
Jedensiedem, Licz tylko na siebie
Ref.x2
Licz tylko na siebie i siebi&amp;#281; i si&amp;#281; nie odkrywaj,
tak bywa &amp;#380;e &amp;#380;ycie jest pasnem pora&amp;#380;ek
kieruj si&amp;#281; intuicj&amp;#261; - ona drog&amp;#281; ci wska&amp;#380;e
By nie zosta&amp;#263; w tyle biegniesz do wyczerpania
Nie ma wytchnienia gdy jawi si&amp;#281; przegrana
Permanentna walka o w&amp;#322;asn&amp;#261; pozycj&amp;#281;
Kt&amp;oacute;rej nikt ci nie da - trzeba mie&amp;#263; kondycj&amp;#281;
By byc kim&amp;#347;, co&amp;#347; sob&amp;#261; znaczy&amp;#263;
Pracujesz na to ci&amp;#281;&amp;#380;ko, chcesz rezultat zobaczy&amp;#263;
Czekasz jak na bliskiego kt&amp;oacute;ry na noc nie wraca
Nie mo&amp;#380;esz z&amp;#322;apa&amp;#263; snu, z boku na bok si&amp;#281; przewracasz
Nie licz na to &amp;#380;e stanie c&amp;oacute;d
Wielu dziwi si&amp;#281; czemu tak daleki im jest B&amp;oacute;g
Jestem m&amp;#322;ody przedemn&amp;#261; wiele do przebycia dr&amp;oacute;g
Fa&amp;#322;szywy ruch - grunt p&amp;#281;ka pod nogami jak na rzece l&amp;oacute;d
Pora&amp;#380;ka w zapomnienie, trzeba biec znowu
Nie m&amp;oacute;w &amp;#380;e nie masz si&amp;#322; na uko&amp;#324;czenie maratonu
Jeste&amp;#347; wyczerpany, nie wspominaj nikomu
600 kilo wolt na paczkach masz niez&amp;#322;e g&amp;oacute;wno w domu
Kto&amp;#347; kto pobra&amp;#322; tyle nauk niech nie m&amp;oacute;wi &amp;#380;e nie wie
Pami&amp;#281;taj dzieciaku licz tylko na siebie.
Ref.x2
Licz tylko na siebie i siebi&amp;#281; i si&amp;#281; nie odkrywaj,
tak bywa &amp;#380;e &amp;#380;ycie jest pasnem pora&amp;#380;ek
kieruj si&amp;#281; intuicj&amp;#261; - ona drog&amp;#281; ci wska&amp;#380;e
Patrze&amp;#263; pod nogi nauczyli mnie rodzice
Doros&amp;#322;y nadal z t&amp;#261; wskaz&amp;oacute;wk&amp;#261; si&amp;#281; licz&amp;#281;
Z biegiem czasu coraz wi&amp;#281;cej pu&amp;#322;apek pod nogami
Trzech dobrych przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; sta&amp;#322;o si&amp;#281; wrogami
&amp;#346;wiat do g&amp;oacute;ry nogami, za du&amp;#380;o zmian dooko&amp;#322;a
Pieni&amp;#261;dz przes&amp;#322;oni&amp;#322; s&amp;#322;o&amp;#324;ce, rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; nieweso&amp;#322;a
(Cz&amp;#281;sto siedz&amp;#281;) Cz&amp;#281;sto siedz&amp;#281; (Cz&amp;#281;sto siedz&amp;#281;)
I sobie u&amp;#347;wiadamiam &amp;#380;e to konieczna zmiana
Tak musia&amp;#322;o by&amp;#263;, czas powinien lecie&amp;#263;
Ka&amp;#380;da rana m&amp;oacute;wi za siebie
To co moralne, unikalne - porz&amp;#261;dek upada
Chciwo&amp;#347;&amp;#263;, zazdro&amp;#347;&amp;#263; w ka&amp;#380;de serce si&amp;#281; zakrada
Jaka na to rada ? Licz tylko na siebie
Przesta&amp;#322;em im ufa&amp;#263; - regu&amp;#322;a kt&amp;oacute;r&amp;#261; wyznaje
Na twarzach cynizm gdy r&amp;#281;k&amp;#281; im podaje
Nigdy nie zasypiam, ka&amp;#380;dy tego oczekuje
Gdy tylko zamkn&amp;#281; oczy doskonale to wyczuje
Odwr&amp;oacute;c&amp;#281; si&amp;#281; plecami, b&amp;#281;d&amp;#281; przegrany
Oni s&amp;#261; do tego zdolni by zada&amp;#263; mnie te rany
Wykrwawie si&amp;#281;, nie warto prosi&amp;#263; o pomoc, nikt tego nie us&amp;#322;yszy
Cisza jakby by&amp;#322;a noc
Zadu&amp;#380;o nie pomaga&amp;#263; - chora lecz praktyczna zasada
Ten komu pomo&amp;#380;esz najwi&amp;#281;kszy b&amp;oacute;l ci zada
Zdrada zgubi&amp;#322;a ju&amp;#380; niejednego
Dla moich ex przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; wszystkiego najlepszego...
Ref.x2
Licz tylko na siebie i siebi&amp;#281; i si&amp;#281; nie odkrywaj,
tak bywa &amp;#380;e &amp;#380;ycie jest pasnem pora&amp;#380;ek
kieruj si&amp;#281; intuicj&amp;#261; - ona drog&amp;#281; ci wska&amp;#380;e
Czas na konkluzje, pracuj na siebie
Masz rozum, d&amp;#322;onie, pot zalewa skronie
Poznasz swoja warto&amp;#347;&amp;#263;, nie utoniesz
Sko&amp;#324;cz ze &amp;#322;zami kt&amp;oacute;re p&amp;#322;yn&amp;#261; jak krople deszczu
Sie znieczul, od ulewy nie odwo&amp;#322;asz &amp;#380;yciowego meczu
Czas na konkluzje, nie wszystko uk&amp;#322;ada si&amp;#281; dobrze jak puzle
Odrzuc ta iluzje bo w &amp;#380;yciu bywa r&amp;oacute;&amp;#380;nie
Przywo&amp;#322;aj z przsz&amp;#322;o&amp;#347;ci wspomnienia lu&amp;#378;ne
Teraz wiesz &amp;#380;e inaczej postapi&amp;#322; by&amp;#347; p&amp;oacute;&amp;#378;niej



Musisz przesta&amp;#263; (przesta&amp;#263;) wszystkich sobie t&amp;#322;umaczy&amp;#263;
S&amp;#261; takie sprawy kt&amp;oacute;rych nie da si&amp;#281; im wybaczy&amp;#263;
L.D.N.S. to nie krzyk rozpaczy
Teraz rozumiesz co to wszystko dla mnie znaczy.
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