
Olsen&Fu, Kameleon
Kameleon przemiana szalone tempo 
&amp;#346;wiat gna wprz&amp;oacute;d nonstop a ty go nie go&amp;#324; 
Nie nad&amp;#261;&amp;#380;ysz ka&amp;#380;dy rok to kolejny prze&amp;#322;om 
Nie daj si&amp;#281; stresom b&amp;#261;d&amp;#378; wierny swym ideom 
Wt&amp;oacute;rn&amp;#261; schizofreni&amp;#261; mo&amp;#380;na by nazwa&amp;#263; 
Nasz &amp;#347;wiat przebiera&amp;#324;cy w maskach na znak 
Akceptacji racji b&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;w koleg&amp;oacute;w z urz&amp;#281;d&amp;oacute;w 
K&amp;#322;ami&amp;#261; w &amp;#380;ywe oczy &amp;#347;lepemu spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwu 
W imieniu wi&amp;#281;kszego dobra szukaj&amp;#261; pretekstu 
Ci kt&amp;oacute;rym ludzkie cierpienie oboj&amp;#281;tne 
Trzy lata zmieni&amp;#322;y terroryzm w epidemi&amp;#281; 
Pewnie trzy nast&amp;#281;pne to kolejne tragedie 
&amp;#321;a&amp;#324;cuch czyn&amp;oacute;w i konsekwencje 
W zab&amp;oacute;jczym tempie biegnie bezsensowna rywalizacja 
Wsz&amp;#281;dzie manifestacja subkulturowa 
Coraz to nowych ugrupowa&amp;#324; 
Coraz m&amp;#322;odsi garn&amp;#261; si&amp;#281; do bardziej okrutnych dokona&amp;#324; 
To najprostsze wyj&amp;#347;cie 
&amp;#321;atwo zrobi&amp;#263; co&amp;#347; przy czym nie trzeba du&amp;#380;o my&amp;#347;le&amp;#263; 
Wszystko jak wykres zmian nauki &amp;#347;cis&amp;#322;e 
Dzi&amp;#347; rozpracowuj&amp;#261; to komputery 
Cz&amp;#322;owiek &amp;#322;amie bariery &amp;#322;amie prawa fizyki 
Sam swemu potomstwu stwarza kolejne ery 
To Kameleon szykuj si&amp;#281; do nast&amp;#281;pnej misji 
Zamuruj si&amp;#281; na chwil&amp;#281; wzrok pach! na szyb&amp;#281; 
Zanim w tyle wyczuj spojrzenie fa&amp;#322;szywe 
Raz si&amp;#281; &amp;#380;yje tak wszystkim na pohybel 
Knebel na japie ostatniego spotkanego go&amp;#347;cia 
Kameleon bo to on &amp;#322;owca 
Ten gatunek wiem kierunek ma tylko jeden 
Z zaskoczenia &amp;#322;owi &amp;#380;eby si&amp;#281; ochroni&amp;#263; 
Kamufla&amp;#380; niewidzialny nie da si&amp;#281; dogoni&amp;#263; 
Ka&amp;#380;dy mo&amp;#380;e wszystko roztrwoni&amp;#263; 
S&amp;#322;ysza&amp;#322;em &amp;#380;e przemyka w nocy po waszej dzielnicy 
To jest szpieg wiek dwudziesty pierwszy 
Inwigilacja nie jeste&amp;#347; pierwszy nie ostatni 
Si&amp;oacute;dme nie kradnij 
Nad ranem dzielnice jak oczy zamglone 
Kto tu jest kurwa kameleonem 
Kto no kto? kto no kto? 
Ref.x2 
Kameleon jak podw&amp;oacute;jny kamufla&amp;#380; 
Wyspowiadaj si&amp;#281; teraz bo nie doczekasz jutra 
Samodzielnie [?] gdzie energia t&amp;#281;tni 
Ta historia tworzy dzie&amp;#322;o czasoprzestrzennej p&amp;#281;tli 
Sp&amp;oacute;jrz na &amp;#347;wiat pe&amp;#322;en zalet i wad 
Tak cz&amp;#322;owiek ssak p&amp;#322;az ptak i gad 
Tak m&amp;#322;odo&amp;#347;&amp;#263; pych m&amp;#261;dra wiara chytry plan 
Jeden si&amp;#281; podnosi po upadku drugi pad&amp;#322; 
P&amp;#322;onie w nim ambicja jak p&amp;#322;on&amp;#261;cy blant 
Zmieniaj&amp;#261;c struktury w tym jeste&amp;#347;my najlepsi 
Pokazujemy sobie nawzajem &amp;#380;e jeste&amp;#347;my lepsi 
Tak &amp;#380;ycie to sk&amp;#322;adnik tych klas spo&amp;#322;ecznych 
&amp;#346;wiat zawiera jeszcze wi&amp;#281;cej mas niebezpiecznych 
Sprzecznych z tym o czym w og&amp;oacute;le mamy poj&amp;#281;cia 
Zaprzeczasz tej teorii jeste&amp;#347; raczej w b&amp;#322;&amp;#281;dzie 
Wszystko zmienia si&amp;#281; w paradoksalnym tempie 
Polityka i skutki wojna cz&amp;#322;owiek to narz&amp;#281;dzie 
Zbrodni szkodnik niszcz&amp;#261;cy si&amp;#281; nawzajem 
Zmienia si&amp;#281; na lepsze nadal chcesz s&amp;#322;ucha&amp;#263; tych bajek 
Zmienia si&amp;#281; na lepsze nadal chcesz s&amp;#322;ucha&amp;#263; tych bajek 
Bo ja chc&amp;#281; to dla mnie oczywiste 
Je&amp;#347;li zmienia&amp;#263; si&amp;#281; to tylko na lepsze czy&amp;#380; nie 
By&amp;#263; sob&amp;#261; i nie sta&amp;#263; w miejscu 



Dla przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; by&amp;#263; jak dom i sercu mie&amp;#263; to co&amp;#347; 
Ale mam dla ciebie wi&amp;#281;cej takich bajek 
Kt&amp;oacute;re dla mnie prawd&amp;#261; s&amp;#261; i wcale nic mi si&amp;#281; nie zdaje 
Ten &amp;#347;wiat jest kurw&amp;#261; wielu si&amp;#281; ni&amp;#261; staje 
Adaptuj&amp;#261; si&amp;#281; wtapiaj&amp;#261;c w t&amp;#322;o stale 
Jak kameleon podw&amp;oacute;jny kamufla&amp;#380; 
Wyspowiadaj si&amp;#281; teraz bo nie doczekasz jutra 
Jak kameleon dostosowujesz si&amp;#281; do otoczenia 
Nie masz zdania tylko si&amp;#281; u&amp;#347;miechasz powodzenia 
To co nas otacza nie jest do zrozumienia 
W jeden wiecz&amp;oacute;r z gitar&amp;#261; przy ognisku pod gwiazdami 
Ci co my&amp;#347;l&amp;#261; tak s&amp;#261; ignorantami 
To co s&amp;#322;yszysz od Zip&amp;oacute;w nie jest wielka filozofia 
Czy na ka&amp;#380;dych schodach jeste&amp;#347; pewien nast&amp;#281;pnego stopnia 
Miliony my&amp;#347;li tera&amp;#378;niejszo&amp;#347;&amp;#263; ulotna 
By&amp;#263; kameleonem po cichu oszuka&amp;#263; muka 
Kiedy wszystko dooko&amp;#322;a zmienia kolor i kierunek 
Zosta&amp;#263; sob&amp;#261; to jest sztuka za to szacunek 
Szacunek elo Olsen Fu WWO ZIP elo 
Nigdy nie jak kameleon 
Ref.x2 
Kameleon jak podw&amp;oacute;jny kamufla&amp;#380; 
Wyspowiadaj si&amp;#281; teraz bo nie doczekasz jutra 
Samodzielnie [?] gdzie energia t&amp;#281;tni 
Ta historia tworzy dzie&amp;#322;o czasoprzestrzennej p&amp;#281;tli
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