
Fu, D
(Biegn&amp;#281; jak lew, nie zatrzymasz mnie cho&amp;#263;by&amp;#347; nawet tego chcia&amp;#322;, nie powstrzymasz mnie, nie) Biegn&amp;#281; jak lew, by dobiec do celu i niewa&amp;#380;ne jak&amp;#261; drog&amp;#261;, przyjacielu potykaj&amp;#261;c si&amp;#281; o b&amp;#322;&amp;#281;dy w jedn&amp;#261; stron&amp;#281; mam ten bilet, nie patrz&amp;#261;c w ty&amp;#322; zajeba&amp;#263; z buta by nie zosta&amp;#263; w tyle i niewa&amp;#380;ne w jakim jestem po&amp;#322;o&amp;#380;eniu &amp;#347;wiata on nale&amp;#380;y do mnie, co jest za mn&amp;#261; moja strata odbijaj&amp;#261;c z naprzeciwka wroga nag&amp;#322;y atak przeciskaj&amp;#261;c si&amp;#281; przez wir prostego &amp;#380;ycia i spraw moja wierna intuicja wyznacza mi ten szlak nie my&amp;#347;l&amp;#261;c o b&amp;#322;&amp;#281;dach przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci, niech to szlag w samo sedno trafi wiem, tak jak ja to potrafi jeszcze wiele wbrew naturze wywo&amp;#322;a&amp;#263; burz&amp;#281; ostatecznym ciosem ka&amp;#380;d&amp;#261; &amp;#347;cian&amp;#281; zburz&amp;#281; i niewa&amp;#380;ne czy b&amp;#281;d&amp;#281; jeszcze bieg&amp;#322; d&amp;#322;u&amp;#380;ej jak&amp;#261; przejd&amp;#281; drog&amp;#281;, na tak&amp;#261; zas&amp;#322;u&amp;#380;&amp;#281; nie my&amp;#347;l&amp;#261;c o tym, &amp;#380;e depczesz moj&amp;#261; muz&amp;#281; Refren: Nie zatrzymasz mnie - cho&amp;#263;by&amp;#347; nawet tego chcia&amp;#322; nie powstrzymasz mnie - ile by ten konflikt trwa&amp;#322; nie zastraszy mnie nawet ostrzegawczy strza&amp;#322; rozp&amp;#281;dza mnie &amp;#380;ycie, nap&amp;#281;dza m&amp;oacute;j w&amp;#322;asny plan Przekraczam pr&amp;#281;dko&amp;#347;&amp;#263; ruchy niekontrolowane jak w nieko&amp;#324;cz&amp;#261;cym &amp;#347;nie akcje niespodziewane mie&amp;#263; ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat w gar&amp;#347;ci to nie by&amp;#322;o mi dane ma&amp;#322;y post&amp;oacute;j na oddech, dalej wrotki odpalane ze mn&amp;#261; t&amp;#281;sknota, nienawi&amp;#347;&amp;#263;, &amp;#380;al, uczucia mieszane doros&amp;#322;y &amp;#347;wiat mnie wita, szczeniackie &amp;#380;ycie odpada zostaje twardy charakter, jad&amp;#281; dalej, nie wysiadam starzeje si&amp;#281; cz&amp;#322;owiek, zdrowy duch umys&amp;#322;em w&amp;#322;ada najpi&amp;#281;kniejszy okres mego &amp;#380;ycia ca&amp;#322;a eskapada czas wydaje si&amp;#281; by&amp;#263; szybszy, ja biegn&amp;#281; nadal korzystaj&amp;#261;c pi&amp;#281;knie z &amp;#380;ycia, otrzymuj&amp;#281; co&amp;#347; w zamian w&amp;#322;asne przyjemno&amp;#347;ci, sex z kobiet&amp;#261; - niby bana&amp;#322; kontroluj&amp;#261;c kondycj&amp;#281;, biegn&amp;#281; omijaj&amp;#261;c kana&amp;#322; modl&amp;#261;c si&amp;#281; o zdrowie, &amp;#380;eby B&amp;oacute;g mi je nada&amp;#322; dobieg&amp;#322;bym do celu gdybym maj&amp;#261;tek posiada&amp;#322; raczej dobiegn&amp;#281; do mety, &amp;#380;ebym tylko uwa&amp;#380;a&amp;#322; Refren: Nie zatrzymasz mnie - cho&amp;#263;by&amp;#347; nawet tego chcia&amp;#322; nie powstrzymasz mnie - ile by ten konflikt trwa&amp;#322; nie zastraszy mnie nawet ostrzegawczy strza&amp;#322; rozp&amp;#281;dza mnie &amp;#380;ycie, nap&amp;#281;dza m&amp;oacute;j w&amp;#322;asny plan (ogarn&amp;#281; ten cel, ogarn&amp;#281; ten cel)
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