
Patrycja Mołczanow, Candy
Dzwoni telefon, cześć kochanie
Hejka skarbie, powiedz czy cię dziś zobaczę
Bo tęsknię strasznie
Leci moja ulubiona piosenka, czasu nie znajdę
Dzisiaj nie, ale jutro też jest dzień
Nie zniechęcaj się
Rok w barwnej drużynie, lecz nie zawsze kolorowo
To najwyższa pora by się poczuć wyjątkowo
Nie porównasz do nikogo, teraz idę własną drogą
Dostaną ode mnie uśmiech, nawet jak zerkają w rogu

Żyjemy w wielkiej niewiadomej opartej na energii i magii
Pati, wyobraź siebie aktorkanu, to stokrotne dzięki
Zaufam intuicji, bo nie pragnę żyć w wiecznej presji
Slalomem przez autostradę
Czemu tu wrzucają wsteczny?
Czasem wczorajsze wspomnienia powalają z nóg (lecz)
Jutro w całej nie jest obiecane, więc się rusz (lecz)
Nie dla mnie stać w miejscu, byle zadowolić tłum
Męczy szybkie tempo życia już
Chociaż dla wielu to życie ze snów

Stanęłam przed szansą
W koło działo się tak wiele, że ciężko to było ogarnąć
Mówili: &quot;Random&quot;, teraz mam pokaźny fandom
A jestem Patrycją tą samą, Pati Mołczanow
Wszędzie gdzie pójdę to mnie rozpoznają
Chodzę po galeriach, wydaję siano
Zapracowałam, się działo nie mało, więc mam go nie mało
Robię swoje, nie mam czasu na jazdy
Jadę za miasto obserwować gwiazdy
Zmiany dookoła daleko zaszły
Często myślę o tym gdzie zwiedzę świat dziś
Nie zgodziłam się żyć jak każdy
Bez satysfakcji i fascynacji
Nowy dzień w tej grze dla mnie ciekawy
Bliscy nie muszę się marszczyć

Żyjemy w wielkiej niewiadomej opartej na energii i magii
Pati, wyobraź siebie aktorkanu, to stokrotne dzięki
Zaufam intuicji, bo nie pragnę żyć w wiecznej presji
Slalomem przez autostradę
Czemu tu wrzucają wsteczny?
Czasem wczorajsze wspomnienia powalają z nóg (lecz)
Jutro w całej nie jest obiecane, więc się rusz (lecz)
Nie dla mnie stać w miejscu, byle zadowolić tłum
Męczy szybkie tempo życia już
Chociaż dla wielu to życie ze snów

Uu-uuu (to życie, to życie ze snów)
Dla mnie to zabawa
Zabawa, nawet kiedy jestem sama
Uu-uuu (to życie, to życie ze snów)
Zabawa cały czas
Cały czas, nawet kiedy jestem sama
Uu-uuu
Dla mnie to zabawa
Zabawa, nawet kiedy jestem sama
Uu-uuu
Zabawa cały czas
Cały czas...

Żyjemy w wielkiej niewiadomej opartej na energii i magii
Pati, wyobraź siebie aktorkanu, to stokrotne dzięki



Zaufam intuicji, bo nie pragnę żyć w wiecznej presji
Slalomem przez autostradę
Czemu tu wrzucają wsteczny?
Czasem wczorajsze wspomnienia powalają z nóg (lecz)
Jutro w całej nie jest obiecane, więc się rusz (lecz)
Nie dla mnie stać w miejscu, byle zadowolić tłum
Męczy szybkie tempo życia już
Chociaż dla wielu to życie ze snów
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