
Mes, Cze
[Mes] Ej Spotykam ich na przystankach w ulicach, w knajpach Przeszczepionych ludzi w inne miejsca jak bypass W inne czasoprzestrzenie pierwszy chrzest tchnienie Z up&amp;#322;ywem lat czas zmieni&amp;#322; Byli w tej samej lidze co ja przed doro&amp;#347;ni&amp;#281;ciem boja&amp;#378;&amp;#324; &amp;#321;&amp;#261;czy&amp;#322;a nas lub tylko szko&amp;#322;a Dzisiaj pomachaj&amp;#261; albo m&amp;oacute;wi&amp;#261; cze&amp;#347;&amp;#263; Mes Usmiech jak M.Bajor chyba &amp;#380;e dzieli nas przestrze&amp;#324; No tak cze&amp;#347;&amp;#263; Mes powiedzia&amp;#322;a wynio&amp;#347;le Mijaj&amp;#261;c mnie na &amp;#347;wiat&amp;#322;ach ze swoim go&amp;#347;ciem w Porshe Fryzjer, Fittnes co tydzie&amp;#324; ch&amp;#322;opak szofer A do mnie wpada&amp;#322;a po najprostsz&amp;#261; z ofert Nie mia&amp;#322;em hajsu, telefonu inny klimat A domofon wy&amp;#322;: Mes wpu&amp;#347;&amp;#263; mnie nie mog&amp;#281; wytrzyma&amp;#263; Kurwa czas ludzi zmienia kto&amp;#347; m&amp;#261;dry Powiedzia&amp;#322; kiedy&amp;#347; a ja dalej jak hipohondryk Przewra&amp;#380;liwiony na zmiany G&amp;#322;&amp;oacute;wnie dotycz&amp;#261;cy ludzi dot&amp;#261;d znanych Jako dobrze zgranych Ref: [Lerek] Cze&amp;#347;&amp;#263; Mes niejeden powie powie tak My&amp;#347;l&amp;#261;c sobie i odejd&amp;#378; we&amp;#378; W chuj fa&amp;#322;szywych ludzi jest Lecz ode mnie jedno zawsze szczere cze&amp;#347;&amp;#263; Mes /x2 [Mes] Cze&amp;#347;&amp;#263; Lerk Przyk&amp;#322;ad przyk&amp;#322;ady mo&amp;#380;na by tu mno&amp;#380;y&amp;#263; A nie ka&amp;#380;dy z perspektywy wypada na korzy&amp;#347;&amp;#263; Cze&amp;#347;&amp;#263; Mes widzia&amp;#322;am ci&amp;#281; w telewizorze ci&amp;#281; z razy Sze&amp;#347;&amp;#263;set Chod&amp;#378;my co&amp;#347; zje&amp;#347;&amp;#263; Mes Stare znajome nagle odzyskuja pami&amp;#281;&amp;#263; Bo my&amp;#347;l&amp;#261; &amp;#380;e ma hajs i wej&amp;#347;ci&amp;oacute;wki do klub&amp;oacute;w ale to tanie Dobry hajs mo&amp;#380;e ma &quot;Ich Troje&quot; Cho&amp;#263; prawd&amp;#281; m&amp;oacute;wi&amp;#261;c ja robi&amp;#281; hity oni p&amp;oacute;&amp;#322;przeboje Najlepsi s&amp;#261; ci kt&amp;oacute;rzy niepozornie Na m&amp;oacute;j widok gdzie&amp;#347; id&amp;#261; zmieniaj&amp;#261; trajektori&amp;#281; M&amp;#322;oda studentka gadka - jeste&amp;#347; fajny Kiedy&amp;#347; da&amp;#322;em jej paliwo ch&amp;#322;opc&amp;oacute;w z ferajny Wiesz spr&amp;oacute;bowa&amp;#322;a potem znowu i znowu Nektar ma&amp;#322;o nie wp&amp;#281;dzi&amp;#322; tej pi&amp;#281;knej do grobu Spotka&amp;#322;em j&amp;#261; w metrze dzieli&amp;#322;y nas bramki i przej&amp;#347;cie us&amp;#322;ysza&amp;#322;em ju&amp;#380; nie to samo: &quot;Cze&amp;#347;&amp;#263; Mes&quot; Bardziej bolesne do&amp;#347;wiadczenie ni&amp;#380; zawsze Co m&amp;oacute;wisz na m&amp;oacute;j widok niewa&amp;#380;ne wa&amp;#380;ne jak patrzysz To prosta gra jest Tak czy nie bo ten sport To tylko Cze&amp;#347;&amp;#263; Lerk Cze&amp;#347;&amp;#263; Mes Cze&amp;#347;&amp;#263; Volt Ref.
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