
Pares, Kap kap
Wiesz co mnie boli? Ludziom w g&amp;#322;owach si&amp;#281; przewraca Wiesz co mnie boli? I nagle wszystko wybucha i ogniem zieje x 2 W uszach mam szum informacyjny, ofiary k&amp;#322;amstw niewinnych Duch prawilny ginie podk&amp;#322;adaj&amp;#261;c innym &amp;#347;winie Nikogo nie wini&amp;#281;, &amp;#380;e &amp;#347;wiat ma tak&amp;#261; skal&amp;#281; &amp;#379;e &amp;#378;r&amp;oacute;d&amp;#322;em wzor&amp;oacute;w do na&amp;#347;ladowania s&amp;#261; seriale Ale jak mam si&amp;#281; w tym chaosie odnale&amp;#378;&amp;#263;? Jak znale&amp;#378;&amp;#263; orygina&amp;#322; w&amp;#347;r&amp;oacute;d tylu kalek? Jak nawlec z powrotem moralno&amp;#347;ci korale? Jak pomno&amp;#380;y&amp;#263; dany przez Boga mi talent? Kap kapu kap do &amp;#322;ezki &amp;#322;ezka P&amp;#322;ynie po policzkach struga niebieska Sol&amp;#261; gorzk&amp;#261; jak groteska doprawia &amp;#380;ycia mojego smak Kap kapu kap kap kap kap (kapu kap kap kap) Refren: Wiesz co mnie boli? Nie tak to sobie wyobra&amp;#380;a&amp;#322;am Wiesz co mnie boli? Na pojedynek z &amp;#380;yciem ruszam sama Wiesz co mnie boli? Czy nadziej&amp;#281; kto&amp;#347; mi odda? Wiesz co mnie boli? W&amp;#347;r&amp;oacute;d bliskich wci&amp;#261;&amp;#380; jestem samotna Boli mnie brzuch, boli mnie g&amp;#322;owa Zerwana lina musz&amp;#281; sama si&amp;#281; ratowa&amp;#263; Du&amp;#380;a dziewczyna m&amp;oacute;wi z przykro&amp;#347;ci&amp;#261; te s&amp;#322;owa Musze si&amp;#281; zmienia&amp;#263;, ju&amp;#380; zaczynam &amp;#380;a&amp;#322;owa&amp;#263; Czas&amp;oacute;w gdy z p&amp;#322;aczem lecia&amp;#322;am do mamy Smutek pocieszany, strach wyprzytulany Doros&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; to lament, to chaos, to zam&amp;#281;t, to dramat Zabrana podpora, musz&amp;#281; pion trzyma&amp;#263; sama zadba&amp;#263; o siebie Jak ro&amp;#347;linka zostawiona sama sobie w &amp;#347;rednio urodzajnej glebie (sama sobie zostawiona) Sko&amp;#324;czy&amp;#322;a si&amp;#281; troska, id&amp;#281; sama &amp;#347;wiatu sprosta&amp;#263; Okre&amp;#347;li&amp;#263; przysz&amp;#322;ych dni posta&amp;#263; Oj, oj, droga nie b&amp;#281;dzie prosta, oj droga nie b&amp;#281;dzie prosta, nie Refren. Morderstwa, agresja, g&amp;#322;&amp;oacute;d, recesja, smr&amp;oacute;d betonowych pusty&amp;#324; Ja w&amp;#347;r&amp;oacute;d tego wszystkiego gdzie&amp;#347; nowoczesn&amp;#261; zasiedlaj&amp;#261;c wie&amp;#347; Zgubi&amp;#322;am si&amp;#281; i gubi&amp;#281; sens Mam prawo wi&amp;#281;c odczuwa&amp;#263; s&amp;#322;abo&amp;#347;&amp;#263; i l&amp;#281;k Wpadam w panik&amp;#281; ju&amp;#380; na sam d&amp;#378;wi&amp;#281;k To doros&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, no wi&amp;#281;c dostr&amp;oacute;j mi ostro&amp;#347;&amp;#263; Obja&amp;#347;nij kosmos, pozw&amp;oacute;l &amp;#380;y&amp;#263; prosto Kap kapu kap do &amp;#322;ezki &amp;#322;ezka P&amp;#322;ynie po policzkach struga niebieska Sol&amp;#261; gorzk&amp;#261; jak groteska doprawia &amp;#380;ycia mojego smak Kap kapu kap kap kap kap (kapu kap kap kap) Sama siebie nie poznaj&amp;#281; kiedy witam nowy dzie&amp;#324; kim jestem  pytanie zadaj&amp;#281;, dok&amp;#261;d zmierza&amp;#263; mam dalej? Nie tak szybko, pozw&amp;oacute;l chwil&amp;#281; odpocz&amp;#261;&amp;#263;, pozw&amp;oacute;l chwil&amp;#281; pomy&amp;#347;le&amp;#263;, g&amp;#322;&amp;#281;biej to poczu&amp;#263; w tym chaosie trudnych chwil nikt nie pomo&amp;#380;e mi tylko ja i &amp;#322;zy, p&amp;#322;yn&amp;#261;ce &amp;#322;zy, oooo Refren. Wiesz co mnie boli? Ludziom w g&amp;#322;owach si&amp;#281; przewraca Wiesz co mnie boli? I nagle wszystko wybucha i ogniem zieje x 2
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