
Zurom, 
&amp;#346;wiat idzie do przodu a my razem z nim
czarno bia&amp;#322;y film sie dawno sko&amp;#324;czy&amp;#322;
czas na nowy odbi&amp;oacute;r si&amp;#281; prze&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#263;
co&amp;#347; si&amp;#281; zacz&amp;#281;&amp;#322;o ale jak ten refren ko&amp;#324;czy
Wszystko ma sw&amp;oacute;j koniec tak jak drewno po d&amp;#322;ugim pobycie w wodzie
W ko&amp;#324;cu tonie, tak jak rok za rokiem i godzina za godzin&amp;#261;,
chwila za chwil&amp;#261;, patrz&amp;#281; w przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
szkoda ze nie mo&amp;#380;na cofn&amp;#261;&amp;#263; pewnych spraw,
jednak studia nie min&amp;#261; , pami&amp;#281;tam jak za ma&amp;#322;olata
po boisku jak szalony lata&amp;#322;
teraz zamiast siatki w bramce za nim wi&amp;#281;zienna krata
inny przegrywa&amp;#322; na sol&amp;oacute;wach dzi&amp;#347; g&amp;#281;ba skoksowana
istny Kuba Rozpruwacz nast&amp;#281;pnego dopad&amp;#322;a w&amp;oacute;da,
rewelacyjnie si&amp;#281; zapowiada&amp;#322; znakomite czasy
w bieganiu, p&amp;#322;ywaniu
dzi&amp;#347; zamiast niego p&amp;#322;ywa &amp;#347;led&amp;#378; w procentowym &amp;#347;niadaniu
takie nasta&amp;#322;y czasy min&amp;#281;&amp;#322;y ananasy z twojej klasy
sko&amp;#324;czy&amp;#322;a si&amp;#281; walka o stopnie do dziennika
trzeba prze&amp;#380;y&amp;#263; zegar tyka ...
&amp;#346;wiat idzie do przodu a my razem z nim
czarno bia&amp;#322;y film si&amp;#281; dawno sko&amp;#324;czy&amp;#322;
czas na nowy odbi&amp;oacute;r si&amp;#281; prze&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#263;
co&amp;#347; si&amp;#281; zacz&amp;#281;&amp;#322;o ale jak ten refren ko&amp;#324;czy
26 lat wybi&amp;#322; na biologicznym zegarze,
realia mielizna dzieci&amp;#324;stwa marze&amp;#324;
co by by&amp;#322;o gdybym wybra&amp;#322; inne &amp;#347;cie&amp;#380;ki w &amp;#380;yciu
jak by si&amp;#281; potoczy&amp;#322;o moje przemy&amp;#347;lenia echo po g&amp;#322;owie niesie
tak nagle i znienacka ojcem zosta&amp;#263;,
ch&amp;#322;opiec czy dziewczynka jaka ujrz&amp;#281; przy porodzie posta&amp;#263;
za&amp;#322;o&amp;#380;enie w&amp;#322;asnej rodziny to nie kpiny
wcze&amp;#347;niejsze b&amp;#322;&amp;#281;dy z przed wielu lat daj&amp;#261; o sobie zna&amp;#263;.
A jak zn&amp;oacute;w p&amp;oacute;jd&amp;#281; za to siedzie&amp;#263; to kurwa ma&amp;#263;
wszystko legnie w gruzach
przyszli te&amp;#347;ciowie b&amp;#281;d&amp;#261; widzieli we mnie intruza,
plany w&amp;#322;asne mieszkanie, w&amp;#322;asny biznes, w&amp;#322;asny samoch&amp;oacute;d,
moje przysz&amp;#322;e dziecko, moja przysz&amp;#322;a &amp;#380;ona,
czy dam rad&amp;#281; czy &amp;#380;ycie mnie jak niejednego pokona
&amp;#346;wiat idzie do przodu a my razem z nim
czarno bia&amp;#322;y film si&amp;#281; dawno sko&amp;#324;czy&amp;#322;
czas na nowy odbi&amp;oacute;r si&amp;#281; prze&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#263;
co&amp;#347; si&amp;#281; zacz&amp;#281;&amp;#322;o ale jak ten refren ko&amp;#324;czy
Nie &amp;#322;am si&amp;#281; ja si&amp;#281; nie &amp;#322;ami&amp;#281;
z tarcz&amp;#261; a nie w ciemnej bramie
przychodzi taki okres gdy powiedzie&amp;#263; pewnym rzecz&amp;#261; pass
cho&amp;#263; korci z ch&amp;#281;ci do zysku nie &amp;#380;yje si&amp;#281; ju&amp;#380; chwil&amp;#261;
w przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; oczy zwr&amp;oacute;cone
pozdrawiam Katarzyn&amp;#281; moj&amp;#261; przysz&amp;#322;a &amp;#380;on&amp;#281;,
moje dziecko jeszcze nie narodzone,
moj&amp;#261; kochaj&amp;#261;ca matk&amp;#281; , przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; i znajomych
kt&amp;oacute;rzy w trudnych momentach zawsze ze mn&amp;#261; byli
&amp;#380;ycz&amp;#281; wam by&amp;#347;cie godnie &amp;#380;yli i uwa&amp;#380;ali na siebie
a b&amp;#281;dzie dobrze nawet b&amp;#281;dzie lepiej ...
&amp;#346;wiat idzie do przodu a my razem z nim
czarno bia&amp;#322;y film si&amp;#281; dawno sko&amp;#324;czy&amp;#322;
czas na nowy odbi&amp;oacute;r si&amp;#281; prze&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#263;
co&amp;#347; si&amp;#281; zacz&amp;#281;&amp;#322;o ale jak ten refren ko&amp;#324;czy
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