
Ski Sk, Ostatnia stacja - rezygnacja
Chwila, moment, klikasz, nie masz, wyrzucasz, opr&amp;oacute;&amp;#380;niasz Rezygnujesz, si&amp;#281; t&amp;#322;umaczysz, op&amp;oacute;&amp;#378;niasz i zmuszasz Do najprostszych rozwi&amp;#261;za&amp;#324;, chcesz spasowa&amp;#263;? - ma&amp;#322;a spacja Praca i wysi&amp;#322;ek w kosz, ostatnia stacja - rezygnacja Nie poddawa&amp;#263; si&amp;#281; na racjach, gdy doje&amp;#380;d&amp;#380;asz na ko&amp;#324;c&amp;oacute;wk&amp;#281; Za friko, na przypa&amp;#322;, damk&amp;#281;, kredyt&amp;oacute;wk&amp;#281; Nie podziel&amp;#281; si&amp;#281; smutkiem, po sobie zna&amp;#263; nic nie dam Zrezygnowa&amp;#263;? - to przegram, teraz tu z Wi&amp;#347;niowym biegam I dyskusja si&amp;#281; powa&amp;#380;na po raz tysi&amp;#281;czny wywi&amp;#261;&amp;#380;e B&amp;#281;dzie dobrze - nie dobrze, pierdol&amp;#281; dziwne opcje Dolewam &amp;#380;eby dotrze&amp;#263;, zrobi&amp;#281; co postanowi&amp;#322;em Nowych rzeczy rejestracja to ju&amp;#380; teraz zwyci&amp;#281;&amp;#380;y&amp;#322;em Tyle razy w cud wierzy&amp;#322;em, ile razy w cud w&amp;#261;tpi&amp;#322;em Tak jak w siebie, w to wszystko, zagubiony sens znalaz&amp;#322;em Jak testament w Saragossie Ski Sk&amp;#322;ad jest bezpiecznym gniazdem Nie narobi&amp;#281; w nie, powa&amp;#380;nie do sprawy podchodz&amp;#281; Mimo przeszk&amp;oacute;d na drodze i &amp;#380;yciowej niewygodzie Potraktowani srogo los wystawi&amp;#322; Skich na pr&amp;oacute;by Tak bardzo bliscy zguby nie przemy&amp;#347;lane rozr&amp;oacute;by No co by by&amp;#322;o gdyby, po to, &amp;#380;eby dzieci mia&amp;#322;y Niech nie zdarzy ci&amp;#281; si&amp;#281; stres, jeszcze nie jeden kawa&amp;#322;ek Przez nas wsp&amp;oacute;lnie nagrany to zadanie cel obrany Peja niezrezygnowany i dlatego wci&amp;#261;&amp;#380; wygrany Pesymizm niewskazany, nie rezygnuj chuj zaciskaj Nawet je&amp;#347;li w ko&amp;#322;o bluzgami b&amp;#281;d&amp;#261; ciska&amp;#263; Bo i tak oponent&amp;oacute;w nic nie znacz&amp;#261; przezwiska Zrobi&amp;#281; m&amp;oacute;j rap tak, &amp;#380;eby kiepski cienko piszcza&amp;#322; Ostatnia stacja rezygnacja - b&amp;#322;&amp;#261;d - z niej wysiadaj Jed&amp;#378; ca&amp;#322;y czas, przy&amp;#347;piesz do przodu zapierdalaj Ostatnia stacja rezygnacja wciskasz pas to si&amp;#281; sko&amp;#324;czysz Nawet mi nie pr&amp;oacute;buj zwolni&amp;#263;, s&amp;#322;yszysz, nie pr&amp;oacute;buj zwolni&amp;#263; Ostatnia stacja rezygnacja - b&amp;#322;&amp;#261;d - z niej wysiadaj Jed&amp;#378; ca&amp;#322;y czas, przy&amp;#347;piesz do przodu zapierdalaj Ostatnia stacja rezygnacja wciskasz pas to si&amp;#281; sko&amp;#324;czysz Nawet mi nie pr&amp;oacute;buj zwolni&amp;#263;, s&amp;#322;yszysz, nie pr&amp;oacute;buj zwolni&amp;#263; Ile razy z si&amp;#322; opad&amp;#322;e&amp;#347; nie wiedz&amp;#261;c co dalej Widz&amp;#261;c kolejne przeszkody przed oczami masz zam&amp;#281;t Tracisz spod n&amp;oacute;g grunt i przygasa w tobie bunt Bo wysi&amp;#322;ki, twoja praca, wszystko w py&amp;#322; si&amp;#281; obraca I nie pomog&amp;#261; pro&amp;#347;by, modlitwy i gro&amp;#378;by Stajesz na kraw&amp;#281;dzi my&amp;#347;l&amp;#261;c ju&amp;#380; nie b&amp;#281;d&amp;#281; dobry Zna&amp;#322;em jednego kt&amp;oacute;ry rozpacz swoj&amp;#261; nosi&amp;#322; w &amp;#347;rodku Mia&amp;#322; ojca i matk&amp;#281; wszystko by&amp;#322;o w porz&amp;#261;dku A pewnego dnia smutnego, nigdy go nie zapomn&amp;#281; Wyszed&amp;#322; na balkon, my&amp;#347;l&amp;#261;c ja ju&amp;#380; nie nad&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; I w jednej kr&amp;oacute;tkiej chwili przekre&amp;#347;li&amp;#322; ca&amp;#322;&amp;#261; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; Matka do dzi&amp;#347; p&amp;#322;acze my&amp;#347;l&amp;#261;c nad swoj&amp;#261; win&amp;#261; Co by&amp;#322;o przyczyn&amp;#261;, &amp;#380;e si&amp;#322; na walk&amp;#281; zabrak&amp;#322;o Podda&amp;#322; si&amp;#281; tak &amp;#322;atwo, tak szybko &amp;#347;wiat&amp;#322;o zgas&amp;#322;o Straci&amp;#322; na chwil&amp;#281; cele, kt&amp;oacute;re wyznaczy&amp;#322; Ty si&amp;#281; trzymaj swoich i nie b&amp;#281;d&amp;#281; ci t&amp;#322;umaczy&amp;#322; &amp;#379;e bez nich jeste&amp;#347; nikim, &amp;#380;e bez nich nic nie znaczysz A gdy wiar&amp;#281; swoj&amp;#261; stracisz znajdziesz si&amp;#281; na stacji Tak zwanej rezygnacji, grub&amp;#261; cen&amp;#281; zap&amp;#322;acisz Za bilet powrotny, b&amp;#261;d&amp;#378; Szwajcar niezawodny Ostatnia stacja rezygnacja - b&amp;#322;&amp;#261;d - z niej wysiadaj Jed&amp;#378; ca&amp;#322;y czas, przy&amp;#347;piesz do przodu zapierdalaj Ostatnia stacja rezygnacja wciskasz pas to si&amp;#281; sko&amp;#324;czysz Nawet mi nie pr&amp;oacute;buj zwolni&amp;#263;, s&amp;#322;yszysz, nie pr&amp;oacute;buj zwolni&amp;#263; Ostatnia stacja rezygnacja - b&amp;#322;&amp;#261;d - z niej wysiadaj Jed&amp;#378; ca&amp;#322;y czas, przy&amp;#347;piesz do przodu zapierdalaj Ostatnia stacja rezygnacja wciskasz pas to si&amp;#281; sko&amp;#324;czysz Nawet mi nie pr&amp;oacute;buj zwolni&amp;#263;, s&amp;#322;yszysz, nie pr&amp;oacute;buj zwolni&amp;#263;
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