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Biegnij, biegnij, p&amp;#281;d&amp;#378; Biegnij, biegnij, bo co&amp;#347; przed tob&amp;#261; wci&amp;#261;&amp;#380; ucieka Szybko go&amp;#324; do przodu jak chart na innych nie czekaj Skoncentrowany na zdobyczy z atakiem nie zwlekaj Przecie&amp;#380; ty masz to gdzie&amp;#347; &amp;#380;e zdepta&amp;#322;e&amp;#347; jakiego&amp;#347; cz&amp;#322;owieka ! Tak kasa, pozycja oczy twe zas&amp;#322;ania Kolejny dzie&amp;#324; walka o banknoty od samego rana Dzi&amp;#347; kolejne wa&amp;#322;y interesy i spotkania Szybciej, pr&amp;#281;dzej bo konkurencja ci&amp;#281; dogania 3 godziny snu nie dasz rady bez wspomagania Ci&amp;#347;nienie krwi wysokie jak presja otoczenia Uczucia gin&amp;#261;, serce coraz twardsze jak z kamienia Walka o poka&amp;#378;ne konto celem twojego istnienia Biegnij, biegnij, p&amp;#281;d&amp;#378; a&amp;#380; dogonisz swoj&amp;#261; &amp;#347;mier&amp;#263; Zasapiesz si&amp;#281; jak stara baba, 1500 schod&amp;oacute;w w g&amp;oacute;r&amp;#281; - tam czeka ci&amp;#281; enklawa, Obudzisz si&amp;#281; na &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ku z dolarami i tu sko&amp;#324;czy si&amp;#281; zabawa 30 lat siwe w&amp;#322;osy stresy Coraz wi&amp;#281;kszy strach o w&amp;#322;asne interesy, uspokajaj&amp;#261;ce leki Wszyscy przyjaciele zostali po tamtej stronie rzeki Na twym brzegu wraki umys&amp;#322;owe kaleki Co z tego &amp;#380;e tony papier&amp;oacute;w wysypuj&amp;#261; z teki Ka&amp;#380;dy jak manekin wzory &amp;#380;ycia z czasopisma To tylko pozory, Eden jak mydlana ba&amp;#324;ka pryska Ty dalej wspinasz si&amp;#281; na szczyt ludzkiego wysypiska Widz&amp;#281; wasze twarze, &amp;#380;adna z nich optymizmem ju&amp;#380; nie tryska Fa&amp;#322;szywe g&amp;#281;by gdy podchodz&amp;#281; z bliska, Gotowe zmia&amp;#380;d&amp;#380;y&amp;#263; ci&amp;#281; dla kilku PLN'&amp;oacute;w Bez skrupu&amp;#322;&amp;oacute;w bez problem&amp;oacute;w, lepiej ju&amp;#380; nic nie m&amp;oacute;w Ref. Biegnij, biegnij, p&amp;#281;d&amp;#378;............ Biegnij, biegnij, nie ogl&amp;#261;daj si&amp;#281; za siebie Przecie&amp;#380; jeste&amp;#347; tego pewien, jak najwi&amp;#281;cej szmalu, w&amp;#322;adzy Nie mam racji ? Ty kurwa tylko o tym marzysz Widzisz to po nocach jak z dziwkami na pla&amp;#380;y si&amp;#281; sma&amp;#380;ysz Nast&amp;#281;pny dure&amp;#324; kt&amp;oacute;ry nic nie jarzy, od sensu oderwany Na razie pilot w r&amp;#281;ce Big Brotherem zajarany W ma&amp;#322;ej g&amp;#322;&amp;oacute;wce snuje wielkie plany, b&amp;#281;d&amp;#281; cwany Bogaty, znany przez suki adorowany Many many, jeste&amp;#347; ostro podjarany Sam przez siebie na ten wy&amp;#347;cig wystawiany 24 na dob&amp;#281; na pazerno&amp;#347;&amp;#263; ukierunkowany Prawy sierp na mord&amp;#281; i przez OSWP ukarany Gdzie&amp;#347; w tych g&amp;#322;owach powsta&amp;#322;y umys&amp;#322;owe tamy Dziwne zakr&amp;#281;ty, podst&amp;#281;pne elementy kamufla&amp;#380;u Zawi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; charakter&amp;oacute;w kt&amp;oacute;ra mnie przera&amp;#380;a Skurwysyny o podst&amp;#281;pnych twarzach Jest ich coraz wi&amp;#281;cej brudne lepkie r&amp;#281;ce, Nieczyste intencje, usta gotowe &amp;#380;eby sk&amp;#322;ama&amp;#263; Bez mrugni&amp;#281;cia okiem potrafi&amp;#261; wielk&amp;#261; ran&amp;#281; zada&amp;#263; Na swej sk&amp;oacute;rze niejeden m&amp;oacute;g&amp;#322; to zbada&amp;#263;, dlaczego? Bo w tym p&amp;#281;dzie liczy si&amp;#281; forsa a nie co innego Nie wiedzia&amp;#322;e&amp;#347; tego? Realia pokaza&amp;#322;y swoje ego Bilbordy krzycz&amp;#261; g&amp;#322;o&amp;#347;no dbaj o siebie samego P&amp;#281;d&amp;#378; p&amp;#281;d&amp;#378; ja zostan&amp;#281; z ty&amp;#322;u nienawidz&amp;#281; tego... Biegnij, biegnij, bo co&amp;#347; przed tob&amp;#261; wci&amp;#261;&amp;#380; ucieka Szybko go&amp;#324; przed siebie jak hart na innych nie czekaj Skoncentrowany na zdobyczy z atakiem nie zwlekaj Przecie&amp;#380; ty masz to gdzie&amp;#347; &amp;#380;e zdepta&amp;#322;e&amp;#347; jakiego&amp;#347; cz&amp;#322;owieka ! Biegnij, biegnij, nie ogl&amp;#261;daj si&amp;#281; za siebie Przecie&amp;#380; jeste&amp;#347; tego pewien, jak najwi&amp;#281;cej szmalu, w&amp;#322;adzy Nie mam racji Ty kurwa tylko o tym marzysz Widzisz to po nocach jak z dziwkami na pla&amp;#380;y si&amp;#281; sma&amp;#380;ysz
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