
Pares, Kiepski kawa
W taki dzie&amp;#324; jak dzi&amp;#347; nawet nie chce si&amp;#281; my&amp;#347;le&amp;#263; Wszystko mnie wkurza jak nastolatk&amp;#281; pryszcze Czego nie dotkn&amp;#281;, zaraz to zniszcz&amp;#281; W taki dzie&amp;#324; jak dzi&amp;#347; powi&amp;#281;kszam wrog&amp;oacute;w list&amp;#281; Bo to co dot&amp;#261;d by&amp;#322;o mgliste, dzisiaj mo&amp;#380;e sta&amp;#263; si&amp;#281; realno&amp;#347;ci&amp;#261; Wype&amp;#322;niona z&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261; zaczynam nowy dzie&amp;#324; I chocia&amp;#380; wiem, &amp;#380;e tamto to by&amp;#322; tylko sen Ale wiem, &amp;#380;e jak zawsze proroczy &amp;#379;e dzisiaj wiele mo&amp;#380;e mnie zaskoczy&amp;#263; &amp;#379;e prosto w oczy patrz&amp;#281; przeznaczenia Bo z losem nigdy si&amp;#281; nie wygra Zawsze ci&amp;#281; dopadnie jak Malucha Tigra Bo &amp;#380;ycie to gra ze &amp;#347;ciem&amp;#261; w regu&amp;#322;ach Do&amp;#347;wiadcza m&amp;#261;drego a oszcz&amp;#281;dza mu&amp;#322;a Przepowiednia m&amp;oacute;wi jak b&amp;#281;d&amp;#281; si&amp;#281; czu&amp;#322;a Fatalnie od rana, jestem przerobiona, jestem wykiwana Wykopana z &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ka przez budzik podchodz&amp;#281; do okna Patrz&amp;#281; a szyba jest mokra, ods&amp;#322;aniam &amp;#380;aluzje i co zobacz&amp;#281; Warszawskie niebo z g&amp;oacute;ry na d&amp;oacute;&amp;#322; p&amp;#322;acze W takie dni w&amp;#322;a&amp;#347;nie na moment nadzieja ga&amp;#347;nie Niby drobnostka, a rani bole&amp;#347;nie Czuj&amp;#281; wszystko tak mocno a&amp;#380; jest mi za ciasno Dusi mnie oddech m&amp;oacute;j w&amp;#322;asny Rzeczy dziej&amp;#261; si&amp;#281; za blisko, za ma&amp;#322;o przestrzeni Zmys&amp;#322;y zdarte jak &amp;#322;o&amp;#380;ysko, Le&amp;#380;&amp;#281; i m&amp;#281;czy mnie wszystko, co si&amp;#281; zdarzy&amp;#322;o z&amp;#322;ego Jak wyzwoli&amp;#263; si&amp;#281; od czasu przesz&amp;#322;ego Kt&amp;oacute;ry wprawi&amp;#322; w ten nastr&amp;oacute;j, spowolni&amp;#322; a&amp;#380; w zast&amp;oacute;j Co&amp;#347; mnie ca&amp;#322;&amp;#261; przygniot&amp;#322;o i zwi&amp;#261;za&amp;#322;o Mam ju&amp;#380; dosy&amp;#263; cho&amp;#263; mi &amp;#380;ycia ci&amp;#261;gle ma&amp;#322;o Ref.: W taki dzie&amp;#324; jak dzisiaj nie chce si&amp;#281; my&amp;#347;le&amp;#263; Chwile toksyczne jak woda w Wi&amp;#347;le Niech si&amp;#281; zach&amp;#322;y&amp;#347;nie kto dzisiaj ma farta bo Mnie si&amp;#281; nie zdarzy jak pi&amp;#261;ty as w kartach Kiepskie dni bywaj&amp;#261; za cz&amp;#281;ste, drogi w &amp;#380;yciu bywaj&amp;#261; zbyt kr&amp;#281;te Nie nad&amp;#261;&amp;#380;am za tym ca&amp;#322;ym zam&amp;#281;tem Zn&amp;oacute;w si&amp;#281; miarka przebra&amp;#322;a jednym ma&amp;#322;ym przekr&amp;#281;tem Dodanym do tysi&amp;#261;ca, kt&amp;oacute;re jako&amp;#347; zdzier&amp;#380;y&amp;#322;am Ale tego nie znios&amp;#281;, z tym si&amp;#281; ju&amp;#380; nie pogodzi&amp;#322;am Nie mog&amp;#281; sklei&amp;#263; czemu nie mog&amp;#281; mie&amp;#263; tego Co przychodzi innym bez problemu Frustrowane s&amp;#261; podstawowe potrzeby Musz&amp;#281;- to znosz&amp;#281; to od biedy O ile zdarza si&amp;#281; tylko czasami Na zamian&amp;#281; z zajebistymi chwilami Bo nie wyrabiam tygodniami w beznadziejnym dole Przytopiona &amp;#322;zami, gdy chc&amp;#281; uciec To si&amp;#322;y nie mam na nic Jak co&amp;#347; si&amp;#281; pieprzy w taki dzie&amp;#324; to wszystko Tracisz pieni&amp;#261;dze, koncepcj&amp;#281; i blisk&amp;#261; jednostk&amp;#281; Cho&amp;#263; jest potrzebna jak masa&amp;#380; nad mostkiem Dla ratowania &amp;#380;ycia, kt&amp;oacute;re jest &amp;#347;ciem&amp;#261; jak czek bez pokrycia Tak jak maszyna bez instrukcji u&amp;#380;ycia Kr&amp;#281;puje ruchy jak korek na ulicach Wyzwala agresj&amp;#281; jak spotkanie w kibicach Zgnieciona psychika, tysi&amp;#261;c problem&amp;oacute;w Mo&amp;#380;e odpowiesz mi czemu &amp;#380;ycie stawia nas w sytuacjach Gdzie jedynym wyj&amp;#347;ciem jest kapitulacja Dlaczego racja zn&amp;oacute;w nie po tej stronie Dlaczego ton&amp;#281; w bagnie bez nadziei Gdzie jest przyjaciel, co pomocy udzieli Poda mi r&amp;#281;k&amp;#281;, sprzeda troch&amp;#281; nadziei Mo&amp;#380;e w prognozie gdzie&amp;#347; zapowiedzieli Wy&amp;#322;adowania napi&amp;#281;&amp;#263; i cieplej na dworze Mo&amp;#380;e nie krach ale wzrost zalicz&amp;#281; Jak akcja na gie&amp;#322;dzie nazwanej &amp;#380;ycie Ref.: W taki dzie&amp;#324; jak dzisiaj nie chce si&amp;#281; my&amp;#347;le&amp;#263; Chwile toksyczne jak woda w Wi&amp;#347;le Niech si&amp;#281; zach&amp;#322;y&amp;#347;nie kto dzisiaj ma farta bo Mnie si&amp;#281; nie zdarzy jak pi&amp;#261;ty as w kartach Sytuacja nie do rozgryzienia jak orzech Zn&amp;oacute;w w fatalnym humorze Perspektywy widz&amp;#281; w czarnym kolorze Na popraw&amp;#281; nie licz&amp;#281; Bo nie znam rozwi&amp;#261;zania jak w matematyce Moje my&amp;#347;li si&amp;#281; rozbieg&amp;#322;y w chaosie Jak w panice widzowie na pi&amp;#322;karskiej zadymie Tylko czemu m&amp;oacute;j los jest we wrogiej dru&amp;#380;ynie? Co ma by&amp;#263; b&amp;#281;dzie, przeznaczenie mnie nie minie Ale chc&amp;#281; czego&amp;#347; mi&amp;#322;ego na &amp;#380;ycia os&amp;#322;odzenie Bym mog&amp;#322;a ruszy&amp;#263; pewnie, aktywnie w nowe historie Stworzy&amp;#263; nowe teorie Tymczasem chwila dla mnie- &amp;#322;aduj&amp;#281; bateri&amp;#281; Cuty: S&amp;#261; chwile, zawalone problemami Prawdziwe przes&amp;#322;anie, przecie&amp;#380; tak musi by&amp;#263; S&amp;#261; chwile zawalone problemami Spokojnie, spokojnie, s&amp;#322;uchaczu (nigdy w stresie) x2
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