
Macca Squad, Prosto w oczy
1.   Przychodzi noc ja zn&amp;oacute;w nie mog&amp;#281; spa&amp;#263;
     nie mog&amp;#281; przesta&amp;#263; my&amp;#347;le&amp;#263; ,o tym &amp;#380;e zn&amp;oacute;w jestem sam
     czy to dobra czy z&amp;#322;a strona medalu, zawodz&amp;#261; mnie na ka&amp;#380;dym 
     kroku lecz nie czuj&amp;#281; &amp;#380;alu. Nieboj&amp;#281; si&amp;#281; bo nie mam nic do ukrycia
     mimo to nikt niewie nic na temat mego &amp;#380;ycia, przez lata nabra&amp;#322;a
     sensu ta zasada, im mniej wiesz tym lepiej spisz wi&amp;#281;c uwa&amp;#380;aj.
     Ile razy spotykam takich ludzi, b&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#261; gdzie&amp;#347; wzrokiem mam ochot&amp;#281; 
     ich obudzi&amp;#263;, my&amp;#347;l&amp;#281; co takiego kryje si&amp;#281; za t&amp;#261; barier&amp;#261;, nie patrz&amp;#261;
     mi w oczy wi&amp;#281;c wyszuwam ich nieszczero&amp;#347;&amp;#263;. Przera&amp;#380;a Ci&amp;#281; to ,&amp;#380;e 
     jednym spoj&amp;#380;eniem przeszywam Ci&amp;#281; na wsko&amp;#347;, wyczuwasz zagro&amp;#380;enie
     nie zagl&amp;#261;dam do kieszeni lecz patrz&amp;#281; prosto w oczy , w nich zobacze
     wszystko wi&amp;#281;c nie pr&amp;oacute;boj mnie zaskoczy&amp;#263;
Ref: o o o o o czego si&amp;#281; boisz czy masz cos do ukrycia
     o o o o o patrze prosto w oczy bo taki mam zwyczaj
     o o o o o czego si&amp;#281; boisz czy masz cos do ukrycia
     o o o o o patrze prosto w oczy bo taki mam zwyczaj
     tyle razy widze to , tyle razy mysle o tym czego ju&amp;#380; nie zmieni&amp;#281;
     patrz&amp;#281; prosto w oczy bo w nich zobacze wi&amp;#281;cej ile razy widze to 
     tyle razy my&amp;#347;le o tym czego juz nie zmieni&amp;#281;, patrz&amp;#281; prosto w oczy
     bo w nich zobacze wi&amp;#281;cej, w nich zobacze wi&amp;#281;cej
2.   Wystarczy jedno spojrzenie i odrazu poczujesz, wystarczy jedno
     spojrzenie i ju&amp;#380; wiesz &amp;#380;e nie &amp;#380;artuj&amp;#281;, mo&amp;#380;esz wierzyc w s&amp;#322;owa
     mo&amp;#380;esz wierzy&amp;#263; w gadk&amp;#281; , ja nic nie m&amp;oacute;wi&amp;#281; tylko poprostu patrz&amp;#281;
     oczy s&amp;#261; zwierciad&amp;#322;em duszy , zapami&amp;#281;taj to na zawsze, spojrzenie 
     nie k&amp;#322;amie spojrzenie m&amp;oacute;wi prawd&amp;#281;, w nim zobaczysz strach , w 
     nim zobaczysz l&amp;#281;k, w nim zobaczysz zw&amp;#261;tpienie w nim zobaczysz 
     to co chcesz, w tym &amp;#347;wiecie w kt&amp;oacute;rym &amp;#322;atwo jest z drogi zboczy&amp;#263;
     niekt&amp;oacute;rzy my&amp;#347;l&amp;#261; ze wcisn&amp;#261; mi kit prosto w oczy ale nie uda im sie 
     bo ca&amp;#322;y czas dobrze  wiem &amp;#380;e gdy odwracasz wzrok to cos tu nie jest okey
     ile razy widz&amp;#281; to my&amp;#347;l&amp;#281; o tym czego ju&amp;#380; nie zmieni&amp;#281;, patrz&amp;#281; prosto w oczy bo
     w nich zobacz&amp;#281; wi&amp;#281;cej
Ref: o o o o o czego si&amp;#281; boisz czy masz cos do ukrycia
     o o o o o patrze prosto w oczy bo taki mam zwyczaj
     o o o o o czego si&amp;#281; boisz czy masz cos do ukrycia
     o o o o o patrze prosto w oczy bo taki mam zwyczaj
     tyle razy widze to , tyle razy mysle o tym czego ju&amp;#380; nie zmieni&amp;#281;
     patrz&amp;#281; prosto w oczy bo w nich zobacze wi&amp;#281;cej ile razy widze to 
     tyle razy my&amp;#347;le o tym czego juz nie zmieni&amp;#281;, patrz&amp;#281; prosto w oczy
     bo w nich zobacze wi&amp;#281;cej, w nich zobacze wi&amp;#281;cej
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