
Beat Squad, U
Gdy si&amp;#281; rodzisz gdy na ten &amp;#347;wiat przychodzisz, 
kompletnie niczym si&amp;#281; nie martwisz dobre g&amp;oacute;wno budzi podziw lecz 
ju&amp;#380; od narodzin &amp;#380;ycie nas za nos wodzi jednym daje full wypas a innych g&amp;#322;odzi,
i o co chodzi?
Sprawiedliwo&amp;#347;&amp;#263;? Kto ci&amp;#281; tak ok&amp;#322;ama&amp;#322; nie jeden w ni&amp;#261; wierzy&amp;#322; i si&amp;#281; za&amp;#322;ama&amp;#322; bo prze&amp;#380;y&amp;#322; dramat.
A ty sam lub sama w czterech &amp;#347;cianach my&amp;#347;lisz tym lub o tamtym &amp;#380;e &amp;#347;wiat jest g&amp;oacute;wno warty. Lepiej nie b&amp;#261;d&amp;#378; uparty odpu&amp;#347;&amp;#263; bo nic nie zmienisz dawno powiniene&amp;#347; skuma&amp;#263; &amp;#380;e los ci&amp;#281; ma w kieszeni.
W betonie uwi&amp;#281;zieni brak przestrzeni lecz pami&amp;#281;taj &amp;#380;e nie tylko t&amp;#281;cza si&amp;#281; kolorami mieni. 
&amp;#379;ycie nie jest czarno bia&amp;#322;e, ma te&amp;#380; kolor&amp;oacute;w palet&amp;#281;, trzema bra&amp;#263; je gar&amp;#347;ciami zanim si&amp;#281; nie osi&amp;#261;gnie mete. 
Wi&amp;#281;c do p&amp;oacute;ki ci&amp;#281; anio&amp;#322; szcz&amp;#281;&amp;#347;cia skrzyd&amp;#322;em nie mu&amp;#347;nie ludzi g&amp;#322;owa do g&amp;oacute;ry prosz&amp;#281; o u&amp;#347;miech...
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Ej, ty gdy b&amp;#281;dziesz z&amp;#322;y a &amp;#380;ycie b&amp;#281;dzie pokazywa&amp;#263; tobie swoje k&amp;#322;y we&amp;#378; zamknij oczy i przypomnij sobie lepsze dni i u&amp;#347;miechnij si&amp;#281; cho&amp;#263; by nawet przez &amp;#322;zy. x2
Pewnie nie jeden z was powie trudno jest &amp;#380;y&amp;#263; w &amp;#347;wiecie gdzie nie wszystko jest takie jak powinno by&amp;#263;. 
Ale trzeba &amp;#380;y&amp;#263; dalej, trzeba i&amp;#347;&amp;#263; stale na bok &amp;#380;ale kt&amp;oacute;rych jest tyle &amp;#380;e si&amp;#281; nie mie&amp;#347;ci w pale. Wiem, problemy, k&amp;#322;opoty, brak roboty i floty. 
Chcia&amp;#322;o by si&amp;#281; zamkn&amp;#261;&amp;#263; oczy i odlecie&amp;#263; st&amp;#261;d jak motyl, lecz nie mo&amp;#380;na wiem o tym, grawitacja nas tu trzyma. 
Szara rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; wymy&amp;#347;lone skrzyd&amp;#322;a podcina, lecz cz&amp;#322;owieku &amp;#347;miej na przek&amp;oacute;r bo na ten syf opr&amp;oacute;cz zio&amp;#322;a i &amp;#347;miechu nie znajdziesz innego leku. 
Szczery u&amp;#347;miech bliskiej osoby dobry na wszystko Rozpala jak ognisko czujesz wtedy szcz&amp;#281;&amp;#347;cia blisko&amp;#347;&amp;#263;. 
To ciep&amp;#322;o t&amp;#322;umi w zarodku depresje i w&amp;#347;ciek&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, lecz jest ulotne wi&amp;#281;c pilnuj &amp;#380;eby nie uciek&amp;#322;o. Ponure realia olej to piek&amp;#322;o, bo nawet dziecko wie &amp;#380;e z u&amp;#347;miechem na ustach poczujesz si&amp;#281; lekko wi&amp;#281;c...
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Chocia&amp;#380; czasem zamiast s&amp;#322;o&amp;#324;ca za oknem deszcz leje. 
Chocia&amp;#380; czasem wiatr z piaskiem prosto w oczy tobie wieje. 
Trzeba wierzy&amp;#263;, trzeba mie&amp;#263; nadzieje &amp;#380;e zacznie ko&amp;#324;cu dobrze si&amp;#281; dzia&amp;#263;,
ej zobacz mo&amp;#380;e ju&amp;#380; si&amp;#281; dzieje.
Ja mam sw&amp;oacute;j kawa&amp;#322;ek nieba jak na wypas sw&amp;oacute;j szczyt szcz&amp;#281;&amp;#347;cia i trzymam go z ca&amp;#322;ej si&amp;#322;y w zaci&amp;#347;ni&amp;#281;tych pi&amp;#281;&amp;#347;ciach. 
Trzymam i nie puszcz&amp;#281;, niech skuma to tw&amp;oacute;j m&amp;oacute;&amp;#380;d&amp;#380;ek, cho&amp;#263; k&amp;#322;opoty czasem potrafi&amp;#261; by&amp;#263; truj&amp;#261;cym bluszczem. 
D&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; do tego by co rano w lustrze widzie&amp;#263; typa, kt&amp;oacute;rego uszcz&amp;#281;&amp;#347;liwia przyja&amp;#378;&amp;#324;, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, muzyka. Do tego jakiego&amp;#347; bacika, czemu nie? 
I p&amp;#322;ynie rym&amp;oacute;w strumie&amp;#324;, inaczej &amp;#380;y&amp;#263; nie umiem. 
A w og&amp;oacute;le euforia przepe&amp;#322;nia mnie gdy, otwieram swoje drzwi a w nich stoisz Ty.
Kochanie, co czuje s&amp;#322;owo zabrzmi to skromnie, wi&amp;#281;c mo&amp;#380;e po prostu skarbie u&amp;#347;miechnij si&amp;#281; do mnie.
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