
Familia HP, Czasu coraz mniej
Kiedy znajd&amp;#281; luk&amp;#281; w czasie mo&amp;#380;e odpoczn&amp;#281; Na razie korzystam z si&amp;#322; nic nie robi&amp;#281; na odczep Ale te&amp;#380; nie &amp;#347;l&amp;#281;cz&amp;#281; nad projektem w niesko&amp;#324;czono&amp;#347;&amp;#263; Min&amp;#261;&amp;#322; deadline rzecz uznaj z za&amp;#322;atwion&amp;#261; Nie sta&amp;#263; mnie na strat&amp;#281; tych cennych minut Rozliczam si&amp;#281; sekundowo bo to &amp;#380;ycia wym&amp;oacute;g A tych dni coraz mniej a plan&amp;oacute;w na nie multum Mo&amp;#380;na je przesiedzie&amp;#263; na osiedlowym murku Z zasady przyjmuj&amp;#261;c taktyk&amp;#281; defensywn&amp;#261; Uciekasz przed ryzykiem, kanony trzyma&amp;#263; sztywno Ale czas gra wci&amp;#261;&amp;#380; na nasz&amp;#261; niekorzy&amp;#347;&amp;#263; By wygra&amp;#263; fortun&amp;#281; trzeba fortun&amp;#281; wy&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; Kolejny rok narzuca coraz wi&amp;#281;ksz&amp;#261; presj&amp;#281; Coraz wi&amp;#281;cej spraw wype&amp;#322;nia moje wolne miejsce Jestem ale niedost&amp;#281;pny znaczniej cz&amp;#281;&amp;#347;ciej Milion interes&amp;oacute;w zaj&amp;#281;&amp;#322;o ca&amp;#322;&amp;#261; &amp;#380;ycia przestrze&amp;#324; Wierzcie mi z ka&amp;#380;dym rokiem jest ci&amp;#281;&amp;#380;ej A nie wiem jak naprawd&amp;#281; za lat par&amp;#281; tutaj b&amp;#281;dzie Chc&amp;#281; zrobi&amp;#263; to wszystko chc&amp;#281; osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; me marzenia Lecz czasu na to wszystko ci&amp;#261;gle dla mnie nie ma O kolejnych celach my&amp;#347;l&amp;#281; nawet gdy jest chillout Tak dla mnie wa&amp;#380;na jest wykorzystana ka&amp;#380;da chwila &amp;#379;eby doba mia&amp;#322;a w sumie ze czterdzie&amp;#347;ci godzin Mo&amp;#380;e wtedy interesy wszystkie zd&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322;bym zrobi&amp;#263; Zrealizowa&amp;#263; wszystkie plany, zrobi&amp;#263; ten hajs Mie&amp;#263; czas dla swoich ludzi, zwolni&amp;#263; ten rajd A tak po prostu trzeba cz&amp;#281;sto stan&amp;#261;&amp;#263; na g&amp;#322;owie By pogodzi&amp;#263; jedno z drugim a i trzecie te&amp;#380; zrobi&amp;#263; Czasu coraz mniej a zada&amp;#324; tak wiele Zrobi&amp;#281; wszystko by nie zosta&amp;#263; outsiderem Czasu coraz mniej lecz nie za wszelk&amp;#261; cen&amp;#281; Zrobi&amp;#281; wszystko to zgodnie z w&amp;#322;asnym sumieniem[2x] Chcia&amp;#322;bym cho&amp;#263; na chwil&amp;#281; przymru&amp;#380;y&amp;#263; oczy Zwolni&amp;#263; &amp;#347;wiat p&amp;#281;dz&amp;#261;cy sta&amp;#263; si&amp;#281; niewidocznym Nie czu&amp;#263; t&amp;#281;pa nie spogl&amp;#261;da&amp;#263; na zegarek ani te&amp;#380; w kalendarz Czas odmierza&amp;#263; w rapowych b&amp;#281;bnach Brak momentu na relaks nie ma kiedy potu z czo&amp;#322;a ociera&amp;#263; Brak wypoczynku nieraz A mimo to w czwartek z ziomblami na melan&amp;#380; Albo autem daleko a&amp;#380; paliwo do zera No co, tak jak ty mam pe&amp;#322;no zachcianek Podpisa&amp;#322;bym z losem do umowy o &amp;#380;ycia aneks I wiem co dok&amp;#322;adnie chc&amp;#281; zawrze&amp;#263; w nim By nas ten czas tak cholernie nie nagli&amp;#322; Jeszcze kilka lat temu nie uwierzy&amp;#322;bym nigdy &amp;#379;e czas tak przyspiesza &amp;#380;e &amp;#380;ycie to jest wy&amp;#347;cig Aby zosta&amp;#263; tym cz&amp;#322;owiekiem trzeba umie&amp;#263; czasem zwolni&amp;#263; Zjecha&amp;#263; na parking i odpocz&amp;#261;&amp;#263; w gronie ziombli Takie czasy, post&amp;#281;p, p&amp;#281;d przestrzeni wci&amp;#261;ga wszystkich Nawa&amp;#322;nica jak El nino uderzenie jak blitzkrieg Trzymam mocno kierownic&amp;#281;, sam kieruj&amp;#281; swym &amp;#380;yciem Zaliczaj&amp;#261;c starty, zakr&amp;#281;ty i finisze Wielu jednak na przed siebie chc&amp;#261;c osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; wszystko Wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; jednak sko&amp;#324;czy na poboczach lub na &amp;#380;ycia z&amp;#322;omowisku Chc&amp;#261; prze&amp;#347;cign&amp;#261;&amp;#263; swych rywali i osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; sw&amp;oacute;j cel I wypadaj&amp;#261; z gry bo czasu coraz mniej Czasu coraz mniej a zada&amp;#324; tak wiele Zrobi&amp;#281; wszystko by nie zosta&amp;#263; outsiderem Czasu coraz mniej lecz nie za wszelk&amp;#261; cen&amp;#281; Zrobi&amp;#281; wszystko to zgodnie z w&amp;#322;asnym sumieniem[4x]
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