
Cinq G., Z
Z&amp;#281;by 
Yes! 
No! 
Czy to zaczyna si&amp;#281; ju&amp;#380;? 
Nie wiem, bo w powietrze wzbi&amp;#322; si&amp;#281; kurz! 
Czy to w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz trwa? 
Nie wiem, bo nad miastem unosi si&amp;#281; mg&amp;#322;a! 
Czy to zaczyna si&amp;#281; ju&amp;#380;? 
Nie wiem, bo w powietrze wzbi&amp;#322; si&amp;#281; kurz! 
Czy to w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz trwa? 
Nie wiem, bo nad miastem unosi si&amp;#281; mg&amp;#322;a! 
O niee...! To znowu dzieje si&amp;#281;&amp;#281;...! Ca&amp;#322;e miasto we mglee...! A Oni patrz&amp;#261; &amp;#378;lee...! 
Znowu wstaj&amp;#281; rano, mija kolejny dzie&amp;#324;. 
Inwazyjna rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; wbija si&amp;#281; oknem. 
Huta dymi, dioda si&amp;#281; pali na fioletowo. 
Czy to jeszcze pieczywo, czy sztuczne tworzywo...? 
Jad&amp;#281; prosto do Dakaru przez Starachowice, 
kto tu jest przewodnicz&amp;#261;cym, a kto tylko vice...? 
Rozpo&amp;#347;cieram prawd&amp;#281; mi&amp;#281;dzy obecne mg&amp;#322;awice, 
wzbija si&amp;#281; ostatnia fala, lecz j&amp;#261; jeszcze widze. 
Nie wiem czy Ty wiesz, &amp;#380;e ja wiem, &amp;#380;e Ty wiesz...? 
Zrobisz co chcesz, lecz w przes&amp;#322;anie moje wierz. 
Za&amp;#347;wiadczam o prawdzie, kt&amp;oacute;ra przenigdy nie zginie, 
tak ju&amp;#380; jest, bo dobre ch&amp;#281;ci to moje drugie imi&amp;#281;. 
Praca ograniczna tak codziennie i od nowa, 
wy&amp;#380;sz&amp;#261; konieczno&amp;#347;ci&amp;#261; jest tu odnowa duchowa. 
Niech si&amp;#281; nie schowa wo&amp;#322;aj&amp;#261;cy g&amp;#322;os, uwierzcie, 
nareszcie... zegarki by&amp;#322;y w cie&amp;#347;cie... 
REF. x2 
Kiedy wstaj&amp;#281; myj&amp;#281; z&amp;#281;by i... i wiem ju&amp;#380; &amp;#380;e... 
b&amp;#281;d&amp;#281; my&amp;#322; je tak&amp;#380;e i wieczorem, by &amp;#347;wieci&amp;#322;y si&amp;#281; tak jak 
w zdrowym z&amp;#281;bie zdrowy duch, jeden jest tak ja... 
ja w nocnym autobusie modl&amp;#281; si&amp;#281;... 
&amp;#379;yj&amp;#281; wed&amp;#322;ug zasady &quot;&amp;#380;yj i pozw&amp;oacute;l &amp;#380;y&amp;#263;&quot;, 
nie poszukuj&amp;#281; zwady, ja nie chc&amp;#281; si&amp;#281; bi&amp;#263;. 
Wychodz&amp;#261;c myj&amp;#281; z&amp;#281;by aby rze&amp;#347;ko l&amp;#347;ni&amp;#263;, 
a kiedy wr&amp;oacute;c&amp;#281; chce mie&amp;#263; te&amp;#380; co my&amp;#263;. 
Ale zyje tu dzicz co agresj&amp;#261; tryska, 
m&amp;oacute;wi&amp;#281; Ci, te rzeczy mi si&amp;#281; nie &amp;#347;ni&amp;#261; z bliska. 
Widz&amp;#281; ca&amp;#322;e grupy, kt&amp;oacute;re z pie&amp;#347;ni&amp;#261; w pyskach, 
nocami kr&amp;#261;z&amp;#261; gdzie&amp;#347; po blokowiskach. 
Dzi&amp;#347; mam szcz&amp;#281;&amp;#347;cie - uda&amp;#322;o si&amp;#281; dotrze&amp;#263;, 
cho&amp;#263; niejedno miejsce wzbudza&amp;#322;o emocje. 
Dzi&amp;#347; mam szcz&amp;#281;&amp;#347;cie - ale, na Boga, 
jestem pewnien, &amp;#380;e kiedy&amp;#347; podwinie mi si&amp;#281; noga. 
Dzi&amp;#347; mam szcz&amp;#281;&amp;#347;cie - uda&amp;#322;o si&amp;#281; dotrze&amp;#263;, 
cho&amp;#263; niejedno miejsce wzbudza&amp;#322;o emocje. 
Dzi&amp;#347; mam szcz&amp;#281;&amp;#347;cie - ale, na Boga, 
jestem pewnien, &amp;#380;e kiedy&amp;#347; podwinie mi si&amp;#281; noga. 
REF. 
Kiedy wstaj&amp;#281; myj&amp;#281; z&amp;#281;by i... i wiem ju&amp;#380; &amp;#380;e... 
b&amp;#281;d&amp;#281; my&amp;#322; je tak&amp;#380;e i wieczorem, by &amp;#347;wieci&amp;#322;y si&amp;#281; tak jak 
w zdrowym z&amp;#281;bie zdrowy duch, jeden jest tak ja... 
ja w nocnym autobusie modl&amp;#281; si&amp;#281;... 
Czy to zaczyna si&amp;#281; ju&amp;#380;? 
Nie wiem, bo w powietrze wzbi&amp;#322; si&amp;#281; kurz! 
Czy to w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz trwa? 
Nie wiem, bo nad miastem unosi si&amp;#281; mg&amp;#322;a! 
Czy to zaczyna si&amp;#281; ju&amp;#380;? 
Nie wiem, bo w powietrze wzbi&amp;#322; si&amp;#281; kurz! 
Czy to w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz trwa? 
Nie wiem, bo nad miastem unosi si&amp;#281; mg&amp;#322;a!
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