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Natalia/
Zaczynamy walczyć gdy, już za późno na to by
jeszcze wygrać co chcemy
czasem boimy się iść, kiedy czujemy że nikt
z nami tej drogi nie dzieli

K.M.S/
Dzisiaj siedze sam przy wódce, obok nie ma duszy żadnej
żadna i tak by mnie raczej nie brała całkiem poważnie
bo gdy kradnę myśli z głowy i przenoszę je do serca
to ucieka mi nadzieja - przez samoocenę wnętrza
już widziałem tyle nieszczęśc i tyle porażek
tyle niespełnionych marzeń albo chorych wyobrażeń
ciągle zdaje sobie sprawe kim jestem a kim byc chciałem i
wcale to nie jest już dla mnie aż takie ważne
bo najwyraźniej dorastam w odczuciach które doświadczam
i to prawda że nie szukam oparcia gdy gasną światła
kocham wtedy tylko bit słowa piszące się same i
daje kolejny list ludziom którzy rozumieją jak to jest
czuć się najgorzej marząc by dać sobie radę
i tym którzy żyją gorzej by inni mogli iść dalej
i chciałbym w sumie być głosem co dałby wam dobrą radę
ale najpierw muszę samemu sobie pomóc - to nierealne

Natalia/
Popychani przez naiwność, czasem boimy się walki
tracimy wszystko, zamiast podnieść się i sprawdzić czy
czasem nie starczy nam sił by móc
pokazać innym, że już nie jesteśmy słabi
zaryzykować i zobaczyć co się zdarzy gdy
wstaniemy by dalej iść na szczyt

K.M.S/
W sumie to nie wiem co pisać już żebyś zrozumiał
że nikt nie wie co to umiar z nas, siedzi w nas duma
i to wkurwia mnie kompletnie, to uczucie niepewności
kiedy wiesz że możesz zmienić coś lecz boisz sie przyszłości
może odpowiedzialności, świadomości kim się staniesz albo
co stracisz lub zyskasz , wszystko zapisuje pamięć w nas
może to właśnie czas by sprzeciwić się sobie ,
swojej naiwności wobec ludzi, rzeczy które ciągle nas
próbują zmieniać albo chcieliby oceniać kim jesteśmy
lub czy pewni jesteśmy żeby wybierać coś
to właśnie to co najgorzej nam wychodzi,
te decyzje bez kontroli , mogą całkiem nam szkodzić lub
mogą nas zwodzić emocje, nasze uczucia przez co
jeszcze trudniej upaść a to bezlitosne w skutkach czasem
tak na poważnie staraj się myślec co robisz
zamiast robisz to co myślisz bez żadnej samokontroli

Atut/
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