
Ski Sk, Kto ma wiedzie
Kto ma wiedzie&amp;#263;, wie...Z kwiatka na kwiatek przeskoczy&amp;#322;a obca szybka, w pewn&amp;#261; sylwestrow&amp;#261; noc, taka by&amp;#322;a z niej dziwka, ten drugi mia&amp;#322; samoch&amp;oacute;d sta&amp;#322;a prace go&amp;#347;&amp;#263; zadbany, a ten porzucony jele&amp;#324; nie mia&amp;#322; nic by&amp;#322; przegrany, na nic mu si&amp;#281; zda&amp;#322;y pro&amp;#347;by o nast&amp;#281;pn&amp;#261; szans&amp;#281;, znajomo&amp;#347;&amp;#263; z jego kumplem by&amp;#322;a dla niej awansem, do by&amp;#322;ego z dystansem do obecnego z romansem, zapinana po cichaczu w samochodzie za miastem, jaka by&amp;#322;a? Porz&amp;#261;dna, wed&amp;#322;ug siebie rozs&amp;#261;dna, po koled&amp;#380;u bardzo zdolna i nies&amp;#322;ychanie skromna z wyjeban&amp;#261; jedynk&amp;#261;, kt&amp;oacute;ra imitowa&amp;#322; wosk, kiedy&amp;#347; zrobi&amp;#322;em z ni&amp;#261; kos i patrzy&amp;#322;em jak si&amp;#281; wozi, nie chcia&amp;#322;em se zaszkodzi&amp;#263;, wi&amp;#281;c trzyma&amp;#322;em tez jej stron&amp;#281;, do momentu, gdy spostrzeg&amp;#322;em jej apetyt na mamon&amp;#281;, ona mia&amp;#322;a to po matce, po ka&amp;#380;dej nowej schadzce, przezywa&amp;#322;a ka&amp;#380;dy bankiet, to ze by&amp;#322;a na randce, zarzeka&amp;#322;a si&amp;#281;, &amp;#380;e kocha i &amp;#380;e dba o reputacj&amp;#281;, tylko facet jej si&amp;#281; znudzi&amp;#322; tak jakby zalaz&amp;#322; si&amp;#281; w pu&amp;#322;apce, na &amp;#322;eb spad&amp;#322;y jego akcje, bo pojawi&amp;#322; si&amp;#281; ten nowy, mia&amp;#322; stragan, warzywniaka du&amp;#380;o pi&amp;#322; by&amp;#322; odlotowy, i samoch&amp;oacute;d Mia&amp;#322; nowy, w Mesiu teraz si&amp;#281; rucha, bo i tak ten, z kt&amp;oacute;rym by&amp;#322;a rozbi&amp;#322; swego malucha, cos podpatrzy&amp;#322; pods&amp;#322;ucha&amp;#322;, i pogodzi&amp;#322; si&amp;#281; z faktem, i nawet z tym kole&amp;#380;ka, co pu&amp;#347;ci&amp;#322;a go kantem, w pewn&amp;#261; noc sylwestrow&amp;#261; zaczyna robi&amp;#263; si&amp;#281; niezdrowo, ju&amp;#380; si&amp;#281; obaj po&amp;#380;egnali ze swoja drug&amp;#261; po&amp;#322;ow&amp;#261;, a ona? Ju&amp;#380; tu nie mieszka, par&amp;#281; razy przyjecha&amp;#322;a z tym typkiem od malucha si&amp;#281; na nowo spotyka&amp;#322;a, no i jak si&amp;#281; zachowa&amp;#322;a? Standardowo dupy da&amp;#322;a  ????????????????????????? On to dorobkiewicz tylko z tob&amp;#261; mi jak w niebie gdyby&amp;#347; mia&amp;#322; tyle, co on nie odesz&amp;#322;aby od ciebie, i na &amp;#347;lubnym kobiercu przysi&amp;#281;ga&amp;#322;a zapylona nie wiedzia&amp;#322;a, przez kogo jedno zd&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322;a wyskroba&amp;#263; za pieni&amp;#261;dze po&amp;#380;yczone od domniemanego sprawcy nie mog&amp;#322;a se pozwoli&amp;#263; na nieprzemy&amp;#347;lan&amp;#261; akcje ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie wakacje, zn&amp;oacute;w idzie na kurwa ma&amp;#263;, wszystko da&amp;#322;by jej gawli&amp;#324;ski a ja tylko chujem w twarzRef. O sobie nic nie powiem, kto ma wiedzie&amp;#263; wie, po dzi&amp;#347; dzie&amp;#324; &amp;#380;a&amp;#322;uj&amp;#281;, &amp;#380;e zobaczy&amp;#322;em ci&amp;#281; 4xOn wybra&amp;#322;, chcia&amp;#322; tej zmiany, swoj&amp;#261; pann&amp;#261; przyjaranay, restauracje szampany, chocia&amp;#380; &amp;#378;le sytuowany, to snu&amp;#322; szerokie plany zawsze razem b&amp;#281;dziemy, i razem zamieszkamy przecie&amp;#380; jest nam tak dobrze, by&amp;#322;o, do momentu, kiedy ona nie zasz&amp;#322;a w ci&amp;#261;&amp;#380;e a chcia&amp;#322;a jeszcze w &amp;#380;yciu se poszale&amp;#263; ma&amp;#322;olata, zawsze rad&amp;#261; s&amp;#322;u&amp;#380;y&amp;#322; tata, to jego kochana c&amp;oacute;rka, dobry dom hajs kom&amp;oacute;rka, i jak najlepsze studia, jej ekipa raczej nudna, &amp;#263;panie fety i techniawki za to jej nowy ch&amp;#322;opak chodzi&amp;#322; z ni&amp;#261; na randki te &amp;#347;niadania do &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ka, kt&amp;oacute;re co dzie&amp;#324; jej serwowa&amp;#322; wszystkim imponowa&amp;#322; ch&amp;#322;opak z nizin spo&amp;#322;ecznych dzielnic niebezpiecznych takich elit wr&amp;oacute;g odwieczny, kt&amp;oacute;ry postanowi&amp;#322;, &amp;#380;e od dzisiaj zwi&amp;#261;&amp;#380;e si&amp;#281; z ksi&amp;#281;&amp;#380;niczk&amp;#261;, niezbyt &amp;#347;liczn&amp;#261; niewa&amp;#380;ne, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; to uczucie &amp;#347;lepe wtedy tylko ja wiedzia&amp;#322;em &amp;#380;e przy niej zaliczy gleb&amp;#281;, wystawiony na pr&amp;oacute;by wida&amp;#263; &amp;#380;e mu zale&amp;#380;a&amp;#322;o zdoby&amp;#322; wykszta&amp;#322;cenie kt&amp;oacute;rego wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; nie mia&amp;#322;o ?????? Te&amp;#347;cia dach nad g&amp;#322;ow&amp;#261; i koryto, zalegalizuj zwi&amp;#261;zek z nasz&amp;#261; c&amp;oacute;r&amp;#261; i to wszycho &amp;#380;eby wstydu nie by&amp;#322;o taka m&amp;#322;oda i bez &amp;#347;lubu a ma&amp;#322;y dzieciak w brzuchu co powiemy na salonach? Gdy kto&amp;#347; spyta zawo&amp;#322;a trzeba przeciez twarz zachowa&amp;#263; kto ma wiedzie&amp;#263; to wie kto ma wiedzie&amp;#263; to wie czar prysn&amp;#261;&amp;#322; jeszcze szybciej ni&amp;#380; si&amp;#281; tego spodziewa&amp;#322;em rozpieszczona m&amp;#322;oda mama nie potrafi si&amp;#281; odnale&amp;#378;&amp;#263; przy dziecku jak za kar&amp;#281; dla fochu i z &amp;#380;alem &amp;#380;e jej zyciowy wybranek nie spe&amp;#322;ni&amp;#322; jej zachcianek vu le vu na to mia&amp;#322; szlaban w chacie podnosi&amp;#322; si&amp;#281; raban za ni&amp;#261; stan&amp;#281;&amp;#322;a rodzinka wi&amp;#281;c odchodzi&amp;#322; potem wraca&amp;#322; presja argumenty wszystko dla dobra ma&amp;#322;ego kiedy&amp;#347; nie wytrzyma&amp;#322; tego odbi&amp;#322; i to najd&amp;#322;u&amp;#380;ej ja my&amp;#347;la&amp;#322;em &amp;#380;e si&amp;#281; wkurz&amp;#281; gdy w r&amp;#281;kawy nam p&amp;#322;aka&amp;#322;a &amp;#380;e nie chcia&amp;#322;a kocha&amp;#322;a jak to zmieni&amp;#263; nie wiedzia&amp;#322;a nie poprawny w jej mniemaniu na jej utrzymaniu przy ka&amp;#380;dym spotkaniu wszczyna&amp;#322; awantury ten jego brak kultury gdy z przyjacielem w &amp;#380;artach powiedzia&amp;#322;a &amp;#380;e ma farta &amp;#380;e wszystkiego jest warta pod przykrywk&amp;#261; aerobik na kawk&amp;#281; z frajerem chodzi w czasie gdy on zapierdala&amp;#322; kolejn&amp;#261; cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; nadgodzin to kolejny konfilkt rodzin ch&amp;#322;opak daje se z ni&amp;#261; spok&amp;oacute;j zmarnowanych lat pi&amp;#281;&amp;#263; wolny track po tym wyroku wraca syn marnotrawny stare &amp;#347;mieci rodzina odnawianie znajomo&amp;#347;ci kt&amp;oacute;re zniszczy&amp;#322;a dziewczyna to co lubi zaczyna o czym pisz&amp;#281; &amp;#380;ycie ch&amp;#322;onie s&amp;#261;d przyjeba&amp;#322; alimenty b&amp;#281;dzie p&amp;#322;aci&amp;#322; na tym koniecRef. O sobie nic nie powiem kto ma wiedzie&amp;#263; wie, po dzi&amp;#347; dzie&amp;#324; &amp;#380;a&amp;#322;uj&amp;#281; &amp;#380;e zobaczy&amp;#322;em ci&amp;#281; 4x
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