
Studio Pok, Studio pok
przesta&amp;#324; mi pierdoli&amp;#263; .. wyjd&amp;#378; st&amp;#261;d bardzo cie prosz&amp;#281; !
chce byc dzisiaj sam , zrozum natr&amp;#281;t&amp;oacute;w nie znosz&amp;#281; !
chce odci&amp;#261;&amp;#263; sie tam sp&amp;#281;dzi&amp;#263; najbli&amp;#380;sze noce
gdzie b&amp;#281;d&amp;#281; tylko ja - do ciebie sie odnosz&amp;#281;..
zrozum by&amp;#347; m&amp;oacute;g&amp;#322; wierzy&amp;#263; wierz by&amp;#347; m&amp;oacute;g&amp;#322; rozumie&amp;#263;
znajd&amp;#378; w&amp;#322;a&amp;#347;ciwa droge w sporym my&amp;#347;li t&amp;#322;umie
zostaw odstaw na bok ten kocio&amp;#322; i m&amp;#281;tlik
postaw na to co jest warte wi&amp;#281;cej niz stres i
rob swoje staraj sie dostrzega&amp;#263; warto&amp;#347;ci
w&amp;#322;asne szcz&amp;#281;&amp;#347;cie znajd&amp;#378; po&amp;#347;r&amp;oacute;d innych rado&amp;#347;ci
sam wiesz co jest tromfem mimo wszystko sie dziwisz
gdy otwierasz oczy i wydaje ci sie ze juz widzisz
popatrz jeszcze g&amp;#322;&amp;#281;biej up&amp;oacute;r niszczy zam&amp;#281;t
zaufanie i lojalno&amp;#347;&amp;#263; twardsze niz fundament
wrzu&amp;#263; na szale przyja&amp;#378;&amp;#324; ta cenniejsza ni&amp;#380; bilon
badz sob&amp;#261; codziennie i pami&amp;#281;taj &amp;#380;yj chwil&amp;#261; !
Ej s&amp;#322;yszysz mnie? Ja mowie do Ciebie!
Rozumiesz mnie? ja potrzebuje ciebie!
Tyle my&amp;#347;li po g&amp;#322;owie mi chodzi
sama nie wiem o co mi dok&amp;#322;adnie chodzi
mowie do siebie z sensem lub bez
ale wiem jedno i ty to tez juz wiesz
wy&amp;#380;alam w&amp;#322;a&amp;#347;nie sie,nie wiem po co
nie wiem dlaczego samotnie noc&amp;#261;
Mam takie osoby na kt&amp;oacute;rych polega&amp;#263; mog&amp;#281;.
Dzi&amp;#281;kuje wam za to zawsze wam pomog&amp;#281;
dziekuje ze mnie cenicie o tym pisze
gdy milcze to wtedy wybieram cisze
tylko ten szum zza okna dochodzi
wycisza mnie i cala z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; ze mnie wychodzi
dlatego gdy milcz&amp;#281; przez d&amp;#322;u&amp;#380;szy czas
zrozumcie prosz&amp;#281; ze i tak kocham was!
lekki letni deszcz niczym dreszcz z&amp;#322;ych emocji
uderza o parapet by mnie w &amp;#347;nie zn&amp;oacute;w umocni&amp;#263;
letni wiatr przez okno wdar&amp;#322; sie noc&amp;#261; mokr&amp;#261;
siad&amp;#322; na parapecie kt&amp;oacute;ry od deszczu ju&amp;#380; zmokn&amp;#261;&amp;#322;
zapuka&amp;#322; do okna deszcz juz &amp;#322;apa&amp;#322; parter z fartem
obudzi&amp;#322; mnie znowu wiatr deszcz przegra&amp;#322; wiatrem
kolejna pora&amp;#380;ka deszczu jemu posz&amp;#322;o nie &amp;#378;le
tym razem panie wiater dzi&amp;#281;ki panu znowu nie &amp;#347;pi&amp;#281;
krzyk wdar&amp;#322; sie w cisze zn&amp;oacute;w ciszy nie s&amp;#322;ysz&amp;#281;
&amp;#322;apie porozrzucane my&amp;#347;li i pisze
bia&amp;#322;a kartka w zeszycie zapisana obficie
wszystkie wersy napisa&amp;#322;o tu zycie
czasem tak mam ze milcz&amp;#281; i my&amp;#347;l&amp;#281; w milczeniu
odcinam sie nie liczy sie nikt nie wiem czemu
my&amp;#347;li m&amp;#281;cz&amp;#261; nie m&amp;oacute;w takie jest &amp;#380;ycie dlatego zatem
mam inny spos&amp;oacute;b na wkurwienie mam na to patent .. !
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