
Pares, Galaktao
Galaktao! Dwadzie&amp;#347;cia dwa lata gram t&amp;#261; rozgrywk&amp;#281; Te same schematy jak melodie w pozytywce Szybkie ruchy, gest i spojrzenie Mo&amp;#380;e zauwa&amp;#380;&amp;#281;, mo&amp;#380;e pass&amp;#281; odmieni&amp;#281; W kartach czytam, szukam wskaz&amp;oacute;wki co ukryta Bo w ka&amp;#380;dym z nas jest wyryta Ta sama tablica ze starymi zasadami O tym jak gra&amp;#263; by zda&amp;#263; ten egzamin To s&amp;#261; zawody z wysokimi zak&amp;#322;adami Musisz obstawia&amp;#263; bo nie ma nic za nic Gdzie&amp;#347; pomi&amp;#281;dzy sprawiedliwymi szalami Ma&amp;#322;ymi krokami w kierunku celu Tyle rozwi&amp;#261;za&amp;#324; co mo&amp;#380;liwych numer&amp;oacute;w Kombinacji do wykonania ruch&amp;oacute;w W tej grze gdzie bohater warty mniej od puchu Lecz nie daj si&amp;#281; zabi&amp;#263;, nie upadaj na duchu Spr&amp;oacute;buj gra&amp;#263; swoje a si&amp;#322;y szukaj w buchu Ref: Galaktao! Gra si&amp;#281; toczy, a ten kto przeoczy Realny &amp;#347;wiat jeszcze go zaskoczy We wszystkim m&amp;#261;dro&amp;#347;&amp;#263; i troch&amp;#281; g&amp;#322;upoty Galaktao, tyle wiem o tym x2 Runda numer dwa, kr&amp;#281;ci si&amp;#281; ruletka Wypada na kolejnych obiektach To przyjaciele i ci co, w&amp;#347;ciek&amp;#322;a, sprawiaj&amp;#261; &amp;#379;e jestem g&amp;#322;upawym tekstem &amp;#346;ciemnionym ruchem czy fa&amp;#322;szywym gestem Prawdziwa rozgrywka musi zdemaskowa&amp;#263; Idiotom trudno si&amp;#281; schowa&amp;#263;, twarz zachowa&amp;#263; W symulowanej codzienno&amp;#347;ci, Gdzie obok sprytu trzeba Troch&amp;#281; lojalno&amp;#347;ci wykazywa&amp;#263; By m&amp;oacute;c niekt&amp;oacute;rych swoimi nazywa&amp;#263; By razem rozgrywa&amp;#263; kolejne partie I dzieli&amp;#263; sprawiedliwie to, co dru&amp;#380;yna zgarnie Na tym w&amp;#322;a&amp;#347;nie polega&amp;#263; powinna ta gra By oddziela&amp;#263; dobro od z&amp;#322;a Chodzi o to w&amp;#322;a&amp;#347;nie by mie&amp;#263; wyobra&amp;#378;ni&amp;#281; By widzie&amp;#263; wyra&amp;#378;nie, co to r&amp;oacute;&amp;#380;nica Gdzie le&amp;#380;y granica nieba i piek&amp;#322;a Czerwone czy czarne, zn&amp;oacute;w kr&amp;#281;ci si&amp;#281; ruletka Ref: Galaktao! Gra si&amp;#281; toczy, a ten kto przeoczy Realny &amp;#347;wiat jeszcze go zaskoczy We wszystkim m&amp;#261;dro&amp;#347;&amp;#263; i troch&amp;#281; g&amp;#322;upoty Galaktao, tyle wiem o tym x2 Uwielbiam gry, a w co grasz ty? Zmierzmy swe si&amp;#322;y najlepiej w karty Dowiesz si&amp;#281; co jeste&amp;#347; warty Czy masz poparcie kumpli w szeregu zwartym To niby tylko gra, ale nie na &amp;#380;arty Zobaczysz jak w lustrzanym odbiciu Jakie zasady s&amp;#261; wa&amp;#380;ne w twoim &amp;#380;yciu Je&amp;#347;li ci nie p&amp;oacute;jdzie nie chowaj si&amp;#281; w ukryciu Przegrana ludzka rzecz chocia&amp;#380; niemi&amp;#322;a W u&amp;#347;miechu do z&amp;#322;ej gry kryje si&amp;#281; si&amp;#322;a Jestem w to dobra bo si&amp;#281; nigdy nie wstydzi&amp;#322;am By&amp;#263; przerobiona, stracona, &amp;#347;miechem karana, poni&amp;#380;ona Cieszy mnie to bo dzisiaj jestem prze&amp;#263;wiczona w Galaktao &amp;#379;ycia symulatorze Wiem po kt&amp;oacute;rym w tym wy&amp;#347;cigu porusza&amp;#263; si&amp;#281; torze A je&amp;#347;li, nie daj Bo&amp;#380;e, zostan&amp;#281; z wachlarzem Mina na pewno mi nie zrzednie bo wygrani o tym marz&amp;#261;! Ref: Galaktao! Gra si&amp;#281; toczy, a ten kto przeoczy Realny &amp;#347;wiat jeszcze go zaskoczy We wszystkim m&amp;#261;dro&amp;#347;&amp;#263; i troch&amp;#281; g&amp;#322;upoty Galaktao, tyle wiem o tym x2 Galaktao! Galaktao!
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