
El Habe, Niechaj Mnie Poch
Bo&amp;#380;e zaczn&amp;#281; t&amp;#261; modlitw&amp;#281; troch&amp;#281; inaczej,
O jedno prosz&amp;#281; tak bardzo jak nigdy niczego nie chcia&amp;#322;em,
Chyba bardziej Ci&amp;#281; cieszy skrucha gdy kto&amp;#347; si&amp;#281; nawraca,
Kto&amp;#347; kto do ko&amp;#347;cio&amp;#322;a chodzi&amp;#322; ale nigdy nie trafia&amp;#322;,
Dzi&amp;#347; si&amp;#281; spowiadam, modl&amp;#281; si&amp;#281; rzadko raz mnie wys&amp;#322;uchaj,
Czarna owca co zb&amp;#322;&amp;#261;dzi&amp;#322;a dzisiaj do Twych bram puka,
I zrozumienia szuka, bo najbli&amp;#378;si sercu mnie zawiodli,
Pozosta&amp;#322;e&amp;#347; mi Ty, wi&amp;#281;c zaczn&amp;#281; si&amp;#281; w ten spos&amp;oacute;b modli&amp;#263;,
By te sny kt&amp;oacute;re miewam nigdy si&amp;#281; nie spe&amp;#322;ni&amp;#322;y,
Bo nawiedza mnie koszmar, kt&amp;oacute;ry wype&amp;#322;nia moje &amp;#380;y&amp;#322;y,
By zi&amp;#347;ci&amp;#322;y si&amp;#281; plany marzenia moich rodzic&amp;oacute;w,
To co szczere nie dla picu, w piekle a by&amp;#263; mo&amp;#380;e w czy&amp;#347;cu,
To nie wa&amp;#380;ne, przyjmij moich ludzi do kr&amp;oacute;lestwa swego,
Ja przep&amp;#281;dze diab&amp;#322;a si&amp;#261;de na tronie gdzie tylko ciemno&amp;#347;&amp;#263;,
I spocone skronie, dzisiaj sk&amp;#322;adam d&amp;#322;onie i b&amp;#322;agam,
By&amp;#347; wybaczy&amp;#322; mi to co tylko w my&amp;#347;lach wypowiadam,
Brak szczero&amp;#347;ci nie powiem &amp;#380;e w zgodzie ze wszystkimi &amp;#380;y&amp;#322;em,
Tego z&amp;#322;ego nad dobrym przewag&amp;#281; jednym czynem przechyli&amp;#322;em,
Dzi&amp;#347; czo&amp;#322;a chyle, uznaj&amp;#281; wy&amp;#380;szo&amp;#347;&amp;#263; to pokora,
Wiem &amp;#380;e wypowiedzianych s&amp;#322;&amp;oacute;w ju&amp;#380; nie da si&amp;#281; wycofa&amp;#263;,
Nie chwytam si&amp;#281; ko&amp;#322;a, bo pozosta&amp;#322; mi jedynie honor,
Je&amp;#347;li trzeba odejd&amp;#281; na zawsze z podniesion&amp;#261; g&amp;#322;ow&amp;#261;,
Staram si&amp;#281; naprawia&amp;#263; wszystko co kiedy&amp;#347; zepsu&amp;#322;em,
Wynagradza&amp;#263; dwukrotnie zadane rany i b&amp;oacute;le,
Chocia&amp;#380; nigdy si&amp;#281; nie czu&amp;#322;em pewnym s&amp;#322;&amp;oacute;w tak jak teraz
Pragn&amp;#281; nieba dla bliskich, niechaj mnie poch&amp;#322;onie gleba
To moja modlitwa szczera tak jak nigdy w s&amp;#322;owach,
Przemy&amp;#347;lana na spokojnie ma pewno&amp;#347;&amp;#263; stu procentowa,
Cho&amp;#263; gor&amp;#261;ca moja g&amp;#322;owa, dzisiaj wiem co m&amp;oacute;wie,
Chocia&amp;#380; &amp;#380;ycie pokaza&amp;#322;o mi &amp;#380;e sam si&amp;#281; w nim gubi&amp;#281;,
Nie zas&amp;#322;uguj&amp;#281; na niebo, rozwa&amp;#380;a&amp;#324; milion rozwi&amp;#261;zanie jedno,
Pragn&amp;#281; umrze&amp;#263; z u&amp;#347;miechem na twarzy miej&amp;#261;c pewno&amp;#347;&amp;#263;,
&amp;#379;e nic z&amp;#322;ego si&amp;#281; nie zdarzy mojej rodzinie i bliskim,
Wiem &amp;#380;e na mnie liczysz ka&amp;#380;dy ma tu swoj&amp;#261; misj&amp;#281;,
Ja zawiod&amp;#322;em Ci&amp;#281;, i teraz bardzo si&amp;#281; tego wstydz&amp;#281;,
Chro&amp;#324; moj&amp;#261; rodzin&amp;#281;, za nich m&amp;oacute;g&amp;#322;bym zabi&amp;#263; cz&amp;#322;owieka,
Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wielka niepoj&amp;#281;ta wi&amp;#281;ksza ni&amp;#380; konsekwencja,
To p&amp;#322;ynie z serca, &amp;#380;ycz&amp;#281; szcz&amp;#281;&amp;#347;cia bliskim &amp;#380;ycz&amp;#281; farta,
Nauki na b&amp;#322;&amp;#281;dach moich egzystencja grosz nie warta,
Jedna karta, wy&amp;#322;o&amp;#380;ona w partii pokera,
Mog&amp;#281; liczy&amp;#263; &amp;#380;e z&amp;#322;ego diabe&amp;#322; do piek&amp;#322;a nie zabiera,
My&amp;#347;l&amp;#281; nie raz, przecie&amp;#380; mam lat osiemna&amp;#347;cie,
I nie jestem pewny jutra, wiem &amp;#380;e wczoraj nie naprawi&amp;#281;,
W przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; patrz&amp;#281;, a w przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wybiegam,
Jedni maj&amp;#261; pecha drudzy farta,
To modlitwa do Boga od grzesznego ch&amp;#322;opaka,
Nie mam stracha, mog&amp;#281; d&amp;#378;wign&amp;#261;&amp;#263; krzy&amp;#380; na barki,
Wtedy gdy obiecasz &amp;#380;e zabierzesz ich do Arki,
I na ko&amp;#324;cu &amp;#347;wiata razem z Tob&amp;#261; ucztowa&amp;#263; b&amp;#281;d&amp;#261;,
Ja podda&amp;#322;em si&amp;#281; b&amp;#322;&amp;#281;dom nie pragn&amp;#281; nic mym miejscem piek&amp;#322;o
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