
Thinkadelic, B
Ref.: Zbyt du&amp;#380;o ha&amp;#322;asu wok&amp;oacute;&amp;#322; b&amp;#322;ahostek, ha&amp;#322;asu wok&amp;oacute;&amp;#322; drobnostek W poszukiwaniu ciekawostek &quot;Prawda wyjdzie na wierzch&quot;, tak, na pewno wyjdzie &quot;A dzie&amp;#324; s&amp;#261;du dla ka&amp;#380;dego przyjdzie&quot;. Co mnie obchodzi jaki&amp;#347; g&amp;#322;upi napis na &amp;#347;cianie Co mnie obchodzi za plecami gadanie, kocopo&amp;#322;&amp;oacute;w je!@nie By&amp;#322;em &amp;#347;wiadomy, &amp;#380;e tak si&amp;#281; stanie To powo&amp;#322;anie, ka&amp;#380;dy mo&amp;#380;e mie&amp;#263; swoje zdanie To moja sprawa, co jem na &amp;#347;niadanie, jakie nosz&amp;#281; ubranie Czy podrywam na imprezach panie. Znasz mnie? &quot;Nie, znam twoje jedno nagranie&quot; Baranie! Pami&amp;#281;tasz &amp;oacute;sme przykazanie?! Psssst i niech tak zostanie W ciszy pe&amp;#322;niejsze kontemplowanie zn&amp;oacute;w poddaj&amp;#281; si&amp;#281; przemianie Nie z&amp;#322;e zagranie, wstaw &quot;fair play&quot; w miejsce Gdzie masz zakodowane faulowanie I po tej zmianie, zapytaj siebie Czy b&amp;oacute;lu sprawianie, przyjemniejsze jest ni&amp;#380; mi&amp;#322;o&amp;#347;ci wys&amp;#322;awianie W uczuciach esencja &amp;#380;ycia, to moje zdanie Psssst i niech tak zostanie. Ref. Nie chc&amp;#281; si&amp;#281; zgubi&amp;#263; w mini pseudo problemach Opowie&amp;#347;&amp;#263;i o dziwnych wydarzeniach, co mnie to wszystko obchodzi Mam zej&amp;#347;&amp;#263; z obranej drogi, nie dam satyafakcji z&amp;#322;emu losowi Ile os&amp;oacute;b powtarzaj&amp;#261;cych to samo tworzy prawd&amp;#281;? Niech zgadn&amp;#281;- czy twoje zdanie jest twoje, to jest wa&amp;#380;ne Znasz dowcip &quot; lekarz kaza&amp;#322; przytakiwa&amp;#263;&quot;, lecz ja nie dam si&amp;#281; wykiwa&amp;#263; Poniwa&amp;#380; jestem ponadto, plotko daj &amp;#380;y&amp;#263; na chwil&amp;#281; O ile si&amp;#281; nie myl&amp;#281;, to jednak &amp;#380;yj&amp;#281; i raczej dobrze mi si&amp;#281; wiedzie Nie czuj&amp;#281; si&amp;#281; skr&amp;#281;powany, bo teraz jestem bardziej pewny siebie Ni&amp;#380; kiedykolwiek przedtem, wnet wyskakuj&amp;#261; do ciebie z nowinkami Je&amp;#380;eli tylko jeste&amp;#347; fair to si&amp;#281; z tego &amp;#347;miej Albo to olej, po prostu to olej. Ref. Sp&amp;oacute;jrzmy na to z innej strony Poza &amp;#347;wiatem, gdzie rz&amp;#261;dz&amp;#261; gramofony i mikrofony Znajduje si&amp;#281; wiele innych, wa&amp;#380;nych rzeczy Bezsprzecznie tak jest, tylko g&amp;#322;upiec zaprzeczy Gdzie konstruktywna krytyka, z argumentacj&amp;#261; Tak&amp;#261; rzadko spotykam, wi&amp;#281;c o ni&amp;#261; pytam. Znam ten &amp;#347;wiat lecz si&amp;#281; w nim nie zamykam Bo przecie&amp;#380; r&amp;oacute;&amp;#380;nych ludzi na co dzie&amp;#324; spotykam I co z tgo wynika, utwierdzam si&amp;#281;, &amp;#380;e mam przeciwnika Tam gdzie sie go najmniej spodziewa&amp;#322;em Dlatego te warto&amp;#347;&amp;#263;i, kt&amp;oacute;re zawsze mia&amp;#322;em, ich nie sprzeda&amp;#322;em Po prostu lepiej ludzi pozna&amp;#322;em. Pozna&amp;#263; &amp;#347;wiat, a go zrozumie&amp;#263; To dwie r&amp;oacute;&amp;#380;ne sprawy i nie ka&amp;#380;dy tak umie Mam oczy otwarte, w r&amp;#281;ku dobr&amp;#261; kart&amp;#281; U boku Bartek. Nie liczymy si&amp;#281; z fartem. Ref.
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