
Fu, Dzi
Ref. x2 Dzisiaj wszystko si&amp;#281; pierdoli raczej Nie jest tak jak trzeba Dzisiaj wszystko jest inaczej Otwieram oczy z rana Za ko&amp;#322;nierz z&amp;#322;oty [] Spanie do p&amp;oacute;&amp;#378;na to wyka&amp;#324;cza Wstaj&amp;#281; do przepony do&amp;#322;&amp;#261;czam tlen []Nie wy&amp;#322;&amp;#261;czam &amp;#377;le si&amp;#281; spa&amp;#322;o boli mnie szyja wnet S&amp;#322;ysz&amp;#281; pukanie do drzwi Kto&amp;#347; si&amp;#281; dobija to pisarska &amp;#380;mija Puka przez wizjer luka Ola&amp;#263; nie otwieram S&amp;#322;ysz&amp;#281; u Cink&amp;oacute;w pukanie Zostawili w zamku do drzwi kolejne wezwanie Sranie w banie Ods&amp;#322;aniam &amp;#380;aluzje &amp;#347;wiat&amp;#322;o wpada Promie&amp;#324; razi jak ogie&amp;#324; Po g&amp;#322;owie chodzi wiele pomys&amp;#322;&amp;oacute;w Rozk&amp;#322;ad plan&amp;oacute;w dzisiejszych Za &amp;#347;cian&amp;#261; s&amp;#322;ysz&amp;#281; dziecka p&amp;#322;acz Coraz to g&amp;#322;o&amp;#347;niejszy &amp;#379;eby ten dzie&amp;#324; nale&amp;#380;a&amp;#322; do najlepszych Z deczko zapowiada si&amp;#281; kiepsko Ruszaj dupsko kole&amp;#380;ko Patrz ulica s&amp;#322;o&amp;#324;ce ludzie skwar S&amp;#322;ycha&amp;#263; ha&amp;#322;as du&amp;#380;ego miasta Uliczny gwar opon pisk S&amp;#322;ysz&amp;#281; w uszach gwizd Szok adrenalina daje w pysk Nie mog&amp;#281; si&amp;#281; dzisiaj znale&amp;#378;&amp;#263; Ziomk&amp;oacute;w nie mog&amp;#281; znale&amp;#378;&amp;#263; Wzi&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; w gar&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; zechce Pojecha&amp;#322;bym do studia ale mi si&amp;#281; nie chce Pierdykn&amp;#261;&amp;#322; bym na piechot&amp;#281; skr&amp;#281;c&amp;#281; w t&amp;#281; i we w t&amp;#281; Dzi&amp;#347; wkurwia mnie ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat tego nie chc&amp;#281; Nic na to nie poradz&amp;#281; &amp;#380;e tak si&amp;#281; wyra&amp;#380;&amp;#281; Co b&amp;#281;dzie dalej si&amp;#281; oka&amp;#380;e si&amp;#281; oka&amp;#380;e Ref. x2 Dzisiaj wszystko si&amp;#281; pierdoli raczej Nie jest tak jak trzeba Dzisiaj wszystko jest inaczej x2 Nie jest tak s&amp;#322;odko i nie jest tak pi&amp;#281;knie Wielka niewiadoma kt&amp;oacute;ra dzisiaj jest we mnie Dzi&amp;#347; wyleczy&amp;#263; mo&amp;#380;e mnie tylko huki puki Dzwoni&amp;#281; do sztuki zn&amp;oacute;w afera bo nie odbiera Fu bez zamu&amp;#322;ki nie mog&amp;#281; si&amp;#281; dodzwoni&amp;#263; Nie moja wina czas mija nast&amp;#281;pna godzina To z&amp;#322;ej gry z&amp;#322;a mina W tym w&amp;#261;tku kurwa nigdy nic nie mo&amp;#380;e by&amp;#263; w porz&amp;#261;dku Ale nie mo&amp;#380;na si&amp;#281; do&amp;#322;owa&amp;#263; chowa&amp;#263; We w&amp;#322;asnym cieniu Bo przelecisz &amp;#380;ycie w oka mgnieniu W moim imieniu przepraszam bliskich Za swoje niekt&amp;oacute;re zagrywki Lecz to tylko chwilowe przeb&amp;#322;yski Elo elo dla wszystkich Ref. x2 Dzisiaj wszystko si&amp;#281; pierdoli raczej Nie jest tak jak trzeba Dzisiaj wszystko jest inaczej Nie raz jest tak &amp;#380;e wszystko si&amp;#281; pierdoli Raz w dobrej raz w z&amp;#322;ej sytuacji finansowej si&amp;#281; stoi Wszystko si&amp;#281; kroi bez forsy jest jak w niewoli Zamkni&amp;#281;ty nic nie mo&amp;#380;esz zrobi&amp;#263; Tylko czeka&amp;#263; co ci&amp;#281; jeszcze mo&amp;#380;e dzisiaj dobi&amp;#263; Jestem &amp;#347;wi&amp;#281;cie przekonany &amp;#380;e los m&amp;oacute;j jest pouk&amp;#322;adany Jeszcze czas niezmarnowany W dokonanym stoj&amp;#281; fakcie W rezultacie obserwuje w trakcie Jak ludzie wok&amp;oacute;&amp;#322; mnie si&amp;#281; zmieniaj&amp;#261; O swoj&amp;#261; w&amp;#322;asn&amp;#261; dup&amp;#281; dbaj&amp;#261; Staj&amp;#261; si&amp;#281; inni A ja wed&amp;#322;ug w&amp;#322;asnych zasad staj&amp;#281; si&amp;#281; silny Bo nie zawsze jest bosko Nie trzeba nigdy by&amp;#322;o dostrzega&amp;#263; b&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;w jak przez mikroskop Nie zawsze &amp;#380;y&amp;#322;o si&amp;#281; beztrosko Lecz sprawy zawsze mijaj&amp;#261; jak kalejdoskop Pami&amp;#281;tam miesi&amp;#261;ce gdy kr&amp;oacute;lowa&amp;#322; m&amp;oacute;j horoskop Zawsze b&amp;#281;d&amp;#281; odt&amp;#261;d pisa&amp;#322; moje motto Wa&amp;#380;ny optymizm na tym polega ten mechanizm To realizm z mojego w&amp;#322;asnego &amp;#347;wiata x4 Nie jest tak s&amp;#322;odko nie jest tak pi&amp;#281;knie Wielka niewiadoma kt&amp;oacute;ra dzisiaj jest we mnie
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