
NSK feat Ari, Epitafium
Pobili do wody wrzucili z czystym sumieniem. To nie by&amp;#322;a re&amp;#380;yserka z kaskaderem. Powinni i&amp;#347;&amp;#263; do pierdla niech poczuj&amp;#261; tamten smak. Niech ich cwel&amp;#261; w dupsko przez kilkadziesi&amp;#261;t lat. Nie wiedzieli z kim zacz&amp;#281;li to si&amp;#281; mo&amp;#380;e &amp;#378;le sko&amp;#324;czy&amp;#263;, a &amp;#380;e by&amp;#322;o ich wi&amp;#281;cej to niby wielcy pogromcy. Teraz sp&amp;oacute;jrzcie co zrobili&amp;#347;cie, cz&amp;#322;owieka zabili&amp;#347;cie, znajomym serca przekuli&amp;#347;cie. Zmiesza&amp;#263; z g&amp;oacute;wnem na szyi p&amp;#281;tla. Kastracja, amputacja i elektryczne krzes&amp;#322;a-to kara jaka powinna ich spotka&amp;#263;. Czuj&amp;#261; si&amp;#281; bezkarnie, tak nie mo&amp;#380;e zosta&amp;#263;!!! Odebrali&amp;#347;cie &amp;#380;ycie i tak nikt z was nie wie ilu set ludzi by&amp;#322;o na jego pogrzebie. Do was nikt nie przyjdzie bo nikt was niechce. Macie tylko samych siebie ze splugawionym sercem. &amp;#379;aden z was nie jest tyle co on warty na przywitanie mela w pysk na znak pogardy. Raz im pizd nie ma nic co by mog&amp;#322;o go przywr&amp;oacute;ci&amp;#263;. Rzyga&amp;#263; mi si&amp;#281; chce widz&amp;#261;c t&amp;#261; zawi&amp;#347;&amp;#263; w&amp;#347;r&amp;oacute;d ludzi.
&amp;#346;mier&amp;#263; skurwysynom kt&amp;oacute;rzy tego dopu&amp;#347;cili ziomka z 3 etapu &amp;#380;ycia pozbawili. Najpierw go pobili potem do wody wrzucili. Chuj wam w dupe ju&amp;#380; jeste&amp;#347;cie trupem!!! Ko&amp;#324;cu waszego czasu jest ju&amp;#380; odliczanie. Ej zobaczcie jak to fajnie bo najmniejszy wyrok to popi&amp;#378;dzi przynajmniej. Przecie&amp;#380; ca&amp;#322;e osiedle w nienawi&amp;#347;ci kurwa p&amp;#322;onie. Ka&amp;#380;dy  kto o tym us&amp;#322;yszy gniew od razu ch&amp;#322;onie. Wiadomo&amp;#347;&amp;#263; nie do przyj&amp;#281;cia, momentalny wzrost napi&amp;#281;cia i wniosk&amp;oacute;w wyci&amp;#261;gni&amp;#281;cia. CO?? Kurwa ma&amp;#263; to si&amp;#281; nie mog&amp;#322;o sta&amp;#263;. Inni m&amp;oacute;wi&amp;#261; &amp;#380;e si&amp;#281; sta&amp;#322;o inni &amp;#380;e ich pojeba&amp;#322;o. Prawda jest taka &amp;#380;e on ju&amp;#380; tutaj nie wr&amp;oacute;ci no wi&amp;#281;c ka&amp;#380;dy niech ten numer na no&amp;#347;cik rzuci. Teraz toudi spoczywaj w pokoju tam na g&amp;oacute;rze doznasz ko&amp;#324;cu wiecznego spokoju. &amp;#379;ycie najwi&amp;#281;kszy dar od Boga, nieskazitelny dow&amp;oacute;d na to jak nas wszystkich kocha, jak mo&amp;#380;na ukra&amp;#347;&amp;#263; komu&amp;#347; tak cenny skarb nagle cel swego istnienia rozpada si&amp;#281; jak domek z kart. Nie zabijaj!!! Chrze&amp;#347;cija&amp;#324;skie przykazanie, znajdziesz to wszystko czytaj&amp;#261;c Stary Testament. Pi&amp;#281;kne s&amp;#322;owa powiedzia&amp;#322; ks. Twardowski &amp;#347;pieszmy si&amp;#281; kocha&amp;#263; ludzi.. i wyci&amp;#261;gajmy wnioski. Do grobu Toudiego sp&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;a &amp;#322;ez rzeka. Kochaj bli&amp;#378;niego bo za szybko umiera. Toudi teraz jest szcz&amp;#281;&amp;#347;liwszy, nigdy nie by&amp;#322; &amp;#347;wiadomy ilu ludzi przyjdzie si&amp;#281; za niego pomodli&amp;#263;. Na pewno b&amp;#281;dzie kolejnym ze &amp;#347;w. W niebie, kt&amp;oacute;rzy patrzac na Boga modl&amp;#261; si&amp;#281; za ciebie. Cho&amp;#263; to jest trudne pogodzi&amp;#263; si&amp;#281; z tym musisz. Na wieki wiek&amp;oacute;w pokoj jego duszy
&amp;#379;ycie to nie bajka ka&amp;#380;dy o tym wie. Bajke mo&amp;#380;na powt&amp;oacute;rzy&amp;#263; zycia ju&amp;#380; nie. Kilka kumpli wyjazd kozacki nie wiedzieli co na nich trafi. Nieszcz&amp;#281;&amp;#347;liwy wypadek nikt si&amp;#281; nie spodziewal ich najlepszy kumpel Toudi umiera. Po 2ch dniach zagini&amp;#281;cia w wodzie znaleziony sa przypuszczenia , pow&amp;oacute;d nie ustalony. &amp;#346;mier&amp;#263; zajrza&amp;#322;a mu w oczy bezlitosna krzywdz&amp;#261;ca  ta kt&amp;oacute;ra pozbawia promieni s&amp;#322;o&amp;#324;ca. Ojciec i mama stoj&amp;#261; bezradnie na wie&amp;#324;cach ostatnie pozegnanie. B&amp;oacute;g zycie nam daje b&amp;oacute;g je odbiera, lecz w tym przypadku sprawca wybiera. Toudi ten kawa&amp;#322;ek jest dla ciebie do zobaczenia w tym lepszym swiecie!!!
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