
EastWest Rockers, Wstaje Rano
(intro)
ye Hajle Selasje ja i ja  taki piekny jedyna mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wszystkim ludziom teraz tu na miejscu kolejny pi&amp;#281;kny dzie&amp;#324;  ej s&amp;#322;uchaj mnie tak jest
(refren)
Wstaj&amp;#281; rano i witam kolejny pi&amp;#281;kny dzie&amp;#324; 
Wiem o tym &amp;#380;e ja wiem o tym na pewno
Rastafari u&amp;#347;miecha do mnie si&amp;#281;
(Luta zwrotka)
To b&amp;#281;dzie pi&amp;#281;kny dzie&amp;#324;
To b&amp;#281;dzie dobry dzie&amp;#324;
Dzisiaj bez k&amp;#322;&amp;oacute;tni ci&amp;#261;g&amp;#322;ych nieporozumie&amp;#324;
Bo wszystko to co z&amp;#322;e
jest gdzie&amp;#347; daleko hen
dzisiaj jest ten b&amp;#322;ogos&amp;#322;awiony dzie&amp;#324; yee
ja dotykam nieba bo dzisiaj czuj&amp;#281; si&amp;#281; wolny jak ptak
jestem lekki cho&amp;#263; problemy przygniataj&amp;#261; mnie o tak
ja wyrastam ponad t&amp;#322;umem 
jak na skale polny kwiat
dzi&amp;#347; niczego niczego mi nie brak
o nie nie nie
(Luta zwrotka 2)
To b&amp;#281;dzie pi&amp;#281;kny dzie&amp;#324;
To b&amp;#281;dzie dobry dzie&amp;#324;
Dzie&amp;#324; bez &amp;#347;ciem oszczerstw i niedom&amp;oacute;wie&amp;#324;
za &amp;#347;cian&amp;#261; s&amp;#322;ycha&amp;#263; &amp;#347;miech
kto&amp;#347; m&amp;oacute;wi kocham Ci&amp;#281;
Dzi&amp;#347; Rastafari b&amp;#322;ogos&amp;#322;awi mnie
Ja u&amp;#347;miecham si&amp;#281; do s&amp;#322;o&amp;#324;ca 
Gdy ogrzewa moj&amp;#261; twarz
Z medytacji p&amp;#322;ynie m&amp;#261;dro&amp;#347;&amp;#263;
Zawsze ciesz si&amp;#281; tym co masz
bo jedyne co potrzebne
to dach nad g&amp;#322;ow&amp;#261; jest i p&amp;#322;aszcz
za ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; dzi&amp;#281;kuj raduj si&amp;#281; i klaszcz
(Junior Stress zwrotka)
Wiedz &amp;#380;e ty nie by&amp;#322;e&amp;#347; bez przyczyny tu
wi&amp;#281;c dziekuj za to
i &amp;#347;wi&amp;#281;tuj ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; za stu
nawet je&amp;#347;li budzisz si&amp;#281; 
bez proroczego snu
to &amp;#347;wi&amp;#281;tuj dzie&amp;#324; po dniu 
&amp;#347;wi&amp;#281;tuj dzie&amp;#324; po dniu
nic nie brakuje mi
bo w perspektywie mam kolejne dni
ciemno&amp;#347;&amp;#263; poza nami
nie ma sensu ci&amp;#261;gle w przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci tkwi&amp;#263; bo
kiedy witam nowy dzie&amp;#324;
to marz&amp;#281; by dobr&amp;#261; nowin&amp;#281; przynios&amp;#322;o mi dzi&amp;#347;
&amp;#347;wie&amp;#380;e powietrze
bo by&amp;#263; mo&amp;#380;e w&amp;#322;a&amp;#347;nie ten 
oka&amp;#380;e si&amp;#281; ostatnim w kt&amp;oacute;rym b&amp;#281;d&amp;#281;
m&amp;oacute;g&amp;#322; zmieni&amp;#263; co&amp;#347; na lepsze
spo&amp;#347;r&amp;oacute;d stu milion&amp;oacute;w scen
dzisiaj wybior&amp;#281; t&amp;#281; jedyn&amp;#261;
kt&amp;oacute;ra ca&amp;#322;e z&amp;#322;e my&amp;#347;lenie zatrze
i nic nie brakuje mi
(Luta Bridge)
Adonai!
pot&amp;#281;ga Tr&amp;oacute;jcy 
Rado&amp;#347;&amp;#263; w moim sercu rozpali&amp;#322;
On da&amp;#322; mi ten dzie&amp;#324;
Bym Imi&amp;#281; jego chwali&amp;#322;
Nie zapomina&amp;#322; o stw&amp;oacute;rcy
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