281;d&amp;#281; ci m&amp;oacute;wi&amp;#322; kogo masz s&amp;#322;ucha&amp;#263;, a kogo nie mo&amp;#380;eszBo nie jestem pasterzem dla tych owiecDla tych op&amp;#281;tanych w&amp;#322;adzy &amp;#380;&amp;#261;dz&amp;#261;, g&amp;#322;usi i &amp;#347;lepiKiedy&amp;#347; pob&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#261;, oddaj&amp;#261;c &amp;#380;ycie pieni&amp;#261;dzom, mimochodemCzujne spojrzenia tych, co przymieraj&amp;#261; g&amp;#322;odem, nie je&amp;#380;d&amp;#380;&amp;#261;Dobrym samochodem, bo to Polska, nie elegancja FrancjaCo wkurwia w innych, to ignorancja, dobra radaB&amp;#322;&amp;#281;dna ocena, z&amp;#322;e kryterium, obserwuj, uknute misteriumIgnorant&amp;oacute;w, a J&amp;#281;dker nigdy z nimi, w ko&amp;#324;cu nowe mileniumCzas kiedy ostatni b&amp;#281;d&amp;#261; pierwszymi, m&amp;oacute;wi&amp;#281; czego jestem pewienZetipe, popieram ten plan, elo Morwua, co&amp;#347; od siebie dodamIle b&amp;#281;d&amp;#281; m&amp;oacute;g&amp;#322; i mia&amp;#322;, a czy b&amp;oacute;g b&amp;#281;dzie chcia&amp;#322;...Ref.:To co chcesz widzie&amp;#263;, s&amp;#322;ysze&amp;#263;, nie jest dla nasW zamian co&amp;#347; innego, prawdziwego, nic ci do tegoI tak nie zrozumiesz, s&amp;#322;ucha&amp;#263; patrze&amp;#263; nie umieszKomplikujesz, swoje &amp;#380;ycie rujnujesz, bo ignorujeszNie chcesz na oczy przejrze&amp;#263;, odpadniesz Zanim zd&amp;#261;&amp;#380;ysz si&amp;#281; obejrze&amp;#263;, je&amp;#347;li twoja szczero&amp;#347;&amp;#263;To z&amp;#322;udzenie, odpadniesz, p&amp;oacute;jdziesz w zapomnienieJa ci m&amp;oacute;wi&amp;#281; p&amp;oacute;jdziesz w zapomnienieWpatrzony w ekran, za&amp;#347;lepiony widz, ogl&amp;#261;da sw&amp;oacute;j picNa wod&amp;#281;, fotomonta&amp;#380;, kt&amp;oacute;ry znaczy mniej ni&amp;#380; nicW odpowiedzi raporta&amp;#380; swoj&amp;#261; tre&amp;#347;&amp;#263; przedstawiaZ jednej strony z czym&amp;#347; si&amp;#281; zgadza, z drugiej przeciwstawiaS&amp;#322;owa kierowane do was s&amp;#261; i b&amp;#281;d&amp;#261; zawsze reprymend&amp;#261;Zwr&amp;oacute;&amp;#263; uwag&amp;#281;, kto naprawd&amp;#281; ma przewag&amp;#281;, do czego wartoPrzywi&amp;#261;zywa&amp;#263; wag&amp;#281;, co zas&amp;#322;uguje na uznanie, osobi&amp;#347;cieDla mnie, nieprzerwanie, od lat stwierdzanie fakt&amp;oacute;w, a nieIch przekr&amp;#281;canie kosztem wysokich, na ich jedno zawo&amp;#322;anieChcesz to z nimi pertraktuj dalej, zawieraj umowy, w tymWypadku zak&amp;#322;amanie i twoim udzia&amp;#322;em si&amp;#281; staniePoprzez s&amp;#322;uchanie g&amp;#322;osu publicznej opinii, sami s&amp;#261; sobieWinni, &amp;#380;e s&amp;#261; naiwni, wobec nas pozostaj&amp;#261; bezsilni, bo kto&amp;#347; im M&amp;oacute;wi co powinni, czego nie, a przecie&amp;#380; prawdziwe powo&amp;#322;anieTo posiada&amp;#263; w&amp;#322;asne zdanie, Morwua, Zetipe nie poprzestanie W spos&amp;oacute;b jawny m&amp;oacute;wi&amp;#263; prawdy, za &amp;#380;adne skarbyTo niepodwa&amp;#380;alny argument to tylko fragment, rozumieszCzy rozumiesz, &amp;#380;e...To co widzisz to jedno, to co s&amp;#322;yszysz to drugie, jak &amp;#380;ycie d&amp;#322;ugieR&amp;oacute;&amp;#380;ne famy b&amp;#281;d&amp;#261; kr&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#263;, wytwory typ&amp;oacute;w podatnych Autosugestii, to fakt, kt&amp;oacute;ry nie podlega kwestii, ja nie ulegamPresji, chocia&amp;#380; wyg&amp;#322;odnia&amp;#322;e s&amp;#281;py wci&amp;#261;&amp;#380; wyszukuj&amp;#261; kontrowersjiDla zwi&amp;#281;kszenia pensji, nie szukaj w tym pretensji, tak jak Ideologii, to o tych, kt&amp;oacute;rym obce s&amp;#261; zjawiska spo&amp;#322;ecznej patologiiPierdolone manekiny w obj&amp;#281;ciach demagogii, traktuj&amp;#261;cych Talent jak pieni&amp;#261;dza ekwiwalent, zb&amp;#281;dne t&amp;#322;umaczenia, &amp;#380;e niktNie jest doskona&amp;#322;y, zmienne charaktery, chor&amp;#261;giewki ju&amp;#380; da&amp;#263; O sobie zna&amp;#322;y, wytrzeszczone ga&amp;#322;y i zdziwiony ?A my dalej konsekwentnie, balon b&amp;#281;dzie si&amp;#281; powi&amp;#281;ksza&amp;#322; dop&amp;oacute;ki Nie p&amp;#281;knie i wiedz, &amp;#380;e...Ref.:
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