
Chiwas i Nowator, Za granicami kraju
Wyjechali,i nikomu wcale si&amp;#281; nie dziwi&amp;#281;
szansa na lepsze &amp;#380;ycie, nie losy w wystawowej szybie
gdzie&amp;#347; tam daleko a ca&amp;#322;ym sercem bardzo blisko
&amp;#380;eby poprawi&amp;#263; byt i zbudowa&amp;#263; tam przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
tak to ju&amp;#380; wysz&amp;#322;o &amp;#380;e kraj Ci&amp;#281; zmusza do wyboru
by&amp;#263; tam szcz&amp;#281;&amp;#347;liwym czy zosta&amp;#263; tutaj w swoim domu
czy kupi&amp;#263; bilet, tutaj zostawi&amp;#263; trosk&amp;#281;
spakowa&amp;#263; ca&amp;#322;&amp;#261; torb&amp;#281; wspomnie&amp;#324;
po&amp;#380;egna&amp;#263; Polsk&amp;#281;
zarobi&amp;#263; fors&amp;#281;
nikomu &amp;#322;atwo to nie przysz&amp;#322;o
buduj takie zaplecze &amp;#380;eby starczy&amp;#322;o ci na wszystko
wszyscy zostan&amp;#261; nikt nie wyjedzie b&amp;#281;dzie dobrze
wszyscy zostan&amp;#261; jak b&amp;#281;d&amp;#261; dobre tu pieni&amp;#261;dze
wszyscy tu wr&amp;oacute;c&amp;#261; mo&amp;#380;e nie teraz ale kiedy&amp;#347;
bogatsi w wiedz&amp;#281; w stos &amp;#380;yciowych swoich prze&amp;#380;y&amp;#263;
nikt nie wyjedzie jak tylko zmieni&amp;#261; si&amp;#281; tu czasy
lepsze &amp;#380;ycie i p&amp;#322;acy a to za trudy naszej pracy
dla Polak&amp;oacute;w za granic&amp;#261; kt&amp;oacute;rych jest obecnie pe&amp;#322;no
niech trzymaj&amp;#261; si&amp;#281; kieszeni funty dolary i euro
do zobaczenia : do us&amp;#322;yszenia w twoich stronach
tymczasem ta muzyka od nas dla was w waszych domach
dla wszystkich Polak&amp;oacute;w tych za granicami kraju
dla przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; na obczyznie w poszukiwaniu szmalu
dla wszystkich tych co nie zapomn&amp;#261; polskiej ziemi
b&amp;#261;d&amp;#378;cie zdrowi, szcz&amp;#281;&amp;#347;liwi i zarobieni
powiedz ile to min&amp;#281;&amp;#322;o a ty znowu jeste&amp;#347; tam
czasem momenty w kt&amp;oacute;rych sam na sam
tyle minut tyle chwil czego&amp;#347; ju&amp;#380; brak
ju&amp;#380; nie jeden polak chce tam zarabia&amp;#263; dolar
m&amp;oacute;wi&amp;#261; '&amp;#322;atwe' tylko nie wiedz&amp;#261; tego:
&amp;#347;rednia zarobku w Polsce to naprawd&amp;#281; nic nowego
m&amp;oacute;wi&amp;#261; '&amp;#322;atwe' 
obiecuje polityk
ty czekasz na podwy&amp;#380;k&amp;#281; tak naprawd&amp;#281; na co liczysz?
dlatego szcz&amp;#281;&amp;#347;cie niech Ci&amp;#281; nie opuszcza
tak, ta melodia niech otuchy doda
&amp;#380;e tam zostaniesz nikt z nas nie przypuszcza&amp;#322;
wiem, cz&amp;#281;sto t&amp;#281;sknisz kosztem wi&amp;#281;kszej pensji
musisz sobie radzi&amp;#263; chocia&amp;#380; czasem bywa tak
i s&amp;#261; dni w kt&amp;oacute;rych m&amp;oacute;wi przeciw tobie ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat
wiem, &amp;#380;e to nie takie proste, ale lepiej ju&amp;#380; z dnia na dzie&amp;#324;
powodzenia, dasz sobie rad&amp;#281;.
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