
Te Tris, Magnum
Przez 22 lata wiod&amp;#322;em spokojne &amp;#380;ycie
Tak jak zwyk&amp;#322;y obywatel otoczony syfem
Czas na decyzj&amp;#281;, bo chcia&amp;#322;em, chocia&amp;#380; raz zagra&amp;#263; vabank
Czysta potrzeba uratowa&amp;#263; &amp;#347;wiat od zaraz
Zak&amp;#322;adam p&amp;#322;aszcz, wychodz&amp;#281; pod os&amp;#322;on&amp;#261; nocy
Ja samotny, te ulice, tylko kotom p&amp;#322;on&amp;#261; oczy
Moje kroki, w oddali s&amp;#322;ysz&amp;#281; jakie&amp;#347; piski opon
Ja wiem, dok&amp;#261;d id&amp;#281;, a Ty ci&amp;#261;gle my&amp;#347;lisz, dok&amp;#261;d
Numer jeden, zna&amp;#322;em j&amp;#261; od dziecka
Odwiedza&amp;#322;a m&amp;oacute;j dom raczej rzadko, ale dobrze wiem gdzie mieszka
Tam na placu serca, gdzie tynk na &amp;#347;cianach p&amp;#281;ka,
Tylko ona jedna nie gra tutaj roli wi&amp;#281;&amp;#378;nia.
&amp;#346;rodek nocy, dosy&amp;#263; szybko rozgryz&amp;#322;em zamek,
Apartament jak z bajek, po&amp;#347;rodku widz&amp;#281; jak&amp;#261;&amp;#347; dam&amp;#281;
Jednym strza&amp;#322;em pozwoli&amp;#322;em jej na zawsze zasn&amp;#261;&amp;#263;,
Jednym strza&amp;#322;em, w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak odesz&amp;#322;a zazdro&amp;#347;&amp;#263;
Oni, poszukiwani martwi lub martwi
Zacznij si&amp;#281; martwi&amp;#263;, bo to nie s&amp;#261; &amp;#380;arty
&amp;#379;aden bujnej fantazji kiepski wymys&amp;#322;,
Nie masz szans, to bez wyj&amp;#347;cia jest labirynt.
Jeszcze tej samej nocy w miejscu gdzie huczny bankiet si&amp;#281; toczy&amp;#322;,
W wytwornej willi na cze&amp;#347;&amp;#263; g&amp;#322;upoty
Solenizantka robi spacer, na taras z drinkiem
I nie wiedzia&amp;#322;a, &amp;#380;e ja jestem tu&amp;#380; zaraz obok na gzymsie
Z pe&amp;#322;nym magazynkiem, zn&amp;oacute;w ja i moje magnum
Kilkana&amp;#347;cie milimetr&amp;oacute;w prawdy
I gdy mam ju&amp;#380; zasi&amp;#281;g, trac&amp;#281; j&amp;#261; z pola widzenia na te kilka sekund
Po czym wraca z kolejn&amp;#261; pe&amp;#322;n&amp;#261; szklank&amp;#261; w r&amp;#281;ku
Dobrze znam t&amp;#261; twarz i t&amp;#261; kobiet&amp;#281;,
Kto&amp;#347; z oddali krzykn&amp;#261;&amp;#322;: Zosta&amp;#322; podany deser
Ej, za p&amp;oacute;&amp;#378;no na wysi&amp;#322;ek skarbie, powiedz dobranoc,
Jeden ruch, szybki ruch i ju&amp;#380; jestem tu&amp;#380; za ni&amp;#261;.
Ja, nocny anio&amp;#322; m&amp;oacute;g&amp;#322;bym zmieni&amp;#263; imi&amp;#281; na Arszenik,
Z zimn&amp;#261; krwi&amp;#261; si&amp;#281;gam do kieszeni.
Ulegam tej najwi&amp;#281;kszej z wszelkich pokus,
Za chwil&amp;#281; znikam zostawiaj&amp;#261;c tylko zapach prochu
Oni, poszukiwani martwi lub martwi
Zacznij si&amp;#281; martwi&amp;#263;, bo to nie s&amp;#261; &amp;#380;arty
&amp;#379;aden bujnej fantazji kiepski wymys&amp;#322;,
Nie masz szans, to bez wyj&amp;#347;cia jest labirynt.
Do kolejnej z ofiar, pami&amp;#281;&amp;#263; cofa mnie jak szybki rewers,
Tej nocy JA oznacza zbrodnia, jestem tym cieniem.
Bez poszlak, bez &amp;#347;lad&amp;oacute;w, cho&amp;#263; mam papilarne linie,
Moje odciski palc&amp;oacute;w zna tylko ten cyngiel
Stan&amp;#261;&amp;#322;em przed budynkiem, m&amp;oacute;j cel by&amp;#322; kilka pi&amp;#281;ter wy&amp;#380;ej,
Ciemne ulice i uczucie: Jestem bli&amp;#380;ej
Do windy, na mojej drodze portier,
Szybka reakcja, b&amp;#281;dzie mia&amp;#322; wycieczk&amp;#281; plastikowym workiem,
Dalej, serce wci&amp;#261;&amp;#380; t&amp;#322;oczy adrenalin&amp;#281;,
Czuj&amp;#281; ka&amp;#380;d&amp;#261; &amp;#380;y&amp;#322;&amp;#281;, za chwil&amp;#281; otwieram gabinet
Jej wzrok jak sztylet przebija p&amp;oacute;&amp;#322;mrok
Zabi&amp;#263; nienawi&amp;#347;&amp;#263;, zabi&amp;#263; zanim zn&amp;oacute;w kogo&amp;#347; strawi
Ona i jej piekielnie dzikie to imperium,
To cel m&amp;oacute;j, bez wahania wsadzam w ni&amp;#261; sze&amp;#347;&amp;#263; kul.
&amp;#379;egnaj laleczko rzucam i wybiegam na korytarz,
Zn&amp;oacute;w znikam, nad miastem zaczyna&amp;#322;o &amp;#347;wita&amp;#263;.
Oni, poszukiwani martwi lub martwi
Zacznij si&amp;#281; martwi&amp;#263;, bo to nie s&amp;#261; &amp;#380;arty.
&amp;#379;aden bujnej fantazji, kiepski wymys&amp;#322;,
Nie masz szans, to bez wyj&amp;#347;cia jest labirynt.
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