
Grammatik, Ile jeste
Przez życie z Beaglem, bo lubię uśmiechChociaż los płata figle i kieszenie pusteI życie na kredyt, bo nie chcesz by ktokolwiek wspierałI o pomoc nie umiesz poprosić nawet przyjacielaZbyt ślepy, zbyt głupi, zbyt uparty by opakowanie z folii z siebie zrzucićPodziwiam tych, którzy umieją iść na skrótyNie czują nic, kochając sen i nieważne skutkiTak bardzo nienawidzę siebie, gdy płaczeszTak bardzo pragnę, kiedy w oczy ci patrzęTwarze tak skrajne, czasem los kusi by graćI wiem, że umiałbym sytuacje wykorzystaćA chcę by każda intencja była czystaA ty jak wiele jesteś w stanie poświęcić by wygrać?Czasem mam takie chwile, kiedy robię rachunekSumienie męczy a umysł poddany jest ciężkiej próbieChcę zrozumieć ile we mnie się zmieniłoCzy może przez te pasję wszystko już runęłoTyle razy burzyłem mur między namiŻeby w końcu żyć godnie a nie żyć marzeniamiCzęsto na skróty nie czekam aż się pofarciNie chcę łapać szczęścia ja chcę ściskać je w garściTysiące pomysłów żeby dusza była czystaTyle samo gorzkich prawd tylko po to by wygraćWiele chcę od życia i sam mogę oddać dużoNawet, gdy znaczone karty złą przyszłość wróżąCzasem wbrew sobie, choć głowa mówi inaczejI nic na to nie poradzę, że tak o swoje walczęNie chcę zginąć w tłumie podobnych robotówKtórych wolność ktoś zamknął w klatce z banknotów[x2]Ile jesteś w stanie zmienić w sobie?Ile chcesz zmienić innym w głowie, oportunistoNie każdą szansę trzeba wykorzystaćWięc ile jesteś w stanie poświęcić by wygrać?Nawet szybciej awisto cię wychodzi, byle łatwiejUsprawiedliwisz wszystko a ja mam dość takich tłumaczeńPopatrz w lustro i miej odwagę mieć pomysł na siebieNie kopiuj głupot z kolorowych gazetNo cóż mój wybór, spełniam swoje marzeniaNikogo nie chcę zmieniaćA status społeczny to ściemaGra jak chińczyk, ale może czas dorosnąćZacząć żyć nie dawać się iluzjom nabrać tak prostoOpakowani trudnoJa walczę już tylko o swój losI nie jest nudnoPowiedz ile jesteś w stanie poświęcić by wygraćCzy są rzeczy, które mogą ciebie ograniczaćJak bardzo wierzysz w to, co usilnie tak budujeszJa kocham wolność i oddać jej nie umiem
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