
OSWP, Przemy
Przemy&amp;#347;lenia zawarte w tych s&amp;#322;owach, To m&amp;#322;oda tw&amp;oacute;rczo&amp;#347;&amp;#263; kt&amp;oacute;ra w cieniu si&amp;#281; chowa, Zbieram do&amp;#347;wiadczenia co mi si&amp;#322; doda, Na spisanie wszystkich swoich my&amp;#347;li, Czy za&amp;#322;o&amp;#380;ony cel kiedy&amp;#347; si&amp;#281; zi&amp;#347;ci, Nie wiem, b&amp;#281;dzie co ma by&amp;#263;, A przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci i tak nie da si&amp;#281; wyprzedzi&amp;#263;, Wi&amp;#281;c na codzienno&amp;#347;&amp;#263; kt&amp;oacute;ra swoj&amp;#261; szaro&amp;#347;ci&amp;#261; si&amp;#281; mieni, Patrz&amp;#281; z boku jak aktor kt&amp;oacute;rego do sztuki nie wzi&amp;#281;li, Ale nie zw&amp;#261;tpiewam i nie przestaj&amp;#281; tworzy&amp;#263;, Czekam na szans&amp;#281; by spu&amp;#347;cizn&amp;#281; na ta&amp;#347;m&amp;#281; w&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263;, Wi&amp;#281;c my&amp;#347;l&amp;#281;, pisz&amp;#281;, wiem dobrze &amp;#380;e to nie s&amp;#261; kicze, Zosta&amp;#322;em obserwatorem rzeczywisto&amp;#347;ci na kt&amp;oacute;r&amp;#261; licz&amp;#281;, &amp;#379;e b&amp;#281;dzie natchnieniem w mej narracji, Ocenianiu tej zwyk&amp;#322;ej kontemplacji, Kt&amp;oacute;ra na s&amp;#322;upieckich blokowiskach jest niedostrzegana, A w wi&amp;#281;kszo&amp;#347;ci przez ludzi zapominana, Jak dobre wspomnienia z dzieci&amp;#324;stwa kt&amp;oacute;rych ju&amp;#380; nie ma, I na pewno nie wr&amp;oacute;c&amp;#261; wi&amp;#281;c po co te smutki, Przecie&amp;#380; dzie&amp;#324; i tak jest zbyt kr&amp;oacute;tki, Na zrealizowanie za&amp;#322;o&amp;#380;onych cel&amp;oacute;w, Doj&amp;#347;cia tam gdzie nie by&amp;#322;o znacznie wielu, A wielu odpad&amp;#322;o i przegra&amp;#322;o, Straci&amp;#322;o wszystko co tylko mia&amp;#322;o, Bo postawiono to na jedn&amp;#261; kart&amp;#281;, Czasami przemy&amp;#347;l czy to jest ryzyka warte, Gdy&amp;#380; nie zawsze szcz&amp;#281;&amp;#347;cie stoi u twojego boku, Zamiast niego mo&amp;#380;e sta&amp;#263; z&amp;#322;o&amp;#347;liwy cie&amp;#324; mroku, Wi&amp;#281;c uwa&amp;#380;aj i ten refren z OSWP powtarzaj... Ref. Nie patrz na mnie ani na niego, Uwierz w siebie i zr&amp;oacute;b co&amp;#347; swojego, Nie patrz na tych ani na innych, Skoncentruj si&amp;#281; na swych marzeniach ambitnych A teraz co&amp;#347; z innego worka, Ta sprawa boli jak bolesna kolka, Znieczulica ludzkie serca zabija, S&amp;#261; tacy do kt&amp;oacute;rych nie podchod&amp;#378; bez kija, Chodz&amp;#261; po ulicach jak widma zaj&amp;#281;ci sob&amp;#261;, Nie szanuj&amp;#261; innych oni musz&amp;#261; by&amp;#263; g&amp;oacute;r&amp;#261;, Gdy pomocy potrzebuj&amp;#261; do ciebie si&amp;#281; zwracaj&amp;#261;, A za twymi plecami za zero ci&amp;#281; maj&amp;#261;, Dlaczego ludzka psychika tak szybko si&amp;#281; zmienia, Teraz m&amp;oacute;wi&amp;#281; o tym co mam do opowiedzenia, Przechodz&amp;#281; przez ulic&amp;#281; a kto&amp;#347; pod &amp;#347;cian&amp;#261; kl&amp;#281;czy, &amp;#379;ebrze o monet&amp;#281; na co&amp;#347; do jedzenia, Ten obrazek nie robi na ludziach &amp;#380;adnego wra&amp;#380;enia, To oni doprowadzili do jego unicestwienia, Uwa&amp;#380;aj&amp;#261; go za luzera kt&amp;oacute;rego &amp;#380;ycie z&amp;#322;ama&amp;#322;o, A spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo od dzieci&amp;#324;stwa za zero go mia&amp;#322;o, On w to uwierzy&amp;#322; bo ich negacje po duszy go bi&amp;#322;y, Zw&amp;#261;tpi&amp;#322; we w&amp;#322;asne si&amp;#322;y, U najbli&amp;#380;szych pomocy szuka&amp;#322;, Lecz od nikogo jej nie dosta&amp;#322;, Zacz&amp;#261;&amp;#322; pi&amp;#263; by zapomnie&amp;#263; wszystko, I tak by&amp;#322;o ale jednocze&amp;#347;nie stacza&amp;#322; si&amp;#281; na samo dno, Teraz siedzi tu wo&amp;#322;aj&amp;#261;c cichym g&amp;#322;osem O pomoc prosz&amp;#281;...O pomoc prosz&amp;#281;..., Jego wzrok skierowany w ziemi&amp;#281;, Z ci&amp;#261;g&amp;#322;ym kacem gada sam do siebie, Ale od pewnego czasu nie przychodzi tu, Gdzie by&amp;#322;o jego miejsce &amp;#380;a&amp;#322;osnego bytu, Tylko dlatego &amp;#380;e podci&amp;#281;to mu gard&amp;#322;o, Ale nikt nie robi nic &amp;#380;e to si&amp;#281; sta&amp;#322;o, Nie chodzi o tego &amp;#380;ula, Tylko &amp;#380;e coraz cz&amp;#281;&amp;#347;ciej s&amp;#322;ycha&amp;#263; o morderstwach, A co gorsze w coraz m&amp;#322;odszych pokoleniach, Dajcie m&amp;#322;odszym &amp;#380;yciowe przyk&amp;#322;ady, &amp;#379;eby nie by&amp;#322;o zabijania dla zabawy, Przecie&amp;#380; ka&amp;#380;dy pracuje sam na siebie, A ten cz&amp;#322;owiek i tak by&amp;#322; w z&amp;#322;ym &amp;#347;wiecie, Sam zapracowa&amp;#322; sobie na sw&amp;oacute;j los, Ty jeste&amp;#347; m&amp;#261;drzejszy wi&amp;#281;c &amp;#322;ap ten cios

OSWP - Przemy w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/oswp-przemy-tekst-piosenki,t,506454.html

