
CeHa, Czasem (Mam takie chwile)
Czasem mam takie chwile &amp;#379;e nie wiem po co &amp;#380;yj&amp;#281; Chcia&amp;#322;bym si&amp;#281; podci&amp;#261;&amp;#263;, nie my&amp;#347;le&amp;#263; To by&amp;#322;oby dla mnie korzystne A ja &amp;#380;yj&amp;#281; i my&amp;#347;l&amp;#281; przecie&amp;#380; to logiczne Problemy liczne, &amp;#380;ycie przecie&amp;#380; nie jest takie &amp;#347;liczne Czasem mam takie chwile, &amp;#380;e nie wiem po co &amp;#380;yj&amp;#281; Nie my&amp;#347;l tyle, m&amp;oacute;wi&amp;#281; g&amp;#322;o&amp;#347;no do siebie Pr&amp;oacute;buj&amp;#281; to zrobi&amp;#263;, ale jak to zrobi&amp;#263; nie wiem Bo&amp;#380;e ratuj, zn&amp;oacute;w w potrzebie si&amp;#281; modle Cho&amp;#263; wiem, &amp;#380;e zachowuj&amp;#281; si&amp;#281; wobec ciebie podle Pakuje si&amp;#281; pod ko&amp;#322;dr&amp;#281; i zn&amp;oacute;w zasn&amp;#261;&amp;#263; nie mog&amp;#281; Dziwne my&amp;#347;li w g&amp;#322;owie, dziwne uczucie w sobie W po&amp;#322;owie zwariowa&amp;#322;em, nie m&amp;oacute;wi&amp;#281;, &amp;#380;e nie p&amp;#322;aka&amp;#322;em wtedy Jak wali&amp;#322; mi si&amp;#281; &amp;#347;wiat niematerialny Sam w tyle, pal&amp;#261;cy si&amp;#281; bank py&amp;#322;u Uspokoi&amp;#263; si&amp;#281; na chwil&amp;#281;, ile jeszcze takich my&amp;#347;li? Kiedy zn&amp;oacute;w ten zimny prysznic Chc&amp;#281; zasn&amp;#261;&amp;#263; i niech mi si&amp;#281; niebo przy&amp;#347;ni Czasem mam takie chwile &amp;#379;e nie wiem po co &amp;#380;yj&amp;#281; Chcia&amp;#322;bym si&amp;#281; podci&amp;#261;&amp;#263;, nie my&amp;#347;le&amp;#263; To by&amp;#322;oby dla mnie korzystne Kim ty jeste&amp;#347; cz&amp;#322;owieku i na co czekasz? Dlaczego zamykasz si&amp;#281; sam w sobie i narzekasz Dlaczego uciekasz przed lud&amp;#378;mi w kumulacji smutk&amp;oacute;w Twoja mina to kamufla&amp;#380;, czy masa skutk&amp;oacute;w odbita Szukasz mi&amp;#322;o&amp;#347;ci czy nocnego &amp;#380;ycia I tysi&amp;#261;ca przyczyn &amp;#380;eby zosta&amp;#263; nikim A mo&amp;#380;e ty &amp;#380;eglujesz przez &amp;#380;ycie jak wiking Jeste&amp;#347; tajemniczy, nie jeste&amp;#347; g&amp;#322;upi Kupuj&amp;#261;c alkohol docelowo chcia&amp;#322;by&amp;#347; spok&amp;oacute;j kupi&amp;#263; Chcia&amp;#322;by&amp;#347; si&amp;#281; nie k&amp;#322;&amp;oacute;ci&amp;#263; ze swym sumieniem Nie wiesz czy masz podzi&amp;#281;kowa&amp;#263; czy rzuci&amp;#263; kamieniem Rzuci&amp;#263; to wszystko jak najdalej za siebie I zapomnie&amp;#263;, nie skomle&amp;#263;, nie mie&amp;#263; wyrzut&amp;oacute;w Zaakceptowa&amp;#263; taki &amp;#347;wiat, uciec od buntu Uciekaj&amp;#261;c, nie przejmowa&amp;#263; si&amp;#281; nikim i niczym Czy jest w og&amp;oacute;le kto&amp;#347; kto na ciebie liczy Znowu milczysz i my&amp;#347;lisz, &amp;#380;e to bywa sposobem Ale nie zawsze to milczenie bywa z&amp;#322;otem Nie zawsze to milczenie przynosi efekt Niejeden defekt mo&amp;#380;na zwalczy&amp;#263; u&amp;#347;miechem Czasem mam takie chwile &amp;#379;e nie wiem po co &amp;#380;yj&amp;#281; Chcia&amp;#322;bym si&amp;#281; podci&amp;#261;&amp;#263;, nie my&amp;#347;le&amp;#263; To by&amp;#322;oby dla mnie korzystne
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