
OSWP, Nie ma mnie
Nie ma mnie... Nie potrafi&amp;#281; si&amp;#281; odnale&amp;#378;&amp;#263; Trudno by&amp;#263; dzi&amp;#347; swego &amp;#380;ycia kowalem W tym wielkim &amp;#347;wiecie, Z ka&amp;#380;dej strony fa&amp;#322;szywe twarze, wiecie Dla nich jestem tylko zwyk&amp;#322;ym &amp;#347;mieciem Patrz&amp;#261; na mnie z boku Nie znaj&amp;#261;c mnie wcale Morale, gdzie&amp;#347; si&amp;#281; podzia&amp;#322;y zagubi&amp;#322;y Znikn&amp;#281;&amp;#322;y w ciemno&amp;#347;ci i otch&amp;#322;ani Teraz ja inaczej patrz&amp;#281; na nich... Ludzkie warto&amp;#347;ci na drug&amp;#261; p&amp;oacute;&amp;#322;k&amp;#281; odstawione Niepotrzebne tak jak ten &amp;#380;ebrak pod domem Coraz cz&amp;#281;&amp;#347;ciej pomocna d&amp;#322;o&amp;#324; ko&amp;#324;czy si&amp;#281; zgonem Dlaczego to wszystko jest takie zagmatwane, poronione Nic do ko&amp;#324;ca nie jest wyja&amp;#347;nione W tym wielkim &amp;#347;wiecie ton&amp;#281; Jak &amp;#322;ajba na otwartym morzu ton&amp;#281; Powoli jad&amp;#261;c &amp;#380;ycia wagonem Nie wiedz&amp;#261;c co mnie czeka za moment Nie my&amp;#347;l&amp;#261;c co mi przeznaczone Ca&amp;#322;y &amp;#380;ywot spi&amp;#281;ty, napi&amp;#281;ty harmonogram ka&amp;#380;dego dnia Wszystko wok&amp;oacute;&amp;#322; z czasem gna Ja i rap ca&amp;#322;y m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat Na kt&amp;oacute;ry nie chc&amp;#281; spogl&amp;#261;da&amp;#263; zza krat Na ten &amp;#347;wiat na kt&amp;oacute;rym funkcjonuj&amp;#281; od lat A jednak nie ma mnie dla nich jak deszcz Przej&amp;#347;ciowe opady, brak s&amp;#322;&amp;oacute;w, brak dobrej rady Od ludzi kt&amp;oacute;rzy zawsze obok stali Zawsze u&amp;#347;miechy na pyskach gdy czego&amp;#347; potrzebowali Odeszli bez s&amp;#322;&amp;oacute;w, co chcieli zabrali Refren.: Wczoraj podanie r&amp;#281;ki, 50 dych do &amp;#322;apy wielkie dzi&amp;#281;ki Jeste&amp;#347; z kolegami, dzisiaj 180 stopni za plecami wytykaj&amp;#261; palcami Odchodz&amp;#261; postacie ocieraj&amp;#261;c si&amp;#281; o ciebie ramionami Miej oczy szeroko otwarte nie b&amp;#261;d&amp;#378; baranem Oni ju&amp;#380; maj&amp;#261; wszystko pokalkulowane To co si&amp;#281; liczy to ile masz w kiermanie Nieub&amp;#322;aganie i tak jak zegar tyka Pojawiam si&amp;#281; i znikam znikam i pojawiam Jak kostka Rubika wszystko na zmian&amp;#281; Takie zagmatwane niepouk&amp;#322;adane Wcze&amp;#347;niej by&amp;#322;em teraz nie ma mnie Nie raz i nie dwa wystawiany na pr&amp;oacute;b&amp;#281; S&amp;#322;ysz&amp;#261;c nut&amp;#281; widz&amp;#261;c obraz codzienno&amp;#347;ci s&amp;#322;&amp;oacute;w mi brak Trac&amp;#261;c wiar&amp;#281; w &amp;#347;wiat bez wad Trac&amp;#261;c wiar&amp;#281; we wszystko taki kat Ka&amp;#380;dego dnia jeden koszmar Kt&amp;oacute;ry si&amp;#281; powtarza i nami&amp;#281;tnie naciska Wyciska ostatnie soki mojej psychiki kt&amp;oacute;ra Wycie&amp;#324;czona ostatkiem si&amp;#322; robi kolejne uniki Przed ciosem co na ziemi&amp;#281; powala Niczym drzewo &amp;#347;ci&amp;#281;te przez drwala Cz&amp;#322;owiek widmo chowany za wydm&amp;#261; Piaszczyst&amp;#261; za drog&amp;#261; wyboist&amp;#261; Za &amp;#347;wi&amp;#281;tymi drogami gdzie przyjaciele staj&amp;#261; si&amp;#281; wrogami Zamiast d&amp;#322;oni podaj&amp;#261; ci bro&amp;#324; na dobranoc ca&amp;#322;uj&amp;#261; ciebie w skro&amp;#324; Cz&amp;#322;owiek b&amp;#261;d&amp;#378; tu m&amp;#261;dry i sam siebie chro&amp;#324; Wczoraj podanie r&amp;#281;ki, 50 dych do &amp;#322;apy wielkie dzi&amp;#281;ki Jeste&amp;#347; z kolegami, dzisiaj 180 stopni za plecami wytykaj&amp;#261; palcami Odchodz&amp;#261; postacie ocieraj&amp;#261;c si&amp;#281; o ciebie ramionami Miej oczy szeroko otwarte nie b&amp;#261;d&amp;#378; baranem Oni ju&amp;#380; wszystko maj&amp;#261; pokalkulowane To co si&amp;#281; liczy to ile masz w kiermanie
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