
Full Power Spirit, Nie
Znowu wtopisz si&amp;#281; w t&amp;#322;um, po to by m&amp;oacute;c stan&amp;#261;&amp;#263; z boku,
Nie wychyla&amp;#263; si&amp;#281; przeczeka&amp;#263; i mie&amp;#263; &amp;#347;wi&amp;#281;ty spok&amp;oacute;j,
A &amp;#380;ycie z ka&amp;#380;dym dniem podsuwa nam nowe wyzwania,
Dla jednych jest to konkret dla innych zwyk&amp;#322;y bana&amp;#322;
Wystarcz&amp;#261; r&amp;#281;ce i twoje serce by zrobi&amp;#263; wi&amp;#281;cej, 
da&amp;#263; nadzieje tym kt&amp;oacute;rym nie sprzyja szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Ci&amp;#261;gle wierze w to &amp;#380;e los le&amp;#380;y w naszych r&amp;#281;kach
Dop&amp;oacute;ki ksi&amp;#281;ga &amp;#380;ycia nie zostanie nam zamkni&amp;#281;ta
Mo&amp;#380;na tam widzie&amp;#263; nic, maj&amp;#261;c sokoli wzrok, mo&amp;#380;na nie poczu&amp;#263; dotyku zimnych wyci&amp;#261;gni&amp;#281;tych r&amp;#261;k, 
mo&amp;#380;na przez &amp;#380;ycie przej&amp;#347;&amp;#263; nie zatrzymuj&amp;#261;c si&amp;#281;, mo&amp;#380;na ale czy jest w tym jaki&amp;#347; wi&amp;#281;kszy sens?
Staj&amp;#261;c przed lustrem, pytam siebie kim naprawd&amp;#281; jestem
Czy to co by&amp;#322;o wa&amp;#380;ne, sta&amp;#322;o si&amp;#281; wa&amp;#380;niejsze?
Czy mo&amp;#380;e idea&amp;#322;y ju&amp;#380; straci&amp;#322;y sens, co mnie nap&amp;#281;dza do tego by ci&amp;#281;&amp;#380;ar &amp;#380;ycia nie&amp;#347;&amp;#263;,
Podchodz&amp;#281; bli&amp;#380;ej i przygl&amp;#261;dam si&amp;#281; sobie, kiedy&amp;#347; wypatrz&amp;#281; pierwszy siwy w&amp;#322;os na g&amp;#322;owie,
Nie wiem czy jutro b&amp;#281;dziemy tacy jak byli&amp;#347;my,
Ale nie dajmy sobie wm&amp;oacute;wi&amp;#263; &amp;#380;e &amp;#380;ycie ju&amp;#380; prze&amp;#380;yli&amp;#347;my.
Noc&amp;#261; mam sny w mej g&amp;#322;owie tworz&amp;#261; si&amp;#281; witra&amp;#380;e, z&amp;#322;o&amp;#380;one z twarzy ludzi kt&amp;oacute;rzy b&amp;#281;d&amp;#261; zawsze
w pami&amp;#281;ci bo &amp;#380;ycie z podniesion&amp;#261; g&amp;#322;ow&amp;#261; przeszli. Czy byli ostatni? Na pewno nie pierwsi..
Odkryli w sobie sens istnienia, walcz&amp;#261;c uporem o to by nast&amp;#281;pne pokolenia
wiedzia&amp;#322;y co jest czarne, co bia&amp;#322;e, a nie szare.
Prawda wyzwala tylko czy chcemy j&amp;#261; odnale&amp;#347;&amp;#263;?
Ci&amp;#261;gle jeste&amp;#347;my gdzie&amp;#347; cho&amp;#263; wcale nas nie wida&amp;#263;,
chodzimy tak &amp;#380;e nie zostaj&amp;#261; po nas &amp;#347;lady,
dramat to &amp;#380;y&amp;#263; i martwym by&amp;#263; za &amp;#380;ycia,
sztuka to trwa&amp;#322;y &amp;#347;lad po sobie pozostawi&amp;#263;.
W tak nie realnym &amp;#347;wiecie naszych wyobra&amp;#380;e&amp;#324;,
Wegetujemy jak sprzedawcy w&amp;#322;asnych marze&amp;#324;,
G&amp;#322;odni sukcesu, goni&amp;#261;c w wy&amp;#347;cigu szczur&amp;oacute;w,
Budz&amp;#261;c si&amp;#281; w nocy z krzykiem przera&amp;#380;eni do b&amp;oacute;lu,
Jak Piotru&amp;#347; Pan trwimy we w&amp;#322;asnej nibylandi
Niby szcz&amp;#281;&amp;#347;liwi, niby zabawni, niby spe&amp;#322;nieni,
niby wolni, niby bezpieczni a naprawd&amp;#281; bezbronni.
Tylko rewolucja mo&amp;#380;e przerwa&amp;#263; ten letarg
Czas ucieka przez palce pora wsta&amp;#263; walcz nie zwlekaj
Finalny sukces zapewni wyb&amp;oacute;r or&amp;#281;&amp;#380;a,
Zwyci&amp;#281;scy wybrali has&amp;#322;o &quot;Z&amp;#322;o dobrem zwyci&amp;#281;&amp;#380;aj&quot;
Czas zresetowa&amp;#263; w&amp;#322;asny system warto&amp;#347;ci
B&amp;oacute;g, Honor, Ojczyzna - jak w czasach Solidarno&amp;#347;ci
S&amp;#261; warto&amp;#347;ci kt&amp;oacute;rych w z&amp;#322;ot&amp;oacute;wkach nie zmierzysz,
I s&amp;#261; ci co s&amp;#261; im wierni do ko&amp;#324;ca, tak jak ksi&amp;#261;dz Jerzy:
&quot;Za prawd&amp;#281; trzeba cierpie&amp;#263;, jestem przekonany ze to co robi&amp;#281; jest s&amp;#322;uszne, dlatego jestem gotowy na wszystko&quot;
Ci&amp;#261;gle jeste&amp;#347;my gdzie&amp;#347; cho&amp;#263; wcale nas nie wida&amp;#263;,
chodzimy tak &amp;#380;e nie zostaj&amp;#261; po nas &amp;#347;lady,
dramat to &amp;#380;y&amp;#263; i martwym by&amp;#263; za &amp;#380;ycia,
sztuka to trwa&amp;#322;y &amp;#347;lad po sobie pozostawi&amp;#263;. x2
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