
GO, Kompleksy
Nastolatka marzy o figurze gwiazdy wybiegu 
dlatego g&amp;#322;odzi si&amp;#281; na &amp;#347;mier&amp;#263; plus jeden szczeg&amp;oacute;&amp;#322; 
gdy dawki fety staj&amp;#261; si&amp;#281; elementem diety 
to mo&amp;#380;e je&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; nie chce ale niestety 
efekty &amp;#380;a&amp;#322;osne, klinika dla anorektyk&amp;oacute;w lub brawurowy finisz na detoksie lub odwyku 
trumna gdy mniej warta, czy figura tego warta 
nie &amp;#380;artuje cz&amp;#322;owieku, nie bardzo znam si&amp;#281; na &amp;#380;artach 
znam za to kilka dziewczyn kt&amp;oacute;re wygl&amp;#261;daj&amp;#261; jak &amp;#380;ywe szkielety i wci&amp;#261;&amp;#380; sie od chudzaj&amp;#261; 
nienawidz&amp;#261; siebie, maj&amp;#261; kompleksy setki stworzone przez telewizje, m&amp;#322;odzie&amp;#380;owe gazetki i m&amp;#261;dre rady swoich szkolnych kole&amp;#380;anek 
panienki maj&amp;#261; w g&amp;#322;owach poprzestawiane 
taki jest ten &amp;#347;wiat 
wiem &amp;#380;e mam racje wiele ludzi umrze przez swoje flustracje 
Ref. 
Ludzie tworz&amp;#261; kompleksy a kompleksy niszcz&amp;#261; ludzi 
mo&amp;#380;e nie jest za p&amp;oacute;&amp;#378;no mo&amp;#380;e pora si&amp;#281; obudzi&amp;#263; 
Ciebie te&amp;#380; to dotyka nie wp&amp;#281;dzaj si&amp;#281; do grobu 
chce uwolni&amp;#263; umys&amp;#322; nie ma innego sposobu 
W podstaw&amp;oacute;wce by&amp;#322; z niego spokojny dzieciak 
cichy i grzeczny jednak nikt nie wiedzia&amp;#322; jakie piek&amp;#322;o po szkole dzieje si&amp;#281; w jego domu ojciec bi&amp;#322; po pijaku 
dzieciak nie m&amp;oacute;wi&amp;#322; nikomu ale w duchu przy si&amp;#281;ga&amp;#322; zemst&amp;#281; staremu chcia&amp;#322; go zabi&amp;#263; czeka&amp;#322; na szanse po temu 
tatu&amp;#347; zrobi&amp;#322; jednak swojemu synkowi kawa&amp;#322; 
po kolejnej libacji odjecha&amp;#322; na zawa&amp;#322; 
w pierwszej chwili dzieciak nie m&amp;oacute;g&amp;#322; w to uwierzy&amp;#263; 
p&amp;oacute;&amp;#378;niej przy rzek&amp;#322; sobie &amp;#380;e nikt go nie uderzy ju&amp;#380; nigdy i zacz&amp;#261;&amp;#322; si&amp;#281; trzyma&amp;#263; tego 
zrodzi&amp;#322; sobie w piwnicy si&amp;#322;owni&amp;#281; z koleg&amp;#261; 
szybko sta&amp;#322; si&amp;#281; silny bo &amp;#263;wiczy&amp;#322; jak nawiedzony 
mi&amp;#281;&amp;#347;nie by&amp;#322;y dla niego sposobem samoobrony 
pod t&amp;#261; mask&amp;#261; twardziela jednak si&amp;#281; ukrywa&amp;#322; ma&amp;#322;y ch&amp;#322;opiec kt&amp;oacute;ry baty od ojca obrywa&amp;#322; 
a steryd&amp;oacute;w &amp;#322;adowa&amp;#263; nigdy nie przestawa&amp;#322; i sko&amp;#324;czy&amp;#322; jak jego ojciec odjecha&amp;#322; na zawa&amp;#322; 
Ref. 
Ludzie tworz&amp;#261; kompleksy a kompleksy niszcz&amp;#261; ludzi 
mo&amp;#380;e nie jest za p&amp;oacute;&amp;#378;no mo&amp;#380;e pora si&amp;#281; obudzi&amp;#263; 
Ciebie te&amp;#380; to dotyka nie wp&amp;#281;dzaj si&amp;#281; do grobu 
chce uwolni&amp;#263; umys&amp;#322; nie ma innego sposobu 
Ka&amp;#380;dy si&amp;#281; czego&amp;#347; boi 
ka&amp;#380;dy bywa niepewny nikt nie jest doskona&amp;#322;y ka&amp;#380;dy pope&amp;#322;nia b&amp;#322;&amp;#281;dy ale nie ka&amp;#380;dy zmierzy si&amp;#281; ze swymi demonami nie wszyscy si&amp;#281; od warz&amp;#261; nie poradz&amp;#261; sami sobie 
Ci kt&amp;oacute;rzy nie wierz&amp;#261; &amp;#380;e problemy maj&amp;#261; bo najcz&amp;#281;&amp;#347;ciej sami je sobie wmawiaj&amp;#261; 
przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; niech na zawsze zostanie przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261; bez tego nie zmierzysz si&amp;#281; z tera&amp;#378;niejszo&amp;#347;ci&amp;#261; 
gdyby&amp;#347;my tylko umieli uwierzy&amp;#263; w siebie wszystko by&amp;#322;oby inaczej cho&amp;#263; nie koniecznie jak w niebie 
to mo&amp;#380;e cho&amp;#263; troch&amp;#281; lepiej a na pewno pro&amp;#347;ciej 
mo&amp;#380;e patrzyliby&amp;#347;my na &amp;#347;wiat troch&amp;#281; rado&amp;#347;niej 
je&amp;#347;li na to pozwolisz zabije ci&amp;#281; twoja psychika 
w w muwisz sobie jakie&amp;#347; bzdury koniec i kwita 
to ka&amp;#380;dego dotyka wp&amp;#281;dzamy si&amp;#281; do grobu 
chce uwolni&amp;#263; umys&amp;#322; nie ma innego sposobu
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