
Analogia, Za ma
[RDW] Minuty p&amp;#322;yn&amp;#261; jak stare miasto p&amp;#322;yta Za ma&amp;#322;o godzin w dobie i ta cisza jak p&amp;#281;dziwiatr Na pr&amp;#281;dko&amp;#347;ci ogarniam sytuacj&amp;#281; Ca&amp;#322;y dzie&amp;#324; nie do&amp;#347;&amp;#263; mi czasu- komplikacje Wczoraj melan&amp;#380; do p&amp;oacute;&amp;#378;na, to p&amp;oacute;&amp;#378;&amp;#324;o wstaje Ju&amp;#380; p&amp;oacute;&amp;#322; dnia si&amp;#281; wyr&amp;oacute;&amp;#380;niam, a twarz ma kolor dziwny Nike pod oczami w kolorze sinym Wszystko przez te godziny, bo dziwny jest ten &amp;#347;wiat Bo pare pilnych spraw do za&amp;#322;atwienia mam Bym si&amp;#281; zdrzemn&amp;#261;&amp;#322;, ale ju&amp;#380; kolejne chwile lec&amp;#261;- &amp;#380;ycia nie szcz&amp;#281;dz&amp;#261; Trzeba szybko t&amp;#281;po podkr&amp;#281;ci&amp;#263;- byt sobie zapewni&amp;#263; W tych u&amp;#322;amkach sekund 2004 cz&amp;#322;owieku, bez kwitu bez...,bez leku Bez czasu by go traci&amp;#347;, bez strachu A bezg&amp;#322;owie na karku, to si&amp;#281; zgubisz I 24 godziny tu dzi&amp;#347; b&amp;#281;d&amp;#261; na marne Trzeba &amp;#322;apa&amp;#263; chwile ka&amp;#380;de, bo to wa&amp;#380;ne- jasne Te tu -ulotne chwile, nie daj si&amp;#281; zaskoczy&amp;#263; Za ma&amp;#322;o godzin w dobie nie wyrobi&amp;#281; Beztroskie chwile to &amp;#380;adki przywilej Zapieprzam ca&amp;#322;y dzie&amp;#324;, czas szybko mija Nie daj si&amp;#281; zaskoczy&amp;#263; [Benio] Siadam w miejscu cisza taka, &amp;#380;e sekundik b&amp;#281;bni Echo tego d&amp;#378;wi&amp;#281;ku t&amp;#281;tni w uszach m&amp;#281;tlik Gdy pomy&amp;#347;l&amp;#281; co dzi&amp;#347; mam jeszcze zrobi&amp;#263; B&amp;#322;ednik m&amp;oacute;j szaleje- trac&amp;#281; r&amp;oacute;wnowag&amp;#281; Mi&amp;#281;dzy snem, a dzia&amp;#322;aniami Maj&amp;#281;tni ci co nie martwi&amp;#261; si&amp;#281; wskaz&amp;oacute;wkami Momentami my&amp;#347;l&amp;#281;, &amp;#380;e ci&amp;#347;nienie krwi P&amp;#322;yn&amp;#261;cej t&amp;#281;tnicami t&amp;#281;tnic tych nie rozerwi&amp;#281; Jak tylko si&amp;#261;d&amp;#281; ledwie ju&amp;#380; telefon mnie poderwi&amp;#281; Ustawka- przepadaj&amp;#261; 3 godziny w rezerwie trzymane na relax W przerwie szamam fastfoody Kto ma czas na zdrowe &amp;#380;ycie- kto? Ja wdycham brudy, spaliny P&amp;#281;dz&amp;#261;c wczoraj, p&amp;#281;dz&amp;#261;c dzi&amp;#347; b&amp;#281;d&amp;#261;c dzi&amp;#347; z&amp;#380;&amp;#281;d&amp;#261; i Mam prawo i&amp;#347;&amp;#263; podenerwowany chodnikami Brakiem snu, takie tu tocz&amp;#281; wojn&amp;#281; z powiekami Ca&amp;#322;kiem ju&amp;#380; zapomnia&amp;#322;em, &amp;#380;e zazwyczaj jest luz Obliczam czas przespany w tym tygodniu Raz, dwa, trzy pr&amp;oacute;cz ostatnich trzech dni Jest w porzadku w ogniu dzia&amp;#322;a&amp;#324; Od rozs&amp;#261;dku odchodze co&amp;#347; ci powiem: Nienawidz&amp;#281; jak mam za ma&amp;#322;o godzin w dobie Pok&amp;oacute;j, pok&amp;oacute;j cz&amp;#322;owiek Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; w sercu, spok&amp;oacute;j w g&amp;#322;owie To m&amp;oacute;wi&amp;#281; tobie, m&amp;oacute;wi&amp;#281; tobie [Kaszalot] Leci! Jak oszuka&amp;#263; zegar nie tylko .... ju&amp;#380; duma Minuta, godzina leci szybko nic nie kumam Ostra zapierdolka co drugi krok kolka Granice wytrzyma&amp;#322;o&amp;#347;ci- czerwona kontrolka Budzik jak syrena poranna macarena Jaki bilans czasu- uuu sytuacja denna Nast&amp;#281;pny szpeker od wczoraj w spadku Dzisiejszy na jutro w najlepszy wypadku Minuta, godzina, panie co za stresy Telefon- dwa po&amp;#322;&amp;#261;cznenia, 4 smsy Spotkania, biznesy- czas ucieka przez palce Tak, co jeszcze cz&amp;#322;owieku- przeka&amp;#380; mojej sekretarce Momencik!Na momencik do &amp;#322;azienki Dwa oddechy- Bo&amp;#380;e dzi&amp;#281;ki I dalej, dalej charmonogram chwili nie da rady Telefon, lekcje, posi&amp;#322;ek, dwa dobre podk&amp;#322;ady Kaszal przepraszam je&amp;#347;li czasem nie wyrobi&amp;#281; Jak mam zmie&amp;#347;ci&amp;#263; 48 godzin w jednej dobie cz&amp;#322;owiek! Jak mam zmie&amp;#347;ci&amp;#263; 48 godzin w jednej dobie?! Za ma&amp;#322;o godzin w dobie nie wyrobi&amp;#281; Beztroskie chwile to &amp;#380;adki przywilej Zapieprzam ca&amp;#322;y dzie&amp;#324;, czas szybko mija Nie daj si&amp;#281; zaskoczy&amp;#263;
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