
Ch, Tak nie mia
[zwrotka]
Zanim ka&amp;#380;&amp;#261; ci i&amp;#347;&amp;#263;, wszystko to dok&amp;#322;adnie przemy&amp;#347;l
Czy jeste&amp;#347; zwyk&amp;#322;a marionetk&amp;#261;, czy bycie sob&amp;#261; cenisz
Teraz si&amp;#281; czerwienisz, kto&amp;#347; chce ci&amp;#281; zg&amp;#322;adzi&amp;#263;
By w tobie poprowadzi&amp;#263;, zabi&amp;#263; swoje ch&amp;#281;ci
Jak kl&amp;#261;twa mam ich zrani&amp;#263; &amp;#380;eby&amp;#347; nic nie m&amp;oacute;g&amp;#322; czai&amp;#263;
By&amp;#347; m&amp;oacute;g&amp;#322; pracowa&amp;#263; tylko dla nich, nie b&amp;oacute;j si&amp;#281; s&amp;#261; cwani
Bunt tw&amp;oacute;j wewn&amp;#281;trzny chc&amp;#261; w samym zarodku zg&amp;#322;adzi&amp;#263;
Lecz ja wierz&amp;#281; w ciebie, dla mnie jeste&amp;#347; zdolniacha
R&amp;oacute;b swoje dla siebie, nie przewidz&amp;#261; tego jak na gie&amp;#322;dzie kracha
Poprosz&amp;#281; macha, ilu s&amp;#322;abych charakter&amp;oacute;w przed pierwszym krokiem si&amp;#281; wacha
Doprowad&amp;#378; do szacha mata, niech pozamykaj&amp;#261; g&amp;#281;by
M&amp;#322;ody cz&amp;#322;owiek nie wie kt&amp;oacute;r&amp;#281;dy, wsz&amp;#281;dzie niebezpieczne zakr&amp;#281;ty
Zbuntujesz si&amp;#281; par&amp;#281; razy jak Banita, b&amp;#281;dziesz wykl&amp;#281;ty
Oni wiedz&amp;#261; wszystko lepiej, nikt tu nie jest &amp;#347;wi&amp;#281;ty
Zn&amp;oacute;w brak szaro&amp;#347;ci mi&amp;#281;ty, dzieciak na swoje zawzi&amp;#281;ty
Ma swoje patenty, los bierze ciebie jako zak&amp;#322;adnika
Wywalczysz swoje sam, albo w ich cieniu znikasz
I znowu psychicznie znikasz, przecie&amp;#380; tak nie mia&amp;#322;o by&amp;#263;
Inaczej chcia&amp;#322;em, robi&amp;#263; swoje, po swojemu &amp;#380;y&amp;#263;
Ogie&amp;#324; musi si&amp;#281; tli&amp;#263;, nawet jak od 7 do 15 praca m&amp;#281;cz&amp;#261;ca
Nie za dobra, a gdzie jest pasja do cholery jasnej
Wtedy pomy&amp;#347;lisz chyba zgas&amp;#322;em, to mo&amp;#380;e okaza&amp;#263; si&amp;#281; straszne
Nic tak nie cieszy i buduje jak zwyci&amp;#281;stwa w&amp;#322;asne
Zn&amp;oacute;w szczera zwrotka, przegra&amp;#322;e&amp;#347; przemy&amp;#347;l pora&amp;#380;k&amp;#281;
Kto&amp;#347; chce mi narzuci&amp;#263; swoje my&amp;#347;lenie - drzwiami trzasn&amp;#281;
Tak nie mia&amp;#322;o by&amp;#263;, tak nie chcia&amp;#322;am &amp;#380;y&amp;#263;
Inaczej chcia&amp;#322;am swoje &amp;#380;ycie sp&amp;#281;dzi&amp;#263;
M&amp;oacute;wisz mi jak ma by&amp;#263;, nie wida&amp;#263; ko&amp;#324;ca mg&amp;#322;y
To m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat, przesta&amp;#324; gl&amp;#281;dzi&amp;#263;
Wczoraj ca&amp;#322;y zaganiany, rano wstaj&amp;#281;, pieni&amp;#281;dzy brak
Nie patrz&amp;#281; na to, ale troch&amp;#281; m&amp;#281;czy mnie kac
Jak tu &amp;#380;y&amp;#263;, jak tu by&amp;#263; w takim miejscu jak to
Tylko mo&amp;#380;na o luksusach &amp;#347;ni&amp;#263;, powiedz mi jak ma by&amp;#263;?
Pos&amp;#322;ucham, ale czy tak zrobi&amp;#281;?
Jak wykr&amp;#281;c&amp;#281; to zarobi&amp;#281;, m&amp;oacute;wisz - ufaj tylko sobie
Tobie kole&amp;#380;ko &amp;#380;ycz&amp;#281; wszystkiego dobrego, dnia nast&amp;#281;pnego
Co jest? znowu kto&amp;#347; kogo&amp;#347; ojeba&amp;#322;, po cichaczu zwin&amp;#261;&amp;#322;, zawin&amp;#261;&amp;#322;
Nie my&amp;#347;la&amp;#322; d&amp;#322;ugo, sprzeda&amp;#322;, kto&amp;#347; si&amp;#281; nie ba&amp;#322; i zajeba&amp;#322;
Ej, gdzie przyczyna tkwi? nie mia&amp;#322;em ja, teraz nie masz i ty
Z&amp;#322;y jeste&amp;#347;, widz&amp;#281; twoj&amp;#261; w&amp;#347;ciek&amp;#322;&amp;#261; min&amp;#281;
Ju&amp;#380; nie chodzisz dumny jakby&amp;#347; na&amp;#347;ladowa&amp;#322; Bogus&amp;#322;awa Lind&amp;#281;
Pami&amp;#281;tasz Psy? jak one jeste&amp;#347; z&amp;#322;y
Tak nie mia&amp;#322;o by&amp;#263;, tak nie chcia&amp;#322;am &amp;#380;y&amp;#263;
Inaczej chcia&amp;#322;am swoje &amp;#380;ycie sp&amp;#281;dzi&amp;#263;
M&amp;oacute;wisz mi jak ma by&amp;#263;, nie wida&amp;#263; ko&amp;#324;ca mg&amp;#322;y
To m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat, przesta&amp;#324; gl&amp;#281;dzi&amp;#263;
Ej ty, masz te&amp;#380; sny
Pojebane cz&amp;#281;sto ranne zale&amp;#380;y kiedy
Tam te&amp;#380; za&amp;#322;atwiane problemy, m&amp;oacute;wisz jak ma by&amp;#263;?
Tak nie chcemy, chcemy prawdy, chcemy sceny
A tu parzy ogie&amp;#324;, strach
Nie zmienisz to podst&amp;#281;pu szukasz w matni
Kl&amp;#281;sk, pora&amp;#380;ek, dobro rzadko twarz poka&amp;#380;e
Kocham ci&amp;#281;, pi&amp;#281;kno w tobie widz&amp;#281;, prawdziwe oparcie
Zosta&amp;#263; tu, wyj&amp;#281;ta z najpi&amp;#281;kniejszego snu
Tu jestem, tu prawdziwe &amp;#380;ycie sp&amp;#281;dzi&amp;#263;
Zapisane, przeliterowane, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, co&amp;#347; si&amp;#281; kr&amp;#281;ci dalej
Co&amp;#347; si&amp;#281; wkrada, pom&amp;oacute;wienia, pog&amp;#322;oski, nowe troski, nowy level
Na tarczy 10 traf, to nie fart, gl&amp;#281;dzi&amp;#263; przesta&amp;#324;
Prawda jedna obiektywna, powiedz w czym sedno tkwi
Wejdziesz ostatni, kto&amp;#347; i tak przed tob&amp;#261; zamknie drzwi
Ludzie &amp;#378;li narzucaj&amp;#261;cy, karmisz si&amp;#281; jego kosztem
Wystrzelony zostaniesz jak z procy



Na&amp;#322;adowany energi&amp;#261; wy&amp;#322;adowuje ze swego cia&amp;#322;a
Najwi&amp;#281;ksz&amp;#261; dawk&amp;#281; mocy pod urokiem nocy gdzie wdar&amp;#322; obcy
B&amp;#281;d&amp;#281; pierwszy czy ostatnie miejsce zajm&amp;#281;, nie przeoczysz
Okoliczno&amp;#347;ci takie jakie s&amp;#261;, by codziennie nie to samo
Trzeba dokona&amp;#263; to czego nie dokonano
Daj&amp;#261;, jedz do ostatniego okrucha
Daj&amp;#261;, pij i m&amp;oacute;wi&amp;#261; s&amp;#322;uchaj, nie siada mucha
Praca, o ni&amp;#261; ci&amp;#281;&amp;#380;ko jak o dobre ma&amp;#322;&amp;#380;e&amp;#324;stwo
Zmie&amp;#324; to, zmie&amp;#324; to, bo szybciej bije t&amp;#281;tno...
(Tak nie mia&amp;#322;o by&amp;#263;, tak nie chcia&amp;#322;am &amp;#380;y&amp;#263;)
Lekko z r&amp;#281;k&amp;#261; otwart&amp;#261; do potrzebuj&amp;#261;cych
Do z&amp;#322;ych twardo z pogard&amp;#261;
Dni m&amp;#281;cz&amp;#261;cych umys&amp;#322; pe&amp;#322;no
Na &amp;#322;eb zimne z wod&amp;#261; wiadro
Na bank
masz to, &amp;#380;e pazera przegra
Gra w ko&amp;#347;&amp;#263;, przegrasz, bieg d&amp;#322;ugi przegrasz
Nie tak postawa m&amp;#281;tna, osoba mi&amp;#281;kka jak ta gra
Kto&amp;#347; i tak pul&amp;#281; zgarnia, nostalgia
On daleko od domu, kraju ojczystego
Pow&amp;oacute;d nieznany, wyjecha&amp;#322; dawno temu
Powr&amp;oacute;t by&amp;#322; nieprzewidziany
Nie pami&amp;#281;tany przez bliskich opuszcza rodzinne stany
Z wielkim b&amp;oacute;lem, nikt nie jest kr&amp;oacute;lem
Nikt tu nie rz&amp;#261;dzi, a ty my&amp;#347;lisz czy b&amp;#322;&amp;#261;dzisz?
B&amp;oacute;g os&amp;#261;dzi gdzie twoje miejsce i w co si&amp;#281; wtopisz
Bal na bary, kogo tropi, zw&amp;#322;oki na dnie znalezione
Tajemnice powierzone, sprzedane
Ludzie og&amp;#322;upieni przez reklam&amp;#281;
Dosy&amp;#263;, nieus&amp;#322;yszane wcze&amp;#347;niej g&amp;#322;osy
M&amp;oacute;wi&amp;#261; by&amp;#347; si&amp;#281; zmieni&amp;#322; jak m&amp;#322;okosy
Odwr&amp;oacute;cona karta
, jak? pami&amp;#281;tasz to by&amp;#322; as
Nauczmy si&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263; i &amp;#380;eby ta nauka zosta&amp;#322;a w nas
Tak nie mia&amp;#322;o by&amp;#263;, tak nie chcia&amp;#322;am &amp;#380;y&amp;#263;
Inaczej chcia&amp;#322;am swoje &amp;#380;ycie sp&amp;#281;dzi&amp;#263;
M&amp;oacute;wisz mi jak ma by&amp;#263;, nie wida&amp;#263; ko&amp;#324;ca mg&amp;#322;y
To m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat, przesta&amp;#324; gl&amp;#281;dzi&amp;#263;
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