
Dka, 
Ej ja tylko chcia&amp;#322;em pouk&amp;#322;ada&amp;#263; swoje &amp;#380;ycie 
Pota&amp;#324;czy&amp;#263; do brzmienia twoich z&amp;#322;otych skrzypiec 
Teraz jestem skazany na te bicze 
Za wcze&amp;#347;nie na to by pali&amp;#263; na twoim grobie znicze 
B&amp;oacute;g nie umar&amp;#322; jak m&amp;oacute;wi&amp;#322; jakiedy&amp;#347; niczy 
Taki to nie koncert &amp;#380;ycze&amp;#324; i przyczyn 
Widzisz kilka przyczyn tego stanu rzeczy 
To nie mity wyczyn jak skity 
W &amp;#380;yciu przerwa luz 
Mnie to rusza jak czarodziejski mus 
Wszyscy chcieli by gra&amp;#263; w otwarte karty 
Jak na otwartym mo&amp;#380;e g&amp;#322;o&amp;#347;ne szanty 
G&amp;#322;os zdarty polityczne kanty 
Wszyscy wiedz&amp;#261; &amp;#380;e to nie s&amp;#261; wcale &amp;#380;arty 
P&amp;#322;yne taki &amp;#347;wiat si&amp;#281; burzy 
Kruszy mury a co m&amp;oacute;wie bzdury 
Kt&amp;oacute;ry to rok nasta&amp;#322;? 
Ile lat mine&amp;#322;o? 
Co dop&amp;oacute;ty gdzie te wolne miasta? 
Wolno&amp;#347;&amp;#263; s&amp;#322;owa prawa Piasta 
Wcale to nie jest taka sprawa jasna 
Nic kompletnie nic tutaj nie m&amp;oacute;w 
Bo by&amp;#322;o to tu wcze&amp;#347;niej ju&amp;#380; 
Bo ja znam to najlepiej 
Bo to by&amp;#322;o to tu ju&amp;#380; 
Nic kompletnie nic tutaj nie m&amp;oacute;w 
Bo by&amp;#322;o to tu wcze&amp;#347;niej ju&amp;#380; 
Bo ja znam to najlepiej 
Bo to by&amp;#322;o to tu ju&amp;#380; 
Kr&amp;oacute;tkowzroczno&amp;#347;&amp;#263; to najwi&amp;#281;szy b&amp;oacute;l 
Nie zostane kr&amp;oacute;lem nawet jak bym m&amp;oacute;g&amp;#322; 
Bo nie o to chodzi to nie chodzi o to 
By by&amp;#263; na topie by &amp;#347;lini&amp;#263; si&amp;#281; na tron 
Ej zapomnij o wszytskim 
Tym czym&amp;#347; sie czym patrz na symbol sn&amp;oacute;w 
Tylko tryumf liczy si&amp;#281; tu nie ten materialny 
Nie ten idealny 
Ziemski jak ludzki cz&amp;#322;owiek 
Nie ten mesjalny lodowiec 
Kt&amp;oacute;ry topi si&amp;#281; ze z&amp;#322;o&amp;#347;ci nienawi&amp;#347;ci 
A kto&amp;#347; &amp;#380;ywi zimnym ch&amp;#322;odem 
Wolnym krokiem ide bokiem 
Lukam na ten po&amp;#347;piech zwany t&amp;#322;okiem 
Ludzie pchaja si&amp;#281; mi&amp;#281;dzy rokiem 2003 a 2008 2009 
Wielki bunt koniec z tym jak gromna tu 
Nic kompletnie nic tutaj nie m&amp;oacute;w 
Bo by&amp;#322;o to tu wcze&amp;#347;niej ju&amp;#380; 
Bo ja znam to najlepiej 
Bo to by&amp;#322;o to tu ju&amp;#380; x4
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