
Dka, Walcz
1.T&amp;#322;umy istnie&amp;#324; walcz&amp;#261; o ka&amp;#380;dy oddech
o przestrze&amp;#324; szcz&amp;#281;&amp;#347;cie by si&amp;#281; dorobi&amp;#263;
jestem sam w tej podro&amp;#380;y nie ma ko&amp;#324;ca drogi
nie opadn&amp;#281; bo wiem ze b&amp;#281;dziesz chcia&amp;#322; mnie dobi&amp;#263;
marzenia runa w gruzach a z nimi ja tez
czy znalaz&amp;#322; si&amp;#281; cho&amp;#263; jeden co chcia&amp;#322; mnie wesprze&amp;#263;
patrzysz na mnie i m&amp;oacute;wisz zwyk&amp;#322;y ch&amp;#322;opak
ja patrze w lustro i widz&amp;#281; zwyk&amp;#322;y towar
handlujesz mn&amp;#261; wyrzucasz gdy si&amp;#281; znudz&amp;#281;
ja zapomn&amp;#281; wybacz&amp;#281; i po raz drugi wr&amp;oacute;c&amp;#281;
dam ci serce podam r&amp;#281;k&amp;#281; u&amp;#347;miechn&amp;#281; si&amp;#281; 
dam ci wi&amp;#281;cej nie b&amp;#281;d&amp;#281; zimnym draniem pr&amp;#281;dzej
zniszcz&amp;#281; siebie ni&amp;#380; skrzywdz&amp;#281; innych wierze 
mam przeznaczenie, widz&amp;#281; pi&amp;#281;kna przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; szczerze
b&amp;#281;d&amp;#281; walczy&amp;#322; o ni&amp;#261; b&amp;#281;d&amp;#281; robi&amp;#322; wszystko by to wysz&amp;#322;o
nie chce by&amp;#263; wierny nie chce by to prys&amp;#322;o
idziesz gdzie&amp;#347; przed siebie tak i ci&amp;#261;gle pl&amp;#261;czesz
&amp;#347;wiat ma w gar&amp;#347;ci &amp;#380;ycie twe, przegrywasz z czasem
nie chce sko&amp;#324;czy&amp;#263; tak jak wy wiec ci&amp;#261;gle walcz&amp;#281;
nie wiem czy co&amp;#347; zyskam w tym a mo&amp;#380;e strac&amp;#281; 
2.&amp;#346;wiat si&amp;#281; spieni&amp;#281;&amp;#380;y&amp;#322; ju&amp;#380; dawno
warto&amp;#347;ci gdzie&amp;#347; uciek&amp;#322;y, cho&amp;#263; jednych trzyma wiara
innych wiara psuje, w&amp;#347;ciek&amp;#322;y jestem jak widz&amp;#281; fa&amp;#322;sz 
nie poddaje si&amp;#281; tak &amp;#322;atwo b&amp;#281;d&amp;#281; walczy&amp;#322; nawet sam
chce pokaza&amp;#263; drog&amp;#281; do lepszych czas&amp;oacute;w 
gdzie ka&amp;#380;dy z nas ma troch&amp;#281; wi&amp;#281;cej czasu
dla siebie bliskich dla zwyk&amp;#322;ego dobra
gdzie pieni&amp;#261;dz ginie a z&amp;#322;o nie ma z czego pobra&amp;#263; 
jadowite s&amp;#322;owa nie powala mnie mam swoje cele i osi&amp;#261;gn&amp;#281; je
gdy wrze ma krew jestem got&amp;oacute;w by da&amp;#263; temu kres
by &amp;#322;zy ludzi zamieni&amp;#263; w taki deszcz kt&amp;oacute;ry
wszystkich nas oczy&amp;#347;ci jak jeden chrzest
s&amp;#261; tacy co cierpi&amp;#261; i ci co je zadaj&amp;#261;
s&amp;#261; tacy co pl&amp;#261;cz&amp;#261; i tacy co nie znaj&amp;#261; &amp;#322;ez
idziesz gdzie&amp;#347; przed siebie tak i ci&amp;#261;gle pl&amp;#261;czesz
&amp;#347;wiat ma w gar&amp;#347;ci &amp;#380;ycie twe, przegrywasz z czasem
nie chce sko&amp;#324;czy&amp;#263; tak jak wy wiec ci&amp;#261;gle walcz&amp;#281;
nie wiem czy co&amp;#347; zyskam w tym a mo&amp;#380;e strac&amp;#281; (x3)
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