
Kiko, Jedna moc
Dotarcie do milionów nie jest trudne w gruncie rzeczy
trudno jest pomóc nawet te najprostsze gesty
bo widzisz świat jak przez szybę z małym blefem
jak by ktoś ci ją z drugiej strony zamalował srebrem
było by fajnie jeszcze gdybyś miał słuchawki
ale nie z muzyką tylko własne te z myślami
zabudował się wokół zupełnie zero dostępu
i promował taki byt wszystkim w twoim zasięgu
pomyśl kompletuj chwile dzisiaj consensus Winner
dzisiaj na chwile stań się tym który da życie tyle
dziś wymagam i nic więcej od siebie
wstań i zobacz że możesz zrobić tak nie wiele
zamień puch z poduszek na zimny asfalt albo
zamień głos tych sumień na cichy szept gdy jasno
zamień tysiące programów tv na jeden widok
tam gdzie śpią w minusie na PLK z jedną walizką
zamień każdy twój dzień na choćby sekundę dobra
zamień każdy blef na prawdę bijącą w oczach
jeśli ty odmówisz zasłaniając się tak jak zwykle
pomyśl ile milionów pójdzie za tobą w pyle

Tylko jeden gest jedno słowo to tak nie wiele
tylko jeden śmiech jednakowo dziś wszystkich dzielę
tylko jeden lek jedna pomoc masz to przy sobie
jedna moc wszyscy razem w całej Polsce

Sprawdź dzisiaj opcję w której pomagasz fonem
lub inną drogę z podatków ten jeden procent
pierdole dobrze wiesz że to znikome
pierdole dobrze wiesz ze nie pomogę
w ten sposób pomagasz tylko TVP i koniec
tyle prawdy płonie mówię na mikrofonie
otwórz dłonie i siebie posłuchaj w ciszy
jak sam krzyczysz słyszysz potem posłuchaj innych
posłuchaj tych co prawie zawsze milczą
zobacz tych co raczej nigdy na świat nie wyjdą
dotknij prawdy która stoi gdzieś po środku
masz ją na skórze i nie chcesz jej w sobie poczuć
nie mówię rzuć złotówkę tysiąc lub portfel
gdybyś tylko dostrzegł obok siebie tą istotę
gdybyś tylko mógł powiedzieć jak mogę pomóc
co polska zrobiła że mamy tylu bez domów
mówię polska mam na myśli kilka osób
których rządy doprowadziły do śmierci osób
mówię Polska to jestem pewien że nie zginęła
jedna moc wszyscy razem kiedy ? kurwa teraz
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