
Wdos, Nie zrozum mnie 
W&amp;#322;a&amp;#347;nie zako&amp;#324;czy&amp;#322;em pisa&amp;#263; ostatni list do ciebie, postawi&amp;#322;em kropk&amp;#281; na atramentu na tym papierze. Ty przeczytaj go powoli jak wolisz i miej nadziej&amp;#281;, &amp;#380;e ostatni raz spotkamy si&amp;#281; na pieprzonym pogrzebie. Gdzie kochana sama wyl&amp;#261;dujesz g&amp;#322;&amp;#281;boko w glebie mi to w kurw&amp;#281; oboj&amp;#281;tne, przecie&amp;#380; za tob&amp;#261; nie t&amp;#281;skni&amp;#281;. I nie biegn&amp;#281; by biegle pokaza&amp;#263;, &amp;#380;e kaza&amp;#322;a&amp;#347; cierpie&amp;#263;. Zn&amp;oacute;w nie p&amp;#322;acz&amp;#281;, raczej znacz&amp;#281; dla innych wi&amp;#281;cej. Ja i ty razem my to du&amp;#380;e nieporozumienie, a gdy mi szepta&amp;#322;a&amp;#347; czule tak czuje by lepiej przenie&amp;#347;&amp;#263;. Znowu dzi&amp;#347; licz&amp;#281; dni kiedy tylko si&amp;#281; zmieni&amp;#281;. Nie b&amp;#261;d&amp;#378; z&amp;#322;y, m&amp;oacute;wi&amp;#281; ci dla mnie to by&amp;#322;o pierdolenie, nagle zosta&amp;#322;o zw&amp;#261;tpienie jak zaufa&amp;#263; kobiecie, bo &amp;#380;ycie kara&amp;#263; ci&amp;#281; karze nie idzie w parze zupe&amp;#322;nie.  To by&amp;#322;o pewne, &amp;#380;e wracam do tego teraz z sentymentem, kt&amp;oacute;ry wzgl&amp;#281;dem ciebie pokazuje twoje przygn&amp;#281;bienie. Twoje nastawienie na nie podoba si&amp;#281; ej zostaw kurwienie tak bardzo, &amp;#380;e a&amp;#380; zalewa mnie krew. To nie blef zn&amp;oacute;w kasuj&amp;#281; tw&amp;oacute;j kolejny sms zamiast uczu&amp;#263; zosta&amp;#322; &amp;#347;miech, wi&amp;#281;c nie zrozum mnie &amp;#378;le. Bo z moim ust nie padnie ju&amp;#380; &amp;#380;aden komplement a zamiast uczu&amp;#263; zosta&amp;#322; gniew, wi&amp;#281;c nie zrozum mnie &amp;#378;le.  Tak, to tych kilka ciep&amp;#322;ych s&amp;#322;&amp;oacute;w do ciebie skarbie, a z nami koniec i kurwa jo&amp;#322; ej. 	
Zrozum mnie &amp;#378;le kocham ci&amp;#281;, ale nienawidz&amp;#281; bardziej. Nie chc&amp;#281; twoich &amp;#322;ez, ale czasem mam ch&amp;#281;&amp;#263; na nie popatrze&amp;#263;. Zrozum mnie &amp;#378;le, bywa, &amp;#380;e ten syf zmienia si&amp;#281; w bajk&amp;#281;, ale w&amp;#322;a&amp;#347;nie wtedy byle gdzie spierdoli&amp;#322;bym na zawsze. 
Znowu pada deszcz wiem, &amp;#380;e znowu p&amp;#322;aczesz z powrotem. Cho&amp;#263; nie chc&amp;#281; twoich &amp;#322;ez, chcia&amp;#322;bym by&amp;#263; ich dzisiejszym powodem. Zeszmaci&amp;#322;a&amp;#347; si&amp;#281;, a ja ci to prosto w oczy wytkn&amp;#261;&amp;#322;em. Zrozum mnie &amp;#378;le kurwo mi&amp;#281;dzy nami ju&amp;#380; koniec, bo zlecia&amp;#322; czas, a ty nawet kurwa nie pisn&amp;#281;&amp;#322;a&amp;#347; s&amp;#322;owem. Jestem sam, a teraz to oficjalnie kurwo  powiem, nie chc&amp;#281; szmat, ju&amp;#380; p&amp;oacute;&amp;#322;tora roku zawalcz&amp;#281; o swoje. Dla takich jak ja kobieta to tylko kolejny problem. Teraz to ko&amp;#324;cz&amp;#281;, bo sensu to ju&amp;#380; dawno nie ma. Na obecny moment po tobie wszystkiego si&amp;#281; spodziewam, no powiedz czy op&amp;#322;aca&amp;#322;o ci si&amp;#281; wtedy mnie olewa&amp;#263; zdecydowa&amp;#322;em odej&amp;#347;&amp;#263; a ty kurwa zaprzeczasz, &amp;#380;e niby ty mia&amp;#322;a&amp;#347; odwag&amp;#281; zerwa&amp;#263; ze mn&amp;#261; pierwsza. Ale dzi&amp;#347; ty piszesz, &amp;#380;e &amp;#380;a&amp;#322;ujesz tego jednak chcia&amp;#322;aby&amp;#347;, &amp;#380;ebym wr&amp;oacute;ci&amp;#322;, ale wiesz, &amp;#380;e ja bym nie chcia&amp;#322; powiem ci, &amp;#380;e jedynie m&amp;oacute;g&amp;#322;bym si&amp;#281; z tob&amp;#261; przespa&amp;#263;.  Ta nigdy wi&amp;#281;cej. Kurwa brak mi s&amp;#322;&amp;oacute;w, bo nie chcia&amp;#322;a&amp;#347; mnie zrozumie&amp;#263; dobrze wi&amp;#281;c. 
Zrozum mnie &amp;#378;le kocham ci&amp;#281;, ale nienawidz&amp;#281; bardziej. Nie chc&amp;#281; twoich &amp;#322;ez, ale czasem mam ch&amp;#281;&amp;#263; na nie popatrze&amp;#263;. Zrozum mnie &amp;#378;le, bywa, &amp;#380;e ten syf zmienia si&amp;#281; w bajk&amp;#281;, ale w&amp;#322;a&amp;#347;nie wtedy byle gdzie spierdoli&amp;#322;bym na zawsze. 
Kochanie nie chcia&amp;#322;a&amp;#347; kwiatk&amp;oacute;w, ba&amp;#322;a&amp;#347; si&amp;#281; zatru&amp;#263; czy co, nie rwa&amp;#322;em ci chwast&amp;oacute;w z pola, pora pokona&amp;#263; si&amp;#281; w naszych sporach. &amp;#346;wiadomych chora, chora para doskona&amp;#322;a do opierdalania si&amp;#281; nawzajem na zajem bez jajec to s&amp;#322;abe. M&amp;oacute;wi&amp;#322;a&amp;#347; chamie, m&amp;oacute;wi&amp;#322;em skarbie w&amp;#261;tpi&amp;#322;a&amp;#347; stale, ale przyk&amp;#322;adnie wst&amp;#261;pi&amp;#322;a&amp;#347; par&amp;#281; groszy tu na mnie &amp;#322;adnie. Skarbie to si&amp;#281; nazywa mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, ze od hajsu ci odpierdoli&amp;#322;o. &amp;#379;a&amp;#322;uj dziewczyno, &amp;#380;al mi ciebie. M&amp;oacute;wi&amp;#322;a&amp;#347; kochamy si&amp;#281; teraz ewem , pojebem wyzywasz, nazywasz si&amp;#281; szczer&amp;#261;, a to jest zero w por&amp;oacute;wnaniu do emocji. Tu proporcji zabrak&amp;#322;o mi za &amp;#322;atwo zatrzasn&amp;#261;&amp;#263; drzwi. Spasowa&amp;#263;, pochowa&amp;#263; jeste&amp;#347; za m&amp;#322;oda, by harowa&amp;#263; przez mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, mi z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;. Padam na skro&amp;#324; jak patrz&amp;#281; na nas mam pusty sagam. Na chuj z tym spadam. B&amp;#322;agam skarbie zadam tobie sk&amp;#322;adne pyta&amp;#324;, pytamy si&amp;#281; za nas czy ten zwi&amp;#261;zek jest warto skara&amp;#263;. No nie za bardzo, no i pomijaj&amp;#261;c ten tekst chcia&amp;#322;em ci powiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e to koniec. 
Zrozum mnie &amp;#378;le kocham ci&amp;#281;, ale nienawidz&amp;#281; bardziej. Nie chc&amp;#281; twoich &amp;#322;ez, ale czasem mam ch&amp;#281;&amp;#263; na nie popatrze&amp;#263;. Zrozum mnie &amp;#378;le, bywa, &amp;#380;e ten syf zmienia si&amp;#281; w bajk&amp;#281;, ale w&amp;#322;a&amp;#347;nie wtedy byle gdzie spierdoli&amp;#322;bym na zawsze.
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