
Kryterium, Tajemnice
Stoj&amp;#261;c na kraw&amp;#281;dzi tajemnica powierzana
Po&amp;#380;yj cz&amp;#322;owieku jeszcze wspomnisz moje s&amp;#322;owa
To nie akcja solowa, to przyjacielskie grono
Pod murem ustawimy tych co dochowa&amp;#263; nie mog&amp;#261;
A mo&amp;#380;e nie potrafi&amp;#261;, ju&amp;#380; w to nie b&amp;#281;de wnika&amp;#322;
Kolejny przyjaciel wymazany z pami&amp;#281;tnika
Nie wierze ze ich nie mia&amp;#322;, ona tak&amp;#380;e ju&amp;#380; zanik&amp;#322;a
Cho&amp;#263;by nie wiem co sie dzia&amp;#322;o brzytwy sie nie bede chwyta&amp;#322;
Kserowane teksty, no &amp;#322;adny kurwa bajer
Niech se tworza duplikaty na kszta&amp;#322;t rysunkowych bajek
Na swoim tu zostaje bo w sumie nie mam dok&amp;#261;d
Jak za suk&amp;#261; sie ogl&amp;#261;dam tak za kurewsk&amp;#261; nog&amp;#261;
Wiesz, tak sie spada w d&amp;oacute;&amp;#322; tak jak deszcz z g&amp;oacute;ry leje
Czasem sie przybijam kurwa za weso&amp;#322;o sie niedzieje
Tak tocz&amp;#261; si&amp;#281; me dzieje jak narazie tutaj jestem i mam swoj&amp;#261; nadzieje
Chcesz zobaczy&amp;#263; to zapraszam, chod&amp;#378; odwied&amp;#378; moj&amp;#261; knieje
Kraina przeplatana tutaj wiatr w oczy wieje, chwila smutku, krzycze
W kleszcach wyobra&amp;#378;ni, wychodze na ulice
Tam ukryte tajemnice nie milcze, mijam ziomk&amp;oacute;w, licze miny
Stare mury kryj&amp;#261; przesz&amp;#322;os&amp;#263;, zapisane hieroglifem liter
Prze&amp;#380;yte akcje, ukryte tajemnice maj&amp;#261; warto&amp;#347;&amp;#263;, w&amp;#322;asn&amp;#261; si&amp;#322;e
Nie zdo&amp;#322;asz nas pokona&amp;#263;, przekona&amp;#263; mo&amp;#380;esz sie na w&amp;#322;asnej sk&amp;oacute;rze
Dokona&amp;#322;em wiele, wale wszystkich spo&amp;#322;eczniak&amp;oacute;w, naiwniak&amp;oacute;w
Wierz&amp;#261;cych, daj&amp;#261;cych sie wydyma&amp;#263;
&amp;#379;yj&amp;#261;cych marzeniami gdzie realne &amp;#380;ycie zostawiaj&amp;#261; za zamkni&amp;#281;tymi drzwiami
Pos&amp;#322;uchaj, tajemnica le&amp;#380;y w g&amp;#322;owie rusz ni&amp;#261; bo znajdziesz si&amp;#281; na dole
Nikt Ci nie pomo&amp;#380;e, jestem jak receptura, zielonym lecze to nie bzdura
Stoje na kraw&amp;#281;dzi unosz&amp;#261;c w g&amp;oacute;re g&amp;#322;ow&amp;#281;, staje murem widze realne poczynania
Podcinane gard&amp;#322;a znienawidzonych mas,
Na raz m&amp;oacute;wie tak, na dwa posiadam dar, min&amp;#261;&amp;#322; czas
Ci&amp;#261;gle gadam, tych co ju&amp;#380; znam - zaufanie mam
Powierzone tajemnice - strzege je jak bram
Opuszczam rodzine, matko nie jestem Twoj&amp;#261; zabawk&amp;#261;
Twoj&amp;#261; niecenzuraln&amp;#261; gadk&amp;#261;, na&amp;#322;ogami, b&amp;#322;edami kt&amp;oacute;re pope&amp;#322;nia&amp;#322;a&amp;#347;
Wola&amp;#322;a&amp;#347; mnie wyklina&amp;#263;, innych wypowied&amp;#378; - bra&amp;#322;a nad Toba g&amp;oacute;ra
Nawarzy&amp;#322;a&amp;#347; piwa, znikam z Twego &amp;#380;ycia, pytasz czemu to ukryta tajemnica?
Cz&amp;#322;owiek b&amp;#322;&amp;#261;dzi, strach Tob&amp;#261; rz&amp;#261;dzi, nie dam sie manipulowa&amp;#263;
Zapomnij, &amp;#380;e kiedykolwiek syn postara Cie pokocha&amp;#263;
Za p&amp;oacute;&amp;#378;no na sentymenty, zaci&amp;#347;ni&amp;#281;ta p&amp;#281;tla, p&amp;#322;ynie w nas ta sama krew
Tyle lat wychowywa&amp;#322;a&amp;#347;, tak mocno sie stara&amp;#322;a&amp;#347;? Zosta&amp;#322;a&amp;#347; sama
Dodam do tego przegra&amp;#322;a&amp;#347;, z ojca przyk&amp;#322;ad bra&amp;#322;a&amp;#347;?
Milcz&amp;#261;c nic nie wygra&amp;#322;a&amp;#347;...
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