
Inespe, Szybko
Biegniesz, gonisz, pracujesz, dzwonisz&amp;#379;yjesz wed&amp;#322;ug zasad ekonomiiJak szybko zarobi&amp;#263;, pomy&amp;#347;l, skoncentruj sie, r&amp;#281;k&amp;#281; we&amp;#378; do skroniI p&amp;#281;d&amp;#378;, kas&amp;#281; kasujNa &amp;#380;ycie musisz mie&amp;#263; got&amp;oacute;wki zas&amp;oacute;bSzybciej bo nie ma czasuSpok&amp;oacute;j, odpoczynek s&amp;#261; dla ludzi z lasuAlbo dla tych co &amp;#380;yj&amp;#261; rent&amp;#261;To &amp;#347;wiat gna z pr&amp;#281;dko&amp;#347;ci&amp;#261; nie poj&amp;#281;t&amp;#261;Ja wiem to, &amp;#380;e nie masz odwagi, &amp;#380;eby zwolni&amp;#263; tempoZe strachu przed n&amp;#281;dz&amp;#261;Ty p&amp;#281;dzisz bo inni p&amp;#281;dz&amp;#261;Tak i gl&amp;#281;dz&amp;#261;Ustawki w interesachW garniakach nigdy w dresachGliny i najeby akcent to pe&amp;#322;na kasa nieszczere g&amp;#322;upie gadkiAni s&amp;#322;owa o interesach i o tym co ci&amp;#281; gn&amp;#281;biBo &amp;#380;yjesz na uwi&amp;#281;ziTak cz&amp;#322;owieku &amp;#380;yjesz na uwi&amp;#281;ziRef.: Szybko, szybko kase kasujSzybko, szybko nie masz czasuWszystko zapierdala, tempo swe dopasujI p&amp;#281;d&amp;#378; bo nie masz czasuWsz&amp;#281;dzie ci&amp;#261;gle si&amp;#281; co&amp;#347; dziejeInformacje p&amp;#322;yn&amp;#261;&amp;#322; w TV i na internecieWiedzie&amp;#263; chcecie, klik i ju&amp;#380; wiecieKto&amp;#347; wcze&amp;#347;niej zwietrzy&amp;#322; szybko poda&amp;#322; dalejKto pierwszy ten lepszySprzedaje informacje, ale tre&amp;#347;ci pieprzyPowod&amp;oacute;w ma wieleI ch&amp;#281;ci szczereBo wie, &amp;#380;e co chwila kto inny jest lideremCho&amp;#263;by wcze&amp;#347;niej by&amp;#322; zeremPo&amp;#347;wi&amp;#281;ci si&amp;#281; w stu procentach i zrobi karier&amp;#281;B&amp;#281;dzie lideremLecz pami&amp;#281;taj, &amp;#380;e tylko kiedy w stu procentachNiedziele i &amp;#347;wi&amp;#281;taPod&amp;#322;&amp;#261;czysz si&amp;#281; i nie zwolnisz tempaCho&amp;#263;by nerwy mia&amp;#322;by&amp;#347; w strz&amp;#281;pachI czu&amp;#322;by&amp;#347; si&amp;#281; mniej wi&amp;#281;cej jak cytryna wyci&amp;#347;ni&amp;#281;taZapal skr&amp;#281;taI zastan&amp;oacute;w si&amp;#281; po co, czy warte jest zachoduIm wi&amp;#281;cej got&amp;oacute;wki, tym wi&amp;#281;cej schod&amp;oacute;wNie ma powod&amp;oacute;wBy&amp;#347; by&amp;#322; wobec siebie nie nieuczciwyChyba, &amp;#380;e jeste&amp;#347; i g&amp;#322;upi, i chciwyCz&amp;#322;owieku i g&amp;#322;upi, i chciwyRef.Zaganiani maniacyW walce o miejsca pracyRozp&amp;#281;dzeni do granicJa ich &amp;#380;ycie mam za nicBo nie b&amp;#281;d&amp;#281; forsie podporz&amp;#261;dkowanyNie dla mnie stany &quot;make money&quot;Mog&amp;#281; by&amp;#263; szcz&amp;#281;&amp;#347;liwy w g&amp;oacute;wnach upapranyPrzygl&amp;#261;daj&amp;#261;c si&amp;#281; jak biegn&amp;#261;, przyspieszaj&amp;#261; stale&amp;#346;mieje si&amp;#281; i blanty pal&amp;#281;M&amp;oacute;j czas p&amp;#322;ynie spokojnieJa nie spiesze si&amp;#281; wcale, szale zwyci&amp;#281;stwa na m&amp;#261;Strone przechyli&amp;#322; ty nie wiesz kiedy dzie&amp;#324; si&amp;#281; ko&amp;#324;czyJa podziwiam ka&amp;#380;d&amp;#261; chwil&amp;#281;Rado&amp;#347;&amp;#263; &amp;#380;ycia czu&amp;#263; na mil&amp;#281;Ty nie p&amp;oacute;jdziesz t&amp;#261; drog&amp;#261; bo ci szkoda na biletNa razie tyleId&amp;#378; poka&amp;#380; si&amp;#281; wyka&amp;#380; szybko bo czas p&amp;#322;ynie jak muzykaCo b&amp;#281;dzie jak nie zd&amp;#261;&amp;#380;ysz boisz si&amp;#281; zapyta&amp;#263; wi&amp;#281;c nie pytajGo&amp;#324; za karier&amp;#261;, a ja o tobie przeczytam cz&amp;#322;owiekuRef.
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