
PeeRZet, Dzi
Dzisiaj jest kolejny dzie&amp;#324;, nagrywam w&amp;#322;a&amp;#347;nie ten wokal
P&amp;oacute;&amp;#378;niej wpadn&amp;#281; do ex, powiem, &amp;#380;e wci&amp;#261;&amp;#380; j&amp;#261; kocham
&amp;#379;e zjeba&amp;#322;em, bo chocia&amp;#380; wbijam dzi&amp;#347; na balet
To kurwa tak naprawd&amp;#281; nie mam tu nic na sta&amp;#322;e
Moje ziomki &amp;#380;yj&amp;#261; w Polsce, ale jakby na Ibizie
Wstaj&amp;#261; w niedziel&amp;#281;, maj&amp;#261; z pami&amp;#281;ci wyci&amp;#281;ty tydzie&amp;#324;
Chcia&amp;#322;by by&amp;#263; lepszy ni&amp;#380; wczoraj i si&amp;#281; ogarn&amp;#261;&amp;#263;
Ale dzwoni typ, &amp;#380;e kupi&amp;#322; pi&amp;#261;tk&amp;#281; i wyci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#322; wiadro
Potem dzwoni typ, &amp;#380;e dawno nie pi&amp;#322; ze mn&amp;#261; alko
Wi&amp;#281;c zamykam drzwi i &amp;#347;migam skacowany z Fant&amp;#261;
Mijam typ&amp;oacute;w co z nerw&amp;oacute;w ju&amp;#380; za cz&amp;#281;sto sraj&amp;#261;
Chcieliby si&amp;#281; przespa&amp;#263; z jak&amp;#261;&amp;#347; fank&amp;#261;, ale jej nie maj&amp;#261;
Mo&amp;#380;e to ten dzie&amp;#324; i za&amp;#322;atwi&amp;#281; kilka wa&amp;#380;nych spraw
Albo strach przed nimi wprawi mnie w psychiczny krach
Dzi&amp;#347; jest dzie&amp;#324;, zrobi&amp;#281; to co zawsze chcia&amp;#322;em
Albo nie, bo napisa&amp;#322;em tekst i w sumie wytrze&amp;#378;wia&amp;#322;em
Dzi&amp;#347; jest dzie&amp;#324;, ucz&amp;#281; si&amp;#281; jak wstawa&amp;#263; przed czternast&amp;#261;
Przed czwart&amp;#261; zasn&amp;#261;&amp;#263; i jak opanowa&amp;#263; gastro
Jak m&amp;oacute;wi&amp;#263; nie, gdy pukaj&amp;#261; do drzwi z flaszk&amp;#261;
Czasem my&amp;#347;l&amp;#281;, &amp;#380;e to wszystko za daleko zasz&amp;#322;o
Jak id&amp;#281; do klubu nie wstaj&amp;#281; na zaj&amp;#281;cia
Lub jak wstan&amp;#281; to czekam na ich koniec by wbi&amp;#263; w klub
Charakter, kt&amp;oacute;ry w ko&amp;#324;cu sprawi, &amp;#380;e b&amp;#281;d&amp;#281; sko&amp;#324;czony
Wszystko przejeba&amp;#322;e&amp;#347; bananowcu pierdolony
Tak powiem do siebie kiedy&amp;#347; trac&amp;#261;c resztki godno&amp;#347;ci
Narazie szukam skarbu na ko&amp;#324;cu t&amp;#281;czy codzienno&amp;#347;ci
I mo&amp;#380;e prze&amp;#380;yj&amp;#281; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; z jak&amp;#261;&amp;#347; ekstra dziewczyn&amp;#261;
Albo spotkam typa z no&amp;#380;em i powie - tw&amp;oacute;j czas min&amp;#261;&amp;#322;
Dzi&amp;#347; jest dzie&amp;#324;, musz&amp;#281; by&amp;#263; optymist&amp;#261; w tej walce
Cho&amp;#263; &amp;#380;yj&amp;#281; tutaj, a nie w Kingston gdzie&amp;#347; na Jamajce
B&amp;#281;d&amp;#281; pizd&amp;#261; je&amp;#347;li nie wykorzystam tych kilku chwil
Dzi&amp;#347; jest dzie&amp;#324;, mo&amp;#380;e ten ostatni nim urwie si&amp;#281; film
Kiedy rano poprzedni dzie&amp;#324; wydaje ci si&amp;#281; co&amp;#347; za kr&amp;oacute;tki
W ustach to samo, zn&amp;oacute;w ten posmak w&amp;oacute;dki
Mimo pr&amp;oacute;b przypomnie&amp;#263; sobie nic nie mo&amp;#380;esz
Wiesz ju&amp;#380;, &amp;#380;e film ci si&amp;#281; urwa&amp;#322; jak Blair Witch Project
Jak masz tak dwa dni z rz&amp;#281;du robi si&amp;#281; to przykre
To tak naprawd&amp;#281; rzadko kogo bawi sequel
I chocia&amp;#380; szanse nik&amp;#322;e, chcesz uwierzy&amp;#263; kurwa
&amp;#379;e dzi&amp;#347; jest dzie&amp;#324; by powiedzie&amp;#263; sobie nie jak Jerzy Urban
Przyda mi si&amp;#281; nie dla &amp;#380;artu szczypta postu
Bo w &amp;#380;yciu przejara&amp;#322;em wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; Artur Pi&amp;#322;ka koksu
Nie mam na to faktur tylko kilka props&amp;oacute;w
A m&amp;oacute;g&amp;#322;by by&amp;#263; nadruk i nawijka ma na wosku
Dzi&amp;#347; jest dzie&amp;#324; by ponownie stan&amp;#261;&amp;#263; na start
I skorzysta&amp;#263; z szansy nie dla idiot&amp;oacute;w jak Media Markt
To komedia, fakt, bo plan zabija Nokia
No ba, przecie&amp;#380; jest sobota
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