
Dka, Ciesz si
A ja id&amp;#281; dalej patrz&amp;#281; na wibruj&amp;#261;cy &amp;#347;wiat wszyscy si&amp;#281; kr&amp;#281;c&amp;#261; wok&amp;oacute;&amp;#322; mijaj&amp;#261;cych lat starzy cz&amp;#322;owiek odbraca si&amp;#281;, patrzy, przystanie, chwyta moje ramie pyta: co jest daniel? zobacz na mnie nie chcesz by&amp;#263; taki sam nie chcesz mie&amp;#263; tych zmarszczek nie chcesz mie&amp;#263; tych ran nie oczekuj cud&amp;oacute;w od siebie, innych nie oskar&amp;#380;aj innych gdy sam jeste&amp;#347; winny b&amp;oacute;g jest jeden ma to wszystko na g&amp;#322;owie 6 miliard&amp;oacute;w westchnie&amp;#324; zwalcza swoje fobie lubisz to ja wiem to dobrze normalne jest mie&amp;#263; przecie&amp;#380; w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci nie dobrze jest w tedy gdy inni ponosz&amp;#261; koszty co&amp;#347; ty?- m&amp;oacute;wisz mi prosto w oczy czas patrzy na to by si&amp;#281; jednoczy&amp;#263; nawet gdy kto&amp;#347; umiera twoje &amp;#380;ycie dalej toczy ostrzyj sw&amp;oacute;j miecz by zada&amp;#263; ten cios komu potrzebny jest ten &amp;#347;miertelny kr&amp;#261;g po co komu wyciska&amp;#263; krwawy sok ciesz sie &amp;#380;yciem p&amp;oacute;ki b&amp;oacute;g daje szanse tworzysz to co ludzie zw&amp;#261; tu szajsem [x2] po co tworzy si&amp;#281; ludzi gotowych by zabi&amp;#263; po co daje si&amp;#281; im w r&amp;#281;k&amp;#281; bro&amp;#324; i uczy jak ja nabi&amp;#263; po co wojny o system historia liczy kartki to ludzie ja tworz&amp;#261; gdy inni wierz&amp;#261; w bajki o lepszym &amp;#347;wiecie ja w to wie&amp;#380;e bo to pisze cho&amp;#263; nie raz s&amp;#322;ysze daj se spok&amp;oacute;j wszystko pry&amp;#347;nie ja uparcie jednak d&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; do celu by pokaza&amp;#263; &amp;#380;e &amp;#347;wiat jeszcze uratuje wielu wiele dusz potrzebuje modlitwy i szansy ludzie to wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; zbi&amp;oacute;r jednej masy to jednostki osobne nie kategorie razem przecie&amp;#380; ka&amp;#380;dy ma problemy i szuka swojej pasji wiec sp&amp;oacute;jrz na to tak jak najlepiej potrafisz usi&amp;#261;&amp;#347;&amp;#263; na chwile i szukaj swej okazji nie dawaj szansy diab&amp;#322;u on ciebie wykorzysta we&amp;#378;mie twoj&amp;#261; dusz&amp;#281; i ju&amp;#380; jej nie odzyskasz komu potrzebny jest ten &amp;#347;miertelny kr&amp;#261;g po co komu wyciska&amp;#263; krwawy sok ciesz sie &amp;#380;yciem p&amp;oacute;ki b&amp;oacute;g daje szanse tworzysz to co ludzie zw&amp;#261; tu szajsem [x2]
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