
3xKlan, Zielona relacja
Digitalizowany d&amp;#378;wi&amp;#281;k, jako&amp;#347;ci szcz&amp;#281;kMi&amp;#281;dzy m&amp;#322;otem a kowad&amp;#322;em koniec walki upad&amp;#322;emKilka s&amp;#322;&amp;oacute;w tych to oczywiste, szybkie loty to rzeczywisteMetamorfoz&amp;#281; m&amp;oacute;zgu przechodz&amp;#281;Wchodz&amp;#281;, biegn&amp;#281;, nie zwlekam, co&amp;#347; mnie goni, uciekam&amp;#346;mia&amp;#322;e powt&amp;oacute;rzenie, momentalne przebudzenieJaka&amp;#347; si&amp;#322;a zawi&amp;#322;a haczy o podniebienieI jestem ju&amp;#380; i schodz&amp;#281; w d&amp;oacute;&amp;#322;&amp;#379;elazne rozdanie karty na st&amp;oacute;&amp;#322;Pas, to nie czas, znajduje si&amp;#281; w&amp;#347;r&amp;oacute;d wasNegacja tornado ja przynosz&amp;#281; rado&amp;#347;&amp;#263;Otw&amp;oacute;rz sw&amp;oacute;j umys&amp;#322; w&amp;#322;a&amp;#347;nie atakuje potw&amp;oacute;rUlokowa&amp;#263; pragnie w nim m&amp;oacute;j rym&amp;oacute;w gwiazdozbi&amp;oacute;rPos&amp;#322;uchaj co m&amp;oacute;wi&amp;#281; do ciebie, to rozkazOby to nie by&amp;#322;y s&amp;#322;owa rzucone na wiatrNasz &amp;#347;wiat nie jest kolorowy, trzeba dzi&amp;#347; uleczy&amp;#263; go z chorobyMej mowy koniec, moja mowa, ko&amp;#324;cz&amp;#261; mi si&amp;#281; s&amp;#322;owaZachowaj tajemnice, zapal szybko ze mn&amp;#261; przy mojej muzyceZapnij pasy, zaraz zaczynamy, wczuj si&amp;#281; w rytm, ju&amp;#380; jeste&amp;#347; ujaranyHip, hip-hop zezwolenie na start i odlotOczy patrz&amp;#261; na kszta&amp;#322;t kt&amp;oacute;rego nie maZobaczy&amp;#322;y co&amp;#347;, zobaczy&amp;#322;y z&amp;#322;udzeniaJak cienie mego cienia, on pod skrzyd&amp;#322;em smokaCzarnego jak ropa przepowiednia prorokaElastyczna pow&amp;#322;oka s&amp;#322;&amp;oacute;w mychTak szybkich jak b&amp;#322;ysk, emanacja zieleniZ m&amp;oacute;zgu promieniuje, ja czuj&amp;#281; stary jak co&amp;#347; we mnie si&amp;#281; gotujeKot&amp;#322;uje, by&amp;#263; mo&amp;#380;e to tak&amp;#380;e gwa&amp;#322;townie eksplodujeLecz nie, zielona relacja, dzisiejsza motywacjaTo szok by zrobi&amp;#263; kolejny do przodu krokLub skok niekoniecznie w bok, stopZn&amp;oacute;w k&amp;#322;ad&amp;#281; my&amp;#347;l na barwie zieleniJa wci&amp;#261;gn&amp;#281; powietrze, oderw&amp;#281; si&amp;#281; od ziemi jak smokKt&amp;oacute;rego ogon jest ci&amp;#281;&amp;#380;ki jak m&amp;#322;otTo ewakuacja my&amp;#347;li szybko nast&amp;#261;pi&amp;#322;aSpojrza&amp;#322;em na brataW jego oczach by&amp;#322;a si&amp;#322;a ta sama co w moichTak &amp;#322;adnie zabarwi&amp;#322;a ich barw&amp;#281; szaro&amp;#347;ci&amp;#379;ycia pozbawi&amp;#322;a, lecz nie?Kt&amp;oacute;ry jak wiatr pierwotna si&amp;#322;aPozbawia &amp;#380;ycia, b&amp;#322;yskawicznie zabijaPodro&amp;#380; moja dobiega ju&amp;#380; ko&amp;#324;caJak zwykle gdy listek dopali si&amp;#281; do ko&amp;#324;caJak promie&amp;#324; s&amp;#322;o&amp;#324;ca do ciebie pod&amp;#261;&amp;#380;aZielona relacja, energii kumulacja i bastaKolor czerwony powiedz czym dla ciebie jestKolor czarny, przy nim czuj&amp;#281; niech&amp;#281;&amp;#263;Lecz barwa zielona to moje my&amp;#347;liSer szwajcarski pod kopu&amp;#322;&amp;#261; mej czaszkiW dziurkach czaj&amp;#261; si&amp;#281; nadzieje, umys&amp;#322;y dawno prys&amp;#322;yPrzez krzywe zwierciad&amp;#322;o widz&amp;#281; ca&amp;#322;e me cia&amp;#322;oCa&amp;#322;y &amp;#347;wiat ogarni&amp;#281;ty, pryzmatem jebni&amp;#281;tyT&amp;#281;dy czy tamt&amp;#281;dy, du&amp;#380;e kroki d&amp;#378;wigamWzwy&amp;#380; kolana, puszczam b&amp;#261;kiUpragnione &amp;#322;o&amp;#380;e, na nim wreszcie si&amp;#281; po&amp;#322;o&amp;#380;&amp;#281;Degustacja zawarto&amp;#347;ci, smaku, jak u klarowno&amp;#347;ciNa tym do&amp;#347;&amp;#263;, id&amp;#281; w go&amp;#347;ci bez mej z&amp;#322;o&amp;#347;ciGdy to po&amp;#347;ci niech upro&amp;#347;ci &amp;#380;ycia tor mi[x3]Zobacz jak smakuje zewn&amp;#281;trznieTak wspaniale d&amp;#378;wi&amp;#281;cznie stale atakujeSprawd&amp;#378; jak smakuje, pi&amp;#281;kno budujeZobaczZobacz jak smakuje zewn&amp;#281;trznieTak wspaniale d&amp;#378;wi&amp;#281;cznie stale atakujeSprawd&amp;#378; jak smakuje, pi&amp;#281;kno budujeDzi&amp;#281;kuj&amp;#281;
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