
Waco, Niezliczona ilo
Niezliczona ilo&amp;#347;&amp;#263; dni, niezliczona ilo&amp;#347;&amp;#263; nocy
Robi&amp;#281; co w mojej mocy
Bez z&amp;#322;ych intencji
Szukam tego co dobre, ale to jest dla bardzo trudne
Czy w og&amp;oacute;le gdzie&amp;#347; dotr&amp;#281;
Czy pragnienia s&amp;#261; z&amp;#322;udne
Wszystkie te wizje
&amp;#379;ycie rozdarte pomi&amp;#281;dzy ludzkie triumfy, a ludzkie kolizje
Podejmuje decyzje dobr&amp;#261; lub z&amp;#322;&amp;#261;
A potem musz&amp;#281; uczy&amp;#263; si&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263; z ni&amp;#261;
Zachowania czasem chore, patologia
Znowu staj&amp;#281; przed wyborem
Wyb&amp;oacute;r nie na wsza przebaczenie
Mentalno&amp;#347;ci ludzkiej sam nie zmieni&amp;#281;
Wyb&amp;oacute;r to przy&amp;#347;pieszenie
Coraz bli&amp;#380;ej fatum
Lecz nie wida&amp;#263; rezultatu
Musz&amp;#281; wybra&amp;#263; czy przyjdzie przegra&amp;#263; czy wygra&amp;#263;
Na warunki nie chc&amp;#281; przysta&amp;#263;
Szukam w&amp;#322;asnej strategii, by&amp;#263; jak najdalej od tragedii
Pami&amp;#281;ta&amp;#263; o ludziach co w absurdzie polegli
Sytuacje jak ze snu
Znowu z monotoni&amp;#261; randevouz
Nie zawsze kapewu
Od 20 lat tu
W poszukiwaniu sensu
W &amp;#347;wiecie brudu i smogu
Kr&amp;#281;t&amp;#261; drog&amp;#261; do przodu
Oddany dobru i z&amp;#322;u
Dlatego monogram 1 z 2
Bez &amp;#322;atwych wybor&amp;oacute;w
W &amp;#380;yciu co z komedii, co z horroru
Ma&amp;#322;e poczucie humoru
S&amp;#322;uchasz mnie, masz do wyboru
Zaci&amp;#261;gniesz si&amp;#281; rapem, jak zaci&amp;#261;gasz si&amp;#281; dymem
Posmakujesz albo niesmak poczujesz
Pierdolisz to albo si&amp;#281; delektujesz
A dlatego co chce mnie
W jaki&amp;#347; spos&amp;oacute;b dotkn&amp;#261;&amp;#263;
Uwa&amp;#380;aj bo si&amp;#281; pokujesz
To proste jak to, &amp;#380;e kolce s&amp;#261; ostre
Chce tylko tego &amp;#380;eby &amp;#380;ycie by&amp;#322;o zno&amp;#347;ne
Bo furia ro&amp;#347;nie
W zmartwieniach bieg&amp;#322;y
W&amp;#347;ciek&amp;#322;y na wszystko
Impuls i nerwy
Wybucham albo zagryzam z&amp;#281;by
Niezliczona ilo&amp;#347;&amp;#263; dni x4
Niezliczona ilo&amp;#347;&amp;#263; dni, niezliczona ilo&amp;#347;&amp;#263; nocy
Robi&amp;#281; co w mojej mocy
Bez z&amp;#322;ych intencji
Szukam tego co dobre, ale to jest dla bardzo trudne
Czy w og&amp;oacute;le gdzie&amp;#347; dotr&amp;#281;
Czy pragnienia s&amp;#261; z&amp;#322;udne
Wszystkie te wizje
&amp;#379;ycie rozdarte pomi&amp;#281;dzy ludzkie triumfy, a ludzkie kolizje
Podejmuje decyzje dobr&amp;#261; lub z&amp;#322;&amp;#261;
A potem musz&amp;#281; uczy&amp;#263; si&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263; z ni&amp;#261;
Czasem w sercu mocne kucie bo je mam i wsp&amp;oacute;&amp;#322;czucie dla tych kt&amp;oacute;rych znam
Nie chce wegetowa&amp;#263; zosta&amp;#263; sam
Martwy punkt nie sko&amp;#324;czy&amp;#263; tam
To co widz&amp;#281; to prawda czy tylko syntetyczny kant
Nie wszystko jest takie jakie powinno by&amp;#263;
Kto&amp;#347; potrafi oddycha&amp;#263;, ale nie potrafi &amp;#380;y&amp;#263;



Czas przesta&amp;#263; &amp;#347;ni&amp;#263;
Sta&amp;#263; z boku i patrze&amp;#263;
&amp;#346;wiat nale&amp;#380;y do mnie
Co zostanie po mnie
Nie&amp;#347;miertelne s&amp;#322;owa, kilka wspomnie&amp;#324; i to wszystko
Nic co ludzkie, to stare jak arabskie pismo
Wok&amp;oacute;&amp;#322; ha&amp;#322;as, a w g&amp;#322;owie chaos, z niego m&amp;oacute;j g&amp;#322;os
Nauczany przez los
Otrzymuje moc
&amp;#379;yciowe trofea
Wiedza, ewolucja, decyzje, do&amp;#347;wiadczenia, produkcji reprodukcja
Bo cel w &amp;#380;yciu wybra&amp;#322;em
Inspiracje dosta&amp;#322;em
I nie zapomnia&amp;#322;em o rzeczywisto&amp;#347;ci
Cel u&amp;#347;wi&amp;#281;ca &amp;#347;rodki
Jak ka&amp;#380;dy mam s&amp;#322;abo&amp;#347;ci
Chce mie&amp;#263; &amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263; nawet b&amp;#281;d&amp;#261;c w z&amp;#322;o&amp;#347;ci
Mie&amp;#263; do wyboru to znaczy mie&amp;#263; mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci
Ref. x8
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