
Thinkadelic, Wszystko b
Si&amp;#281;gaj&amp;#261;c nieba, stoj&amp;#261;c na ziemi mocno Oczekuj&amp;#261;c pomocy, wyci&amp;#261;gam d&amp;#322;o&amp;#324; pomocn&amp;#261; Podaj&amp;#281; d&amp;#322;o&amp;#324;, jak kiedy&amp;#347; mi podano &amp;#346;wiat, w kt&amp;oacute;rym dobro i z&amp;#322;o znacz&amp;#261; to samo Nigdzie nie uciekam. Rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; jest oczywista Pomijam teledyski i miejsca na listach &amp;#379;ycie to &amp;#380;ycie. Chc&amp;#281; je prze&amp;#380;y&amp;#263; godnie Ze sob&amp;#261; zgodnie, nie koniecznie modnie Podpal pochodni&amp;#281;, bo jeste&amp;#347; mi bliski Podobny do mnie, podobny do wszystkich Moje imi&amp;#281; Pawe&amp;#322;, nazwisko Grabowski Staram si&amp;#281; by&amp;#263; pogodnym, chocia&amp;#380; posiadam troski Moje wnioski i codzienne spostrze&amp;#380;enia Nic nie wygl&amp;#261;da tak samo, wiem, &amp;#380;e si&amp;#281; zmieniam &amp;#379;a&amp;#322;uj&amp;#281; b&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;w, nie wszystkie naprawi&amp;#281; Wierz&amp;#281; w prawd&amp;#281;, po sobie prawd&amp;#281; zostawi&amp;#281;. Ref.: Wszystko b&amp;#281;dzie dobrze, wszystko si&amp;#281; u&amp;#322;o&amp;#380;y Potrzeba troch&amp;#281; wiary, czasem palec Bo&amp;#380;y Po co wszystko niszczy&amp;#263;, kiedy mo&amp;#380;na tworzy&amp;#263; Wszystko b&amp;#281;dzie dobrze, wszystko si&amp;#281; u&amp;#322;o&amp;#380;y. Troche mi &amp;#380;al straconego czasu, &amp;#380;al nie przemy&amp;#347;lanych decyzji Niedbalstwo przedstawia mnie jako cz&amp;#322;owieka bez wizji I cho&amp;#263; m&amp;oacute;g&amp;#322;bym by&amp;#263; profesjonalist&amp;#261; bez natchnienia To nigdy nie moge zosta&amp;#263; bez trze&amp;#380;wego spojrzenia Wiem &amp;#380;e wszystko mo&amp;#380;na zniszczy&amp;#263;, nie dokonuje wielkich odkry&amp;#263; Chce s&amp;#322;owami ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat pokry&amp;#263;, by&amp;#347;my my&amp;#347;leli Ja ,ty ,wy wszyscy ludzie kt&amp;oacute;rzy s&amp;#261; mi bliscy Co to jest, to co najmocniejsze wi&amp;#281;zy zrywa ,wiem &amp;#380;e tak bywa Czas mija, zmieniam si&amp;#281;, to jest normalne, nie przera&amp;#380;a mnie to Tylko chc&amp;#281; by zosta&amp;#322;o to, co serce porusza&amp;#322;o My&amp;#347;lisz, &amp;#380;e to ma&amp;#322;o, to naprawd&amp;#281; du&amp;#380;o Bola&amp;#322;o, to dobrze, mo&amp;#380;e czego&amp;#347; ci&amp;#281; to nauczy&amp;#322;o Nie b&amp;oacute;j, b&amp;#281;dzie ci si&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#322;o w tym &amp;#347;wiecie Je&amp;#380;eli chcesz czego&amp;#347; dokona&amp;#263;, to jest obiecana ziemia Mo&amp;#380;e to tylko has&amp;#322;o, kt&amp;oacute;re nic nie zmienia Tytu&amp;#322; naszej p&amp;#322;yty, cel zdoby&amp;#263;, &amp;#347;wiat mo&amp;#380;e by&amp;#263; zdobyty Daj chwile by otrz&amp;#261;sn&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; ze z&amp;#322;ych przeczu&amp;#263; Porzu&amp;#263; to w czym mi&amp;#322;o&amp;#347;ci nie czu&amp;#263; Przesta&amp;#324; si&amp;#281; tru&amp;#263; g&amp;#322;upimi plotkami, chorymi ambicjami Wsad&amp;#380; to wszystko do szuflady z b&amp;#322;&amp;#281;dami Kt&amp;oacute;rych wi&amp;#281;cej nie chcesz pope&amp;#322;nia&amp;#263;, postaraj si&amp;#281; jej wi&amp;#281;cej nie zape&amp;#322;nia&amp;#263;.
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