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Wok&amp;oacute;&amp;#322; gra pozor&amp;oacute;w, ka&amp;#380;dy patrzy na r&amp;#281;ce
Bloki, rap i ja, razem coraz cz&amp;#281;&amp;#347;ciej
Sk&amp;#261;d to znam, ty i ja, nie chce tego wi&amp;#281;cej
Za szybko wszystko si&amp;#281; dzieje, za szybko i wszystko wsz&amp;#281;dzie
Zagubiony czas, ca&amp;#322;y czas gubi&amp;#281; pozory w tym mie&amp;#347;cie[?]
Rany goje, czas ju&amp;#380; we mnie, czuje jak powoli mi&amp;#281;kn&amp;#281;
Uczucia zamieraj&amp;#261;, staje si&amp;#281; dla nich zaprz&amp;#281;giem[?]
Sam ze sob&amp;#261; si&amp;#281; k&amp;#322;&amp;oacute;c&amp;#281;, walka umys&amp;#322;u i serca
Rymami przyrzekam, co te s&amp;#322;owa warte dzi&amp;#347;?
Ka&amp;#380;dy m&amp;oacute;wi, ka&amp;#380;dy my&amp;#347;li, jak przegi&amp;#261;&amp;#322; widzi
Jak na to patrze&amp;#263; mam, w tym sam ze sob&amp;#261; ja
Przesi&amp;#261;kni&amp;#281;ty w&amp;#322;asnym &amp;#380;yciem, dog&amp;#322;&amp;#281;bnie tak
Nikt nie za&amp;#322;atwi moich spraw, a znawm to z do&amp;#347;wiadczenia
Dzi&amp;#281;kuje wszystkim bliskim wam, bo bez was mnie tu niema
Tyle na psychice ran, pozosta&amp;#322; &amp;#347;lad w &amp;#380;yciorysie
Zn&amp;oacute;w goni mnie czas, czuj&amp;#281; &amp;#380;e mam nad czym my&amp;#347;le&amp;#263;
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Sam ju&amp;#380; nie wiem nic, czym oczy mydli&amp;#263; im
Chwil&amp;#261; &amp;#380;yje dzi&amp;#347;, cho&amp;#263; gubi&amp;#281; sens tych chwil
Szybko p&amp;#322;yn&amp;#261; dni, &amp;#347;wiat znika mi
Te&amp;#380; gdzie&amp;#347; w nim, ten sam obraz gry
Szukam szcz&amp;#281;&amp;#347;cia w tym, swego miejsca tutaj
Gdzie&amp;#347; szukam, w mie&amp;#347;cie mija mi kolejna jesie&amp;#324; sucha
Pi&amp;#263; nie chce a pij&amp;#281; wi&amp;#281;cej, wi&amp;#281;c o co chodzi nie wiem
Mimo wszystko ciesze si&amp;#281;, &amp;#380;e tutaj w&amp;#322;a&amp;#347;nie jestem
Papieros to znieczulenie[?], w kt&amp;oacute;rym umys&amp;#322; zn&amp;oacute;w topie
Umys&amp;#322;owe zm&amp;#281;czenie, nie chce ju&amp;#380; my&amp;#347;le&amp;#263;, nie mog&amp;#281;
Nie mog&amp;#281; nie my&amp;#347;le&amp;#263;, co jest we mnie zamkni&amp;#281;te[?]
Tyle my&amp;#347;li w mojej g&amp;#322;owie, tyle wspomnie&amp;#324;, moment&amp;oacute;w
&amp;#346;wiat sp&amp;#281;dza sen z powiek, wszystko co by&amp;#322;o kiedy&amp;#347;
Od lat wady i zalety, cz&amp;#322;owiek m&amp;#322;ody, ju&amp;#380; nie my&amp;#347;l&amp;#281; tak jak wtedy
Kiedy&amp;#347; albo dzi&amp;#347; pami&amp;#281;tam b&amp;#322;&amp;#281;dy swe, cho&amp;#263; dzi&amp;#347; ju&amp;#380; inaczej jest
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