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[Oztry] Budzicie si&amp;#281; i my&amp;#347;licie &quot;Czy ten dzie&amp;#324; b&amp;#281;dzie znowu taki sam?&quot; Ja to znam, bo tak samo mam. Dni podobne do siebie jak dwie krople wody To do niezadowolenia powody. Trzeba doda&amp;#263; im urody - urozmaici&amp;#263;, Bo prze&amp;#380;ywa&amp;#263; w k&amp;oacute;&amp;#322;ko to samo jako&amp;#347; mi si&amp;#281; nie widzi. Dzie&amp;#324; za dniem, za tygodniem tydzie&amp;#324; Nic nowego si&amp;#281; nie dzieje, a czujecie &amp;#380;e mija Wam &amp;#380;ycie. Dar, kt&amp;oacute;rym ono jest wykorzystajcie nale&amp;#380;ycie, To nie tylko s&amp;#322;owa na p&amp;#322;ycie - one w czynach maj&amp;#261; pokrycie, Chc&amp;#281; co&amp;#347; robi&amp;#263;, dlatego teraz mnie s&amp;#322;yszycie, Wiem, &amp;#380;e Wy te&amp;#380; marzycie - o mi&amp;#322;o&amp;#347;ci, o szale&amp;#324;stwie, O karierze, o zwyci&amp;#281;stwie. Niech ten kawa&amp;#322;ek uderzy w Was jak piorun i Sprawi, &amp;#380;e Wy i ambicja b&amp;#281;dziecie Nieroz&amp;#322;&amp;#261;czni jak Kopernik i Toru&amp;#324; Co dzie&amp;#324; odkrywajcie &amp;#347;wiat na nowo jak Ameryk&amp;#281; Kolumb, Niech nie b&amp;#281;dzie dla Was barier ani opor&amp;oacute;w. Na bycie szcz&amp;#281;&amp;#347;liwym nie ma gotowych wzor&amp;oacute;w, Trzeba znale&amp;#378;&amp;#263; w&amp;#322;asny patent a zatem Pora wyci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; wniosek i Odpowiednio pokierowa&amp;#263; losem... [Ref] Fakt to fakt Codzienno&amp;#347;&amp;#263; nie sen, Spraw by wyj&amp;#261;tkowy by&amp;#322; [Grzegorz Skawi&amp;#324;ski cut] &quot;Tw&amp;oacute;j normalny dzie&amp;#324;&quot; [Koma] W ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; z&amp;#322;o&amp;#380;one klocki, Pod wp&amp;#322;ywem &quot;Emocji&quot; jak Destiny's Child Cho&amp;#263; nie wr&amp;oacute;&amp;#380;&amp;#281; z kart, czuj&amp;#281; jak wygl&amp;#261;da, &quot;Tw&amp;oacute;j normalny dzie&amp;#324;&quot; - nie Fakt jest faktem, po prostu to wiem, &quot;&amp;#379;ycie jak sen&quot;, tylko dla Martina Tupper'a, A tylko Nikodem Dyzma wie, jak wygl&amp;#261;da kariera, Ty przy sterach, wi&amp;#281;c dobrze kieruj swoim losem, Od ciebie zale&amp;#380;y, czy jeste&amp;#347; nikim, czy boss'em Od ciebie zale&amp;#380;y, jak wygl&amp;#261;daj&amp;#261; twoje dni, C.U.D.O.W.N.Y.M.I., b&amp;#281;d&amp;#261; tylko gdy... Sam zadbasz o to, Wszystko idzie ci jak &quot;krew z nosa&quot;? Wi&amp;#281;c zatamuj ten krwotok, Ci&amp;#261;gle masz k&amp;#322;opot? Trzeba radzi&amp;#263; sobie, Wydaje Ci si&amp;#281;, &amp;#380;e przeciw tobie ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat jest w zmowie? S&amp;#322;owo po s&amp;#322;owie, mam ci to t&amp;#322;umaczy&amp;#263;? Jeste&amp;#347; kim chcesz by&amp;#263;, znaczysz tyle - ile chcesz znaczy&amp;#263;.
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