
Thinkadelic, Pi
Jest pi&amp;#261;tkowy poranek, wsta&amp;#322;em w&amp;#322;a&amp;#347;nie W duszy czekam na czas kiedy s&amp;#322;o&amp;#324;ce zga&amp;#347;nie Chc&amp;#281; by&amp;#263; s&amp;#322;odziutki i wesolutki I niech na dwa dni opuszcz&amp;#261; mnie smutki Kto&amp;#347; upad&amp;#322; na g&amp;#322;ow&amp;#281;, je&amp;#347;li my&amp;#347;li, &amp;#380;e Ca&amp;#322;y tydzie&amp;#324; m&amp;#281;cz&amp;#281; si&amp;#281;, a w weekend &amp;#347;pi&amp;#281; Nie, nie, wieczorem nie odmawiam niczego Wr&amp;oacute;&amp;#263;my do dnia dzisiejszego Dzwoni&amp;#281; do kumpla, zadaj&amp;#281; pytanie Co dzi&amp;#347; robimy? Dzisiaj stukanie Mo&amp;#380;e kosteczki? Tak b&amp;#281;dzie por&amp;#281;czniej A nasze twarze u&amp;#347;miechn&amp;#261; si&amp;#281; wdzi&amp;#281;czniej Przed wyj&amp;#347;ciem pami&amp;#281;tam po&amp;#380;egna&amp;#263; rodzin&amp;#281; Pi&amp;#281;kny pocz&amp;#261;tek ju&amp;#380; za godzin&amp;#281; Do drzwi kto&amp;#347; puka, nie pytam kto tam?' To w&amp;#322;a&amp;#347;nie pi&amp;#261;tek albo sobota Ref.: Mo&amp;#380;e by&amp;#263; pi&amp;#261;tek albo sobota Wyluzowania wielka ochota To takie chwile na wag&amp;#281; z&amp;#322;ota Mo&amp;#380;e by&amp;#263; pi&amp;#261;tek albo sobota Godzina 19:00, jeste&amp;#347; gotowy p&amp;oacute;j&amp;#347;&amp;#263; na ca&amp;#322;ego? P&amp;oacute;jd&amp;#378; na ca&amp;#322;ego, p&amp;oacute;jd&amp;#378; na ca&amp;#322;ego Ja p&amp;oacute;jd&amp;#281; na ca&amp;#322;ego, nie boj&amp;#281; si&amp;#281; tego W tym nic z&amp;#322;ego, ci&amp;#281;&amp;#380;ki to by&amp;#322; tydzie&amp;#324; Wi&amp;#281;c polec&amp;#281; do pierwszego lepszego miejsca Gdzie jest troch&amp;#281; ludzi, w t&amp;#322;um W t&amp;#322;umie si&amp;#281; nie nudzi Tam w&amp;#322;a&amp;#347;nie od dziewczyny dostaniesz buzi Z kumplem piwko i rozmowa Gdzie&amp;#347; tam z ty&amp;#322;u zgraja rozta&amp;#324;czona A noc wci&amp;#261;&amp;#380; m&amp;#322;oda i u&amp;#347;miechy doko&amp;#322;a Weekend to freestyle, taka dzi&amp;#347; jest szko&amp;#322;a Przerywam rozmow&amp;#281;, bo kto&amp;#347; z ty&amp;#322;u mnie wo&amp;#322;a Kto&amp;#347; z boku &amp;#347;pi, a wczesna godzina Kto&amp;#347; w toalecie niestety kona&amp;#263; zaczyna Ja nigdy nie ko&amp;#324;cz&amp;#281; tak, bo to jest nie W moim stylu, nie w moim gu&amp;#347;cie M&amp;oacute;wi&amp;#322; to S.P.I.N.A.C.H.E. Pi&amp;#261;tek, sobota s&amp;#261; by bawi&amp;#263; si&amp;#281; (...) W poniedzia&amp;#322;ek jeszcze nic do ko&amp;#324;ca nie wiem Dni jest siedem, lecz te dwa s&amp;#261; jak jeden Ju&amp;#380; w &amp;#347;rod&amp;#281; jakie&amp;#347; ma&amp;#322;e plany Lecz mo&amp;#380;liwe wci&amp;#261;&amp;#380; s&amp;#261; zmiany Oddaj butelki do wymiany Trzeba sk&amp;#322;ada&amp;#263; kas&amp;#281;, bo przegramy Dwa dni beztroskiej zabawy Takie mam plany B&amp;#281;dzie nie&amp;#378;le jak to dobrze rozegramy Pi&amp;#261;tek kocha nas i my go kochamy W sobot&amp;#281; znowu puby i Piotrkowska W &amp;#321;odzi to ulica, czerwona kostka Znajomi, b&amp;#281;d&amp;#281; gdzie&amp;#347; tutaj, a my tam B&amp;#281;dziecie czeka&amp;#263;? Za godzin&amp;#281; wracam To niemo&amp;#380;liwe, by oprze&amp;#263; si&amp;#281; temu Kto&amp;#347; p&amp;oacute;jdzie ze mn&amp;#261; i dotrzemy do celu Wyluzowani, roze&amp;#347;miani Chodz&amp;#261; ca&amp;#322;&amp;#261; noc m&amp;#322;odzi ludzie z baniaczkami
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