
CeHa, Pr
W poszukiwaniu &amp;#380;ycia, mi&amp;#322;o&amp;#347;ci oazy Mam, tak samo jak ty, fazy, yo Ka&amp;#380;dy marzy, bo marzenia s&amp;#261; pi&amp;#281;kne Odnajd&amp;#281; Mekk&amp;#281; zanim kl&amp;#281;kn&amp;#281; Trzy lata temu o tej samej porze Mia&amp;#322;em plany, dziewczyn&amp;#281;, wierzy&amp;#322;em w ciebie Bo&amp;#380;e Ale potem niewiadomo z jakich przyczyn plany odesz&amp;#322;y Dziewczyna tak&amp;#380;e, zosta&amp;#322;em z niczym Taki wyczyn, zapami&amp;#281;tam do ko&amp;#324;ca &amp;#380;ycia Wierz&amp;#281; w ciebie dalej, ty masz dwa oblicza Jedno na pewno zobacz we mnie kibica Ja nie chodz&amp;#281; do ko&amp;#347;cio&amp;#322;a, bo to tylko taki zwyczaj Taki zwyczaj dzisiaj, kiedy&amp;#347; by&amp;#322;o inaczej Zastanawiam si&amp;#281;, kiedy tak na ciebie patrz&amp;#281; Co dla ciebie znacz&amp;#281; i co oznacza cz&amp;#322;owiek Wiem to, na pewno nie polegn&amp;#281; w po&amp;#322;owie Wszystko przede mn&amp;#261; dzi&amp;#281;ki tobie, yo Spotkamy si&amp;#281;, kiedy b&amp;#281;d&amp;#281; w grobie Ludzie w &amp;#380;a&amp;#322;obie, na twarzy smutek Bo&amp;#380;e ta modlitwa to tylko skutek Ja, naprzeciwko ciebie m&amp;oacute;j baga&amp;#380; Ja, tak wiele ode mnie wymagasz Ty zadowolony &amp;#347;wiatem w&amp;#322;adasz Ale powiedz dlaczego na tak wiele pozwalasz? Zw&amp;#261;tpienie zagl&amp;#261;da w moje oczy gdy si&amp;#281; k&amp;#322;ad&amp;#281; Ty jeste&amp;#347; Bogiem czy b&amp;oacute;g to Bin Laden? Wyt&amp;#322;umacz, my p&amp;oacute;jdziemy twoim &amp;#347;ladem Jak owieczki p&amp;oacute;jdziemy stadem I chuj na to k&amp;#322;ad&amp;#281;, nie jestem idea&amp;#322;em Idea&amp;#322;u jak Judasz nie sprzeda&amp;#322;em Kiedy&amp;#347; ciebie kocha&amp;#322;em i kocham ciebie nadal Dzisiaj zagubiony w Jezusa &amp;#347;ladach Bo&amp;#380;e nie wiem jak, ale pisz&amp;#281; t&amp;#261; modlitw&amp;#281; Dawno nie rozmawia&amp;#322;em z tob&amp;#261;, jako&amp;#347; znik&amp;#322;em Lenistwo, niedbalstwo w sprawie wiary A ty Stw&amp;oacute;rco da&amp;#322;e&amp;#347; mi najcenniejsze dary Ko&amp;#347;cio&amp;#322;a zarys, bo jako&amp;#347; tam nie chodz&amp;#281; Z wi&amp;#281;kszo&amp;#347;ci&amp;#261; s&amp;#322;&amp;oacute;w kap&amp;#322;an&amp;oacute;w si&amp;#281; nie godz&amp;#281; Oni m&amp;oacute;wi&amp;#261; o drodze, m&amp;oacute;wi&amp;#261; o &amp;#380;yciu Cho&amp;#263; na nim si&amp;#281; nie znaj&amp;#261;, grzesz&amp;#261; w ukryciu Wi&amp;#281;c Bo&amp;#380;e mo&amp;#380;e nie jestem idea&amp;#322;em Ale idea&amp;#322;u jak Judasz nie sprzeda&amp;#322;em Nieraz si&amp;#281; ba&amp;#322;em, ale modli&amp;#263; si&amp;#281; nie chcia&amp;#322;em Uwa&amp;#380;a&amp;#322;em, &amp;#380;e to bezsens modli&amp;#263; si&amp;#281; w potrzebie Bo jak si&amp;#281; nic nie dzieje to nie modl&amp;#281; si&amp;#281; do ciebie Mo&amp;#380;e nie ma na mnie miejsca w niebie Czasem siebie nie rozumiem, wierz&amp;#281; w ciebie na sw&amp;oacute;j spos&amp;oacute;b Mo&amp;#380;e inaczej nie umiem, mo&amp;#380;e inaczej nie umiem, w sumie Teraz w g&amp;#322;&amp;#281;bokiej zadumie, dawno takiej nie pami&amp;#281;tam Nie modli&amp;#322;em si&amp;#281; nawet do ciebie od &amp;#347;wi&amp;#281;ta Widzisz masz przed sob&amp;#261; kolejnego dziwnego klienta Droga kr&amp;#281;ta, bez ciebie bym se nie poradzi&amp;#322; Ty ludzi kochasz, bo inaczej by&amp;#347; nas jednym palcem zg&amp;#322;adzi&amp;#322; Przesada? raczej by&amp;#347; nie przesadzi&amp;#322; Przecie&amp;#380; ty&amp;#347; w&amp;#322;a&amp;#347;nie radzi&amp;#322; by&amp;#347;my si&amp;#281; wzajemnie mi&amp;#322;owali A ludzie ci&amp;#261;gle wojowali i wojuj&amp;#261; dalej Kocham ci&amp;#281; stale, dzi&amp;#281;kuj&amp;#281; ci za wszystko Pom&amp;oacute;&amp;#380; &amp;#380;ebym nie upad&amp;#322; kiedy&amp;#347; nisko Pom&amp;oacute;&amp;#380;, prosz&amp;#281;, w trudnych chwilach Bo ja tylko cz&amp;#322;owiek i ludzka krew p&amp;#322;ynie w moich &amp;#380;y&amp;#322;ach

CeHa - Pr w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/ceha-pr-tekst-piosenki,t,461891.html

