
Stinko, Szcz
1. 
Szukasz drogę, 
Szukasz własny cel, 
Chciałbyś zdobyć to, 
Czego zawsze chcesz, 
Poukładać świat, 
Pomalować tak, 
Mieć nadzieje, 
Przyjdzie w końcu czas, 
Tego szczęścia brak tracimy znów nadzieje, 
W sercu bunt i strach i zostawiasz to marzenie, 
Ale powiedz czy tak bardzo ci źle, czy nie pragniesz więcej niż możesz mieć,
Każdy z nas, 
Jest zwykłym człowiekiem małą marionetka na tym wielkim świecie, 
Nigdy nie wiesz, 
Co się może przydarzyć, 
Czy zdążysz uciec z domu, 
Który nagle się zapali, 
Los nam nigdy, 
Nie ujawni prawdy, 
Musisz żyć z każdym dniem ze sobą walczyć i mieć wiarę, 
Że będzie lepiej w środku nocy stoję znów pod gołym niebem, 
Chciałbym wiele, 
Pozmieniać w swoim życiu, 
Czasem wrócić wstecz i nie myśleć, 
Co już było pewnie przyjdzie czas i spotkamy się znów, 
Gdzie we dwoje rozburzymy dawny mur 
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2. 
Każdy dzień dla mnie pozostaje zapytaniem, 
Czy nadejdzie czas i zagoi jakąś ranę, 
Czy można wierzyć w to już znając całą prawdę historie, 
Historie i w słowa w niej zawarte, żyję z dnia na dzień szukając, 
Sensu dni szukając tego, co wiele ma chwil, gdzie tylko ja i ona i płomyk nadziei,
Płomyk naszych ciał na niebie i ziemi. 
Troska w jej oczach i uśmiech na twarzy to, 
Co szczęściem jest wciąż mi się marzy chwile, 
Których żałować nie będę, 
Które mógłbym wspominać wszędzie i wiedzieć, 
Co w życiu jest najprostsze, 
Tak jak zakochanych serc ciągły pospiech, 
Więc szukam tego co najlepsze jest tutaj, 
Rozumiesz moje słowa ja słucham ty słuchaj 
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Mogę na to czekać nawet większość swego życia i ty też tak zrób wiem ze to się tu opłaca, Dzisiaj prowadzi mnie serce wiem, 
Że odnajdziemy szczęście wtedy, 
Kiedy smutna mina to jeszcze nie finał to, 
Że raz się nie udało za to świata nie zaklinaj, 
Szukasz tego szczęścia, 
Chciałbyś dotknąć tego nieba, 
Nie myśl sobie, że dobry koniec jest na filmach, 
Chwila, moment przecież masz jeszcze swoją rodzinę, 
Ona poda zawsze tobie ratunkowa linę, 
Masz przyjaciół tyle razem osiągnięcie wiele, 
Jeśli nie masz no to znajdziesz, 
Ukochana tą osobę, 
Te słowa są szczere, 
Uciekają szybko chwile, 
Uwierz proszę mi szczęście nas tutaj znajdzie, 
Uwierz mi właśnie szczęście nas znajdzie, 
Wtedy będzie pięknie, 



Życie w lepszej barwie, 
Mam jedno pytanie: ej gdzie jest to szczęście?
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