
Endefis, Nie chc
Ref. Nie chc&amp;#281; by&amp;#263; sam, jak nie chce nikt, wszystko co mam znaczy&amp;#322;oby nic (2x)Samotnym nikt by&amp;#263; nie chce, bo szcze&amp;#347;cie to mie&amp;#263; chce i kogo&amp;#347; obok, pamietam wczoraj nasze &amp;#380;ycie-b&amp;#322;edne ko&amp;#322;o. Dzis pozostawiam to za soba, nadam sens tym s&amp;#322;owom, uwierz we mnie. We&amp;#378; to do serca, co obieca&amp;#322;em spe&amp;#322;nie, duma rozpiera, lecz nie pomaga w niczym. Twojej goryczy nie mam ci za z&amp;#322;e, bo wiem ze zawsze z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; za&amp;#263;mi prawd&amp;#281;. Nie dbasz-tracisz, nie odzyskasz nigdy, te&amp;#380; si&amp;#281; zawiod&amp;#322;em, to mialo na mnie z&amp;#322;y wp&amp;#322;yw. Niech to s&amp;#322;owo dzis obiegnie glob: zawi&amp;#347;ci stop! Czy kto&amp;#347; pos&amp;#322;ucha? To pokrzywdzonych skowyt i dobrobyt tych u w&amp;#322;adzy, szczyt ludzkiej odrazy a na ulicach przemoc, &amp;#380;y&amp;#263; znaczy nie m&amp;oacute;c. Nie od dzis widok z&amp;#322;a, ludzka obojetno&amp;#347;&amp;#263;, ma&amp;#322;o kto ma mo&amp;#380;liwo&amp;#347;&amp;#263; wybicia si&amp;#281; ponad przecietno&amp;#347;&amp;#263;. Co krok to wr&amp;oacute;g, tu serca ch&amp;#322;&amp;oacute;d, betonowy bruk a dni s&amp;#261; policzone, ty nie licz na cud, bo to wszystko jest chore. Nie chc&amp;#281; dogorywac, przesta&amp;#263; &amp;#380;y&amp;#263; marzeniami, chce je spe&amp;#322;nic, miec co&amp;#347; i dzieli&amp;#263; sie tym z wami. Nie pozwole zrani&amp;#263; za nic, niech dobro z&amp;#322;o w nas wypiera, zadbam o lepsza przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; (przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;), kt&amp;oacute;ra jest tu i teraz.Ref. Nie chce by&amp;#263; sam, jak nie chce nikt, wszystko co mam znaczy&amp;#322;oby nic (2x)Kto z nas moze mie&amp;#263; pewno&amp;#347;&amp;#263;, &amp;#380;e zawsze bliscy obok b&amp;#281;d&amp;#261;, &amp;#380;e ich nie zabraknie, gdy przed Bogiem b&amp;#281;d&amp;#281; musia&amp;#322; kl&amp;#281;kn&amp;#261;&amp;#263;? &amp;#379;e ta, kt&amp;oacute;r&amp;#261; kocham, mimo &amp;#380;e nie jest obok, zostanie dla mnie t&amp;#261; sam&amp;#261; osob&amp;#261;? Zawsze, nie tylko po to &amp;#380;eby m&amp;oacute;wi&amp;#263; do niej skarbie, kotku lub anio&amp;#322;ku, przecie&amp;#380; samotnym nikt by&amp;#263; nie chce. Nie wiesz, &amp;#380;e mie&amp;#263; kogo&amp;#347; obok to najwi&amp;#281;ksze szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, straci&amp;#263; to w jedn&amp;#261; chwil&amp;#281;-to najgorsze z nieszcz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;. Powiedz czy s&amp;#322;yszysz w tlumie krzyk samotnych ludzi, powiedz mi czy umiesz po&amp;#347;r&amp;oacute;d tego si&amp;#281; nie zgubic? Powiedz mi, zrozumiem, bo czym mog&amp;#281; sie od ciebie r&amp;oacute;&amp;#380;ni&amp;#263; - tak samo jak ty reaguje kiedy cz&amp;#322;owiek blu&amp;#378;ni. Bracia przeciwko sobie, milo&amp;#347;&amp;#263; w nienawi&amp;#347;&amp;#263;. Powiedz czy to przez zawi&amp;#347;&amp;#263; czy samotno&amp;#347;&amp;#263;, ludzie si&amp;#281; modl&amp;#261;, p&amp;oacute;&amp;#380;niej ci sami ludzie podl&amp;#261;?Ref. Nie chc&amp;#281; by&amp;#263; sam, jak nie chce nikt, wszystko co mam znaczy&amp;#322;oby nic (2x)Tylko prosz&amp;#281;, &amp;#380;ebym tam doszed&amp;#322;, gdzie nie b&amp;#281;d&amp;#281; sam, &amp;#380;ebym mia&amp;#322; z kim si&amp;#281; &amp;#347;miac, z kim k&amp;#322;&amp;oacute;ci&amp;#263;, o kogo si&amp;#281; ba&amp;#263;, za kim w ogie&amp;#324; rzucic, bo ju&amp;#380; wiem, &amp;#380;e przegrany jest czlowiek sam wsr&amp;oacute;d ludzi. &amp;#321;atwo si&amp;#281; pogubic, tego &amp;#380;ycie uczy, co&amp;#347; da&amp;#263; z siebie musisz. Szanuj rodzin&amp;#281;, bo w potrzebie nie porzuci, nie zostawia, ale pamietaj te&amp;#380;, &amp;#380;e wzajemno&amp;#347;&amp;#263; to podstawa. Mro&amp;#380;e krew, ale zawsze cie&amp;#324; zawa&amp;#380;a na tym czy &amp;#380;yczliwo&amp;#347;&amp;#263; jest na ludzkich twarzach czy odraza. Gad&amp;#380;ety, b&amp;#322;yskotki, wymuszone &amp;#347;miechy, wrzawa pi&amp;#281;kne wra&amp;#380;enie stwarza, ale sp&amp;oacute;jrz g&amp;#322;&amp;#281;biej, nie wygl&amp;#261;da ju&amp;#380; tak pi&amp;#281;knie, oni razem w tym ob&amp;#322;&amp;#281;dzie, a tak naprawd&amp;#281; ka&amp;#380;dy sam  kwestia czasu jak wymi&amp;#281;knie. A w codzienno&amp;#347;ci m&amp;#281;tnej znajdziesz jedn&amp;#261; prawd&amp;#281;  - nikt z wyboru sam nie zmaga si&amp;#281; z tym maglem. W tym wci&amp;#261;&amp;#380; trwam, mam o kogo i si&amp;#281; martwie, w bliskich mam oparcie i to jest wa&amp;#380;ne. Daj B&amp;oacute;g, oby by&amp;#322;o tak na zawsze!Ref. Nie chc&amp;#281; by&amp;#263; sam, jak nie chce nikt, wszystko co mam znaczy&amp;#322;oby nic (4x)
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