
Bas Gutek Hastu, Protest (Ganja Sesnibilla)
IGS studio
Ganja Sensimila irie irie irie you and I Ganja Sensimila
zbyt pozytywna dlatego zakazana (x2)
Buch po ciężkim dniu odprężenie
Buch w dobrym towarzystwie upalenie
Boski chillout mógłby trwać na wieki
Obserwacja faktów przez ciężkie powieki
Pale co Jah dał, Jah błogosławił
Babilon wolności we mnie nigdy nie zdławił
Na bok agresja, na bok społeczna presja
nyahbinghi, Rabadab sesja
Ziele! Wasze zdrowie przyjaciele
Ganja do powiedzenia ma nam zawsze wiele
Lepiej żebyś pił, niż palił twierdzi społeczeństwo
Z tym, że ziele to spokój, alkohol to szaleństwo
Brud pojsa nurt rastafari
Jah Jah błogosław, a głupców pokaraj
Węszą skurwysyny, upraw szukając
Słudzy szatana narkotykiem nazywając
Sodoma i Gomora, Babilon się pali
Chwała Ci Selassie, niech Watykan sie pali
Płonie, płonie, kolejny joint w Babilonie
Następna dusza nasza, radość w Syjonie
trochę pozytywu w negatywnym świecie
Czemu tego nie widzicie legalizacji nie chcecie!
Now listen brothers, you listen sisters too
I like got something say and I am I know it's true
In the Babilon , We living without private sousen
In Babilon we find the wrong with
Czemu ja nie mogę palić oni mogą wódę chlać
Co to da i tak buraki dalej będą fete ćpać
Demokratyczne zaprzeczenie podstaw demokracji
Chcecie wojny ja będę bronił moich racji
Jawne dyskryminowanie, 3 lata za posiadanie
Co Ganja jest wstępem, pewnie sranie w banie
Nie chce to nie weźmie, przecież swój rozum ma
(Dajcie wreszcie spokój, dajcie spokój dzieciom Jah!)
Panie sędzio, nie rozumiem w czym cała sprawa
Boskie dzieło, Boskie ziele tym dla mnie jest trawa
To moja wiara, mój kult , mam dość poniżania
Gdzie sprawiedliwość, gdzie równość gdzie wolność wyznania
Gdzie wolność kultów w konstytucji zapisana
Chcecie rewolucji ja wam ją dam
Z szarych bloków proste, prosty Rastaman
Nie będę głosował w waszych wyborach
Be ze mnie wybierzcie swego władce potwora
Ja wieże w Jah, żaden rząd tego nie ograniczy
Głupcy na grobie wolności ją wybiją z niczym
Ganja Sensimila irie irie irie you and I, Ganja Sensimila
zbyt pozytywna dlatego zakazana (x2)

Bas Gutek Hastu - Protest (Ganja Sesnibilla) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/bas-gutek-hastu-protest-ganja-sesnibilla-tekst-piosenki,t,544038.html

