
Dka, Pe
Dobrowolnie si&amp;#281; sta&amp;#322;o, bez &amp;#380;adnych skrupu&amp;#322;&amp;oacute;w, przyparci do muru, bez &amp;#380;yciowego guru &amp;#379;yciowa fabu&amp;#322;&amp;#261; jak tragik i komedia Ma sw&amp;oacute;j konflikt jak nowiny w mediach Sztuka walki jak capoeira R&amp;oacute;wnowaga rozumu absolutnie napiera Taniec z diab&amp;#322;em niebezpieczny jest Rozlu&amp;#378;nij pi&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;, oszcz&amp;#281;d&amp;#378; tych palc&amp;oacute;w pi&amp;#281;&amp;#263; By policzy&amp;#263; b&amp;#322;&amp;#281;dy, nauczy&amp;#263; si&amp;#281; na nich &amp;#321;atwo jest jednym ruchem inne &amp;#380;ycie zwali&amp;#263; Zrani&amp;#263; siebie drog&amp;#261; na skr&amp;oacute;ty nie b&amp;#281;dzie, nic nie wyjdzie jak stoisz w jednym rz&amp;#281;dzie z pasj&amp;#261; by zabi&amp;#263;, odebra&amp;#263; tchnienie Jeszcze go nie s&amp;#322;yszysz, a ju&amp;#380; wiesz kto, co, jak, gdzie Nie masz poj&amp;#281;cia, tak naprawd&amp;#281; milczysz Bo wiesz, &amp;#380;e te flirty upadn&amp;#261; jak mity Jak Troja, jak hity, jak prorok zabity, Jak ci co si&amp;#281; modl&amp;#261;, a wierz&amp;#261; na niby Taki &amp;#347;mieszny paradoks, &amp;#380;e jedni nie chc&amp;#261;, A ci co chc&amp;#261; nie maj&amp;#261;, nie wiedz&amp;#261; czy to los, Czy B&amp;oacute;g, czy po prostu biologia odpowiedzialna jest za to, &amp;#380;e cz&amp;#322;owiek to towar przewi&amp;#324; od nowa, z&amp;#322;o w rozum chowasz lepiej to co stworzysz porz&amp;#261;dnie wychowaj. Ref. Patrzysz w senny &amp;#347;wiat, on jest tylko pe&amp;#322;en wad A &amp;#347;miechu pe&amp;#322;no z wszystkich ludzi klaun&amp;oacute;w tu. (2x) 2. Populacja po&amp;#380;era mnie od &amp;#347;rodka Tak sobie z&amp;#322;ote my&amp;#347;li, Epikur niby &amp;#347;mierci nie ma Nie ma s&amp;#322;&amp;oacute;w nie ma ich wolno&amp;#347;ci, zamkni&amp;#281;te cenzur&amp;#261;, a ja sobie puszczam oddech z nim siebie ciep&amp;#322;o przechowuje sobie swoje miejsce w niebie bez promocji B&amp;oacute;g nie znajdzie tylu mocnych co by o w&amp;#322;asnych si&amp;#322;ach dotarli do tych stopni nieba jest otwarte dla wszystkich, zamkni&amp;#281;te dla ludzi &amp;#346;redniowiecze, renesans, to k&amp;#322;amstwo nie wr&amp;oacute;ci Jako&amp;#347; s&amp;#322;abo si&amp;#281; robi jak si&amp;#281; o tym my&amp;#347;li To nie pasja, to nie sen, realne zmys&amp;#322;y &amp;#263;wiczy Taki nowy system, kapitalizm duszy, ekonomia my&amp;#347;li i inne my&amp;#347;li uczy czekasz, czekam, w z&amp;#322;o&amp;#347;ci tupi&amp;#281; w tej kolejce sta&amp;#322;em z nadziej&amp;#261;, &amp;#380;e kupi&amp;#281; szcz&amp;#281;&amp;#347;cie ale B&amp;oacute;g je da&amp;#322; mi za darmo chyba zas&amp;#322;u&amp;#380;y&amp;#322;em sobie, ale nie wiem czym Wybacz, wybacz, wybacz  Ja to wiem, bo jestem prorokiem tego syfu Zrobi&amp;#281; pop&amp;#322;och s&amp;#322;owem, z ka&amp;#380;dym rokiem mego bytu we&amp;#378; to skrytykuj, odwr&amp;oacute;&amp;#263; si&amp;#281; plecami lecz nie ja, innie wbij&amp;#261; ci sztylet z truciznami. Amen, amen,  To co zrobisz teraz, nie zostanie na p&amp;oacute;&amp;#378;niej, Bo potem to b&amp;#281;dzie ju&amp;#380; tylko trudniej Ja ci m&amp;oacute;wi&amp;#281;, ty i tak nie s&amp;#322;uchasz, A z tego wychodz&amp;#261; tylko k&amp;#322;&amp;oacute;tnie. Ref. Patrzysz w senny &amp;#347;wiat, on jest tylko pe&amp;#322;en wad A &amp;#347;miechu pe&amp;#322;no z wszystkich ludzi klaun&amp;oacute;w tu. (2x)
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