
Nag, K
N+a i +s czy wiesz ,czy zdajesz sobie spraw&amp;#281; co to jest to nag&amp;#322;y atak spawacza, sk&amp;#322;ad kt&amp;oacute;ry nigdy nie wybacza o ci&amp;#281;&amp;#380;kie tematy cz&amp;#281;sto zahacza prawdziwy &amp;#347;wiat teraz prezentuje &amp;#380;eby&amp;#347; wiedzia&amp;#322; jak wygl&amp;#261;da prawda, &amp;#380;e &amp;#380;ycie to czasami makabra ja nigdy nie pozuje ,zawsze ci prawd&amp;#281; powiem nie wiem czy dobrze robi&amp;#281; ale chce by&amp;#263; szczery nie dla mnie &amp;#347;ciemy i bajery rozpierdala mnie to g&amp;oacute;wno kt&amp;oacute;re leci w telewizji, szkoda czasu na to woda z m&amp;oacute;zgu, to wszystko wciskaj&amp;#261; naiwnym dzieciakom a potem taki g&amp;oacute;wniarz chodzi i nuci hity z satelity i kurwa my&amp;#347;li ze jest taki prawdziwy, a nie reprezentuje sob&amp;#261; zupe&amp;#322;nie nic kompletne zero i co z niego wyro&amp;#347;nie pomy&amp;#347;l o tym odm&amp;oacute;&amp;#380;d&amp;#380;ony kretyn ja o tym wiem tak b&amp;#281;dzie niestety a mo&amp;#380;e stety bo s&amp;#261; ludzie i s&amp;#261; taborety, tak b&amp;#281;dzie zawsze ale wierze w to &amp;#380;e b&amp;#281;dzie kto&amp;#347; kto zna si&amp;#281; na rzeczy &amp;#380;e b&amp;#281;dzie taki jak ja ,nie my&amp;#347;lcie ze sobie wlewam ja po prostu nigdy dupy nie sprzedam, b&amp;#281;d&amp;#281; zawsze sob&amp;#261; doskonale rozumiem ze interesujesz si&amp;#281; moj&amp;#261; osob&amp;#261; wi&amp;#281;c we&amp;#378; to sobie do serca i qrwa rusz g&amp;#322;ow&amp;#261; dla mnie to bardzo wa&amp;#380;ne wi&amp;#281;c s&amp;#322;uchaj uwa&amp;#380;nie a mo&amp;#380;e zaczniesz si&amp;#281; zastanawia&amp;#263; i post&amp;#281;powa&amp;#263; bardziej rozwa&amp;#380;nie n a s my nie k&amp;#322;amiemy ca&amp;#322;&amp;#261; prawd&amp;#281; chujom wygarniemy w telewizji k&amp;#322;ami&amp;#261; k&amp;#322;amstwa nam wmuszaj&amp;#261; od zawsze w wiadomo&amp;#347;ciach dnia bajki opowiadaj&amp;#261; w przekazywaniu bzdur w tv od dawna nie ustaj&amp;#261; p&amp;oacute;&amp;#378;niej spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo za niedouczone maj&amp;#261; wol&amp;#281; gwiezdne wojny ogl&amp;#261;da&amp;#263; w ustach z faj&amp;#261; albo na jaki&amp;#347; mecz popatrze&amp;#263; jak ch&amp;#322;opaki graj&amp;#261; w gazetach to samo nieprawda i bzdury nie wiesz nawet czy dzi&amp;#347; deszcz spadnie z g&amp;oacute;ry mia&amp;#322;o by&amp;#263; s&amp;#322;oneczko a s&amp;#261; same czarne chmury w tym wszystkim po prostu widz&amp;#281; brak kultury cz&amp;#322;owiek chodzi przez to wszystko jaki&amp;#347; taki ponury przebrni&amp;#281;cie przez to bagno to prawdziwe tortury chyba wol&amp;#281; nie wiedzie&amp;#263; niczego ni&amp;#380; si&amp;#281; zastanawia&amp;#263; na kt&amp;oacute;re informacje jako na prawdziwe stawia&amp;#263; nie dajcie si&amp;#281; nabra&amp;#263; na barwne wywody to najprawdziwsze na &amp;#347;wiecie przepi&amp;#281;kne lanie wody nie lubi&amp;#281; gdy kto&amp;#347; na si&amp;#322;&amp;#281; chce mi co&amp;#347; wm&amp;oacute;wi&amp;#263; niewiele wtedy brakuje aby mocno si&amp;#281; wkurwi&amp;#263; lepiej mie&amp;#263; to w dupie i si&amp;#281; nie przejmowa&amp;#263; ola&amp;#263; wszystkie wiadomo&amp;#347;ci nie da&amp;#263; si&amp;#281; zwariowa&amp;#263;
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