
Nag, Za ostatnimi drzwiami
Kolejny z&amp;#322;y dzie&amp;#324;, kolejna z&amp;#322;a noc Poduszka za &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;kiem w nogach zwini&amp;#281;ty koc Kolejne koszmary kolejne problemy Kiedy sobie sami wreszcie pomo&amp;#380;emy Na razie problemem jest kasa na dzia&amp;#322;k&amp;#281; Poranny g&amp;#322;&amp;oacute;d i puste kieszenie Cia&amp;#322;o ju&amp;#380; si&amp;#281; prosi cia&amp;#322;o ju&amp;#380; nie drzemie Cholerny g&amp;#322;&amp;oacute;d i puste kieszenie Czy starczy pomys&amp;#322;&amp;oacute;w na kolejne tygodnie Obdrapane nogi powoli wchodz&amp;#261; w spodnie Jeszcze rok temu nikt by nie powiedzia&amp;#322; &amp;#379;e b&amp;#281;dziesz dzisiaj w takiej melinie siedzia&amp;#322; Dobry ch&amp;#322;opak z zamo&amp;#380;nej rodziny A ko&amp;#324;czysz si&amp;#281; jak ostatnie szumowiny Nie wiesz co za dzie&amp;#324; nie wiesz co za rok Robisz niepewnie sw&amp;oacute;j pierwszy dzi&amp;#347; krok Podchodzisz do okna s&amp;#322;o&amp;#324;ce ju&amp;#380; wysoko O&amp;#347;lepia ci&amp;#281; mru&amp;#380;ysz jedno oko, drugie Nie lubisz s&amp;#322;o&amp;#324;ca, nie lubisz &amp;#347;wiat&amp;#322;a R&amp;oacute;wnie&amp;#380; twa ch&amp;#281;&amp;#263; &amp;#380;ycia ju&amp;#380; dawno zblad&amp;#322;a Kto wie co spotka go za ostatnimi drzwiami Cz&amp;#281;sto zderzamy si&amp;#281; z tymi my&amp;#347;lami Co czeka nas za ostatnimi drzwiami Co czeka nas za ostatnimi drzwiami Przy &amp;#380;yciu tak naprawd&amp;#281; trzyma ci&amp;#281; strach Boisz si&amp;#281; sko&amp;#324;czy&amp;#263; z sob&amp;#261;, to nie&amp;#322;atwy fach By&amp;#263; sobie samemu swym w&amp;#322;asnym katem Dawno temu gdy rozmawia&amp;#322;e&amp;#347; z bratem &amp;#346;mia&amp;#322;e&amp;#347; si&amp;#281; m&amp;oacute;wi&amp;#261;c &amp;#380;e tylko tch&amp;oacute;rze Nie potrafi&amp;#261; przeciwstawi&amp;#263; si&amp;#281; swojej naturze A teraz co powiesz wraku cz&amp;#322;owieka Nikt za tob&amp;#261; nie t&amp;#281;skni nikt za tob&amp;#261; nie czeka Tylko matka czasami spogl&amp;#261;da w niebo I widzi tw&amp;#261; twarz , spogl&amp;#261;da na drzewo Kt&amp;oacute;re za m&amp;#322;odu posadzi&amp;#322;e&amp;#347; przed domem A potem zapija sw&amp;#261; rozpacz samogonem Zdajesz sobie jednak spraw&amp;#281; &amp;#380;e przychodzi pora Rozsta&amp;#263; si&amp;#281; z tym &amp;#347;wiatem pokona&amp;#263; potwora Kt&amp;oacute;ry w tobie siedzi i niszczy ci&amp;#281; do cna Ju&amp;#380; nie dasz rady odbi&amp;#263; si&amp;#281; od dna Rodzina i przyjaciele nie dali rady Nie chcia&amp;#322;e&amp;#347; ich s&amp;#322;ucha&amp;#263; nie chcia&amp;#322;e&amp;#347; ich porady Teraz zosta&amp;#322;e&amp;#347; tylko ty, narkotyk i tw&amp;oacute;j strach Twego &amp;#380;ycia ostatni akt i nagle - ciach! Kto wie co spotka go za ostatnimi drzwiami Cz&amp;#281;sto zderzamy si&amp;#281; z tymi my&amp;#347;lami Co czeka nas za ostatnimi drzwiami Co czeka nas za ostatnimi drzwiami Nag&amp;#322;y b&amp;oacute;l wyostrzy&amp;#322; tw&amp;#261; &amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263; Dotar&amp;#322;a do m&amp;oacute;zgu expressem wiadomo&amp;#347;&amp;#263; Szybki wypad z domu, torebka porwana Kobieta w krzyk, misja zaplanowana Teraz tylko uciec, biegniesz szybko ale Niespodziewanie prawie nie biegniesz wcale Mi&amp;#281;&amp;#347;nie zastyg&amp;#322;y i si&amp;#322; brakuje Kobieta coraz g&amp;#322;o&amp;#347;niejsza tw&amp;oacute;j umys&amp;#322; panikuje Twoja jedyna szansa to przebiec przez ulic&amp;#281; Spory ruch, ale ju&amp;#380; wida&amp;#263; kamienic&amp;#281; Gdzie b&amp;#281;dziesz m&amp;oacute;g&amp;#322; kupi&amp;#263; i zazna&amp;#263; spokoju Wbiegasz nagle mijasz samoch&amp;oacute;d jeden drugi Widzisz trzeci i czerwonej krwi smugi Oplataj&amp;#261; tw&amp;#261; twarz a ty le&amp;#380;ysz d&amp;#322;ugi Bordowy strumyk p&amp;#322;ynie z twego cia&amp;#322;a Jeszcze iskierka &amp;#380;ycia w tobie zosta&amp;#322;a Jeszcze zosta&amp;#322; strach przed ostatnimi drzwiami &amp;#379;ycie przemyka przed twymi oczami Powoli je zamykasz drzwi si&amp;#281; otwieraj&amp;#261; Przywilej to tych, co umieraj&amp;#261;... Kto wie co spotka go za ostatnimi drzwiami Cz&amp;#281;sto zderzamy si&amp;#281; z tymi my&amp;#347;lami Co czeka nas za ostatnimi drzwiami Co czeka nas za ostatnimi drzwiami
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