
Jimson, Nie ma Boga
Nie wierz jakiej&amp;#347; rzeczy, dlatego, &amp;#380;e jest kolportowana
dlatego, &amp;#380;e jest przedmiotem tradycyjnej wiary
dlatego, &amp;#380;e takie jest zdanie wi&amp;#281;kszo&amp;#347;ci
dlatego, &amp;#380;e mo&amp;#380;na j&amp;#261; znale&amp;#377;&amp;#263; w &amp;#347;wi&amp;#281;tych tekstach
dlatego, &amp;#380;e odpowiada ona twoim inklinacjom
dlatego, &amp;#380;e jest autorytetem
lub, &amp;#380;e jest przyodziana presti&amp;#380;em twego mistrza
Powiedzia&amp;#322;:
Kl&amp;#281;cz&amp;#261;c w tej &amp;#347;wi&amp;#261;tyni zbudowanej przeze mnie
sw&amp;oacute;j tryptyk jak neptyk zn&amp;oacute;w sp&amp;#281;dzam bezsennie
niemal jak tetryk zgorzknia&amp;#322;y do snu granic
oboj&amp;#281;tny zamilk&amp;#322; obrzezany z wiary zn&amp;oacute;w za nic
jak mam nie rani&amp;#263;? rzucam tekst, komunikat
sami zn&amp;oacute;w, ja i B&amp;oacute;g, czytaj ekskomunika
pura veritas, ale nie wo&amp;#322;am o pomoc
jak b&amp;#281;d&amp;#281; ton&amp;#261;&amp;#263; sami powiecie ortodoks
spisuj&amp;#281; donos, nie ma Boga, s&amp;#261; klony
trzy lata temu pono&amp;#263; on dzwoni&amp;#322; do &amp;#321;ony
ale Olimp jest pusty, m&amp;oacute;j zmys&amp;#322; sz&amp;oacute;sty usta&amp;#322;
to kt&amp;oacute;ry&amp;#347; rok jak do krzy&amp;#380;a przyk&amp;#322;adam usta
zero empatii, a b&amp;oacute;stwa ubli&amp;#380;am
plugawym jak fakir sam po&amp;#347;r&amp;oacute;d kurtyzan
i zbli&amp;#380;am si&amp;#281; w realizm, to przestroga
lepiej sam sprawd&amp;#377;, mo&amp;#380;e ju&amp;#380; nie masz Boga
Lewituj&amp;#261;c na parkietach wyobra&amp;#377;ni jak derwisz
snuj&amp;#281; nietakt, z kt&amp;oacute;rego chcesz drwi&amp;#263;
mo&amp;#380;e wierzysz, mo&amp;#380;e to puste s&amp;#322;owa
lepiej sam sprawd&amp;#377; mo&amp;#380;e ju&amp;#380; nie masz Boga
Lewituj&amp;#261;c na parkietach wyobra&amp;#377;ni jak derwisz
stwierdzam, &amp;#380;e nie ma Boga, nie ma
wiara w &amp;#380;ycie po &amp;#347;mierci tworzy zam&amp;#281;t
(Your life might be a tragedy, my life might be a drama) 
Nie wiem jak mo&amp;#380;na przej&amp;#347;&amp;#263; od gwa&amp;#322;t&amp;oacute;w w ekumenizm
nie istnieje tam B&amp;oacute;g, bo by ten fanklub zmieni&amp;#322;
i wypleni&amp;#322; tych, co dzieciom krwawi&amp;#261; katechizm
ej, co to za wiara, &amp;#380;e &amp;#347;lepi ucz&amp;#261; &amp;#347;lepych?
siedziba &amp;#347;wi&amp;#281;tych, gdzie? to filia
wasz B&amp;oacute;g was nauczy&amp;#322;, co to pedofilia?
ten piach w oczy to ofiara
moi bliscy, przyjaciele, w nich wiara
bowiem tak &amp;#322;atwo og&amp;#322;osi&amp;#263; si&amp;#281; Bogiem
jednym s&amp;#322;owem, potem opa&amp;#347;&amp;#263; wzd&amp;#322;u&amp;#380; bloku okien
albo powiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e bez wiary &amp;#347;wiat jest mniejszy
tym samym wierzy&amp;#263; w drugie &amp;#380;ycie, a to pierwsze spieprzy&amp;#263;
wielorako&amp;#347;&amp;#263; bog&amp;oacute;w, powiem bo&amp;#380;k&amp;oacute;w
sto pi&amp;#281;&amp;#263;dziesi&amp;#261;ty ko&amp;#347;ci&amp;oacute;&amp;#322; i stu pi&amp;#281;&amp;#263;dziesi&amp;#281;ciu ojc&amp;oacute;w
do&amp;#347;&amp;#263; ju&amp;#380;, przez religi&amp;#281; ten &amp;#347;wiat wybuchnie
nie pomog&amp;#261; nam w tym nawet te perfidne podw&amp;oacute;jne
[x2]
W pewien splot ujm&amp;#281; to i przypomn&amp;#281;
nie jestem ateist&amp;#261;, bo sam widzisz, &amp;#380;e w&amp;#261;tpi&amp;#281;
m&amp;oacute;w mi Jimson, je&amp;#347;li czujesz grunt pod st&amp;oacute;p par&amp;#261;
moje &amp;#380;ycie to triumf logiki nad wiar&amp;#261;
wiara, we&amp;#377; si&amp;#281; zastan&amp;oacute;w, w tym jest dusza
wiara, dla nas du&amp;#380;o znaczy, bo w niej sens
wiesz jak jest, grzech za grzech
ludzi coraz wi&amp;#281;cej, co z sumieniem tocz&amp;#261; spory
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