
Cisza & Spok, Cisza krzyczy
Ref.: Naucz si&amp;#281; m&amp;oacute;wi&amp;#263; g&amp;#322;o&amp;#347;no, co czujesz
Wykrzycz co&amp;#347;, co Ci nie pasuje
Bo cho&amp;#263;by&amp;#347; my&amp;#347;la&amp;#322; mocno jak nie wiem
Cisza nie krzyknie za Ciebie x2
Nie wiadomo, czemu od urodzenia
Tu wpaja si&amp;#281; nam ten schemat milczenia
I nawet Ci, co maj&amp;#261; wiele do powiedzenia
Udaj&amp;#261;, &amp;#380;e ich w og&amp;oacute;le nie ma, ha?
Natomiast Ci, co na temat&amp;oacute;w list&amp;#281;
Poj&amp;#281;cie maj&amp;#261; tu mizerne i mgliste
Krzycz&amp;#261;, &amp;#380;e pozjadali wszystkie rozumy
I co najgorsze s&amp;#322;uchaj&amp;#261; ich t&amp;#322;umy
Wysil umys&amp;#322; To prosta sprawa
Ten co g&amp;#322;os ma tu dostaje brawa
Zatem gdy m&amp;#281;czy nawa&amp;#322; g&amp;#322;upot
Krzycz, byle z sensem, ludzie to kupi&amp;#261;
Mo&amp;#380;e p&amp;oacute;jd&amp;#261; grup&amp;#261; za Tob&amp;#261;
To nie jest bujd&amp;#261; tak dzia&amp;#322;a s&amp;#322;owo
Tutaj to nowo&amp;#347;&amp;#263;, ale b&amp;#261;d&amp;#378; pewien
Cisza nie krzyknie za Ciebie
Ref.
Nie wiadomo, czemu ju&amp;#380; od ma&amp;#322;ego
Przyzwyczaja nas si&amp;#281; w&amp;#322;a&amp;#347;nie do tego
By nie wyra&amp;#380;a&amp;#263;, na g&amp;#322;os w&amp;#322;asnego zdania
I nigdy nie mie&amp;#263; absolutnie nic do dodania
A te zachowania to &amp;#378;r&amp;oacute;d&amp;#322;o zastoju
Potakiwacze ci&amp;#261;gn&amp;#261; hamulce rozwoju
Przez co sojusz PRL tu nie kona
A jutro mo&amp;#380;e tu wygra&amp;#263; Samoobrona
I b&amp;#281;dzie po nas, wi&amp;#281;c je&amp;#347;li widzisz
Z&amp;#322;o, no to krzycz Yo, czego si&amp;#281; wstydzisz?
Czego si&amp;#281; wstydzisz? No, czego si&amp;#281; wstydzisz?
Ref.
Nie wiadomo, czemu ju&amp;#380; od dzieciaka
Tu rodzima my&amp;#347;l wychowawcza jest taka
By nakaz regulowa&amp;#322;, co mamy my&amp;#347;le&amp;#263;
I eliminowa&amp;#322; to, co nieprawomy&amp;#347;lne
Taki to system wydaje si&amp;#281; kwitn&amp;#261;&amp;#263;
Przez co jest tu zawistnie i brzydko
Krzyk by w mig to zmieni&amp;#322; na lepsze
Tyle, &amp;#380;e my&amp;#347;l&amp;#261;cy wol&amp;#261; by&amp;#263; powietrzem
Pieprz ten konwenans&amp;oacute;w re&amp;#380;im
Zg&amp;#322;aszaj si&amp;#281; nie pytany do odpowiedzi
A kiedy kto&amp;#347; tu bredzi g&amp;#322;upoty
Krzyknij, &amp;#380;eby go uprzedzi&amp;#263; o tym
&amp;#379;e dotychczasowa wy&amp;#322;&amp;#261;czno&amp;#347;&amp;#263; na pos&amp;#322;uch
Idiot&amp;oacute;w si&amp;#281; sko&amp;#324;czy dzi&amp;#347;, mamy spos&amp;oacute;b
Ty tak&amp;#380;e stosuj go cz&amp;#281;sto pewien
&amp;#379;e Cisza nie krzyknie za Ciebie
Ref. x2
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