
Kret, Jak mi
Ref. Jak mi&amp;#322;o kiedy nie ma ju&amp;#380; nic zostaj&amp;#261; tylko 4 &amp;#347;ciany a mi&amp;#281;dzy nimi Ty/ x2
1.	zachwiany wracam ju&amp;#380; do domu lecz nie biegn&amp;#281; po drodze recytuje swoje przepowiednie i kroczek po kroczku tak bezwiednie magi&amp;#261; ukojony ju&amp;#380; kompletnie dra&amp;#380;ni mnie jednak m&amp;oacute;j za bardzo rozmazany wzrok &amp;#347;wiat&amp;#322;a od ulic o&amp;#347;wietlaj&amp;#261; m&amp;oacute;j krzywy krok i dzi&amp;#281;ki nim ten mrok nie przeszkadza mi i nie wierze w&amp;#322;asnym oczom kochanie powiedz czy to Ty czy tylko mi si&amp;#281; &amp;#347;ni powiedzcie to prawda czy tylko moje sny a zatem biegn&amp;#281; i biegn&amp;#281; do Ciebie i nagle upad&amp;#322;em zrozumia&amp;#322;em, &amp;#380;e to tylko moje marzenie ledwo wsta&amp;#322;em wi&amp;#281;c z brudu raz, dwa otrzepuj&amp;#281; w&amp;#347;ciek&amp;#322;y na prawo i lewo rzucam kurwami i chuje chwila zastanowienia szkoda ale nie ma czego si&amp;#281; smuci&amp;#263; trzeba rusza&amp;#263; dalej bo do domu trzeba wr&amp;oacute;ci&amp;#263; cho&amp;#263; w g&amp;#322;owie si&amp;#281; kreci ja wiem, &amp;#380;e trzeba i&amp;#347;&amp;#263; do domu bo w domu czeka sen i ta najbli&amp;#380;sza czyli nasza cisza.
Ref. Jak mi&amp;#322;o../x 2
2.	ruszam dalej ale st&amp;oacute;j nie tak pr&amp;#281;dko trzeba si&amp;#281; przygotowa&amp;#263; przecie&amp;#380; przed tak&amp;#261; wycieczk&amp;#261; prawie przed sekund&amp;#261; wsta&amp;#322;em przecie&amp;#380; z gleby i na chuj mam si&amp;#281; od razu porywa&amp;#263; w drog&amp;#281; bez potrzeby moja ostatnia paczka i ostatni papieros wole spali&amp;#263; skipa ale szlug to zawsze co&amp;#347; i za mn&amp;#261; pierwszy dym a za nim drugi dym i nagle w g&amp;#322;owie uruchomi&amp;#322; si&amp;#281; pot&amp;#281;&amp;#380;ny m&amp;#322;yn. Cho&amp;#263; w g&amp;#322;owie si&amp;#281; kr&amp;#281;&amp;#263; ja wiem, &amp;#380;e trzeba i&amp;#347;&amp;#263; do domu, bo w domu czeka sen i ta najbli&amp;#380;sza czyli nasza cisza. Nagle wy&amp;#322;oni&amp;#322; si&amp;#281; m&amp;oacute;j dob&amp;oacute;r w&amp;#322;adzy nie s&amp;#261;dzi&amp;#322;em, &amp;#380;e tak szybko mi si&amp;#281; to przydarzy z rado&amp;#347;ci ruszam szybkim krokiem a tu nagle co?! Kurka jest przede mn&amp;#261;  jak wiadomo kurka to z&amp;#322;o. Idziemy spokojnie, spokojnie i kurwa gleba zawsze wtedy kiedy jej kurwa niepotrzebna schody, klamka, drzwi i to ju&amp;#380; nie s&amp;#261; sny zosta&amp;#322;em tylko ja i Ty. 
Jak mi&amp;#322;o kiedy nie ma nic(&amp;#347;wiat&amp;#322;a zgasn&amp;#261;) zostaj&amp;#261;  4 &amp;#347;ciany i (wszyscy zasn&amp;#261;) cho&amp;#263; cz&amp;#322;owiek kr&amp;#281;ci si&amp;#281; ja wiem (wracam do domu) w domu czeka na nas sen (chwila spokoju) / x2
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