
Liber, Jest nas wielu
DONIU: 
Granice eliminuj&amp;#261; tylko tych ospa&amp;#322;ych (sprawd&amp;#378; to, kr&amp;#281;&amp;#263; to) 
to dla ka&amp;#380;dego inne piek&amp;#322;o (piek&amp;#322;o). 
Przemy&amp;#347;l to, cho&amp;#263; system wci&amp;#261;&amp;#380; kuleje 
u nas nadzieje mie&amp;#263;, niewinnych dla nich nie ma lekko. 
Wci&amp;#261;&amp;#380; ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o pok&amp;oacute;j, lepsze jutro (lepsze jutro). 
My&amp;#347;l&amp;#261;, mi&amp;#281;&amp;#347;niem, czynem, m&amp;oacute;wmy kr&amp;oacute;tko. 
Razem jeste&amp;#347;my w stanie ruszy&amp;#263; z posad g&amp;#322;azy. 
Don, Dru&amp;#380;yna A, Liber, Kris - bro&amp;#324;my szansy dzi&amp;#347;. 
LIBER: 
(Dzi&amp;#347;) ten, jutro tamten jest pierwszy, dzier&amp;#380;y ber&amp;#322;o. 
(A my) w ciemno idziemy drog&amp;#261; codzienn&amp;#261;. 
Zgraj&amp;#261; parti&amp;#281;, now&amp;#261; parti&amp;#281; a nar&amp;oacute;d szarpie 
i niewielu z nich m&amp;oacute;wi o zwyci&amp;#281;skiej szarfie. 
Reszta patrzy na teatrzyk, reszty si&amp;#281; strze&amp;#380;cie, 
walczymy razem dzi&amp;#347; o szcz&amp;#281;&amp;#347;cie. 
I przy Dnieprze niech to s&amp;#322;owo wesprze was, 
pozdrowienia z Polski - Dru&amp;#380;yna A. 
KRIS: 
Zrzuc&amp;#281; jarzmo tych co mnie dra&amp;#380;ni&amp;#261; 
narzucaj&amp;#261;c mi niewol&amp;#281; ka&amp;#380;d&amp;#261;. 
Wol&amp;#281; w&amp;#322;asne pasmo chyba to jest jasne, 
&amp;#380;e nie zgas&amp;#322;o &amp;#347;wiat&amp;#322;o w sercu. 
Przez k&amp;#322;amstwo oszczerc&amp;oacute;w, oni stoj&amp;#261; na kobiercu 
z diab&amp;#322;em i m&amp;oacute;wi&amp;#261; mu, &amp;#380;e pad&amp;#322;em im do st&amp;oacute;p. 
Jednak pr&amp;oacute;g w mojej d&amp;#322;onie m&amp;oacute;wi, 
&amp;#380;e mam d&amp;#322;ug w stosunku do nich, 
bracia - B&amp;oacute;g nas chroni, sprawy s&amp;#322;usznej. 
Je&amp;#347;li teraz nie naprawisz czego&amp;#347;, 
nie zrobisz tego p&amp;oacute;&amp;#378;niej (nie zrobisz p&amp;oacute;&amp;#378;niej). 
REF. 
Razom nas bahato, nas ne podo&amp;#322;aty /x4 
DU&amp;#379;E PE: 
Przy mikrofonach nie my&amp;#347;l&amp;#281; o milionach, 
ja my&amp;#347;l&amp;#281; o tym czego jeszcze mo&amp;#380;na dokona&amp;#263;, wiesz. 
Nie musz&amp;#281; tu zarobi&amp;#263; tyle co Comarch, 
natomiast chc&amp;#281; ratowa&amp;#263; &amp;#380;ycie jak Monar. 
Gdy na salonach dziel&amp;#261; &amp;#347;wiat na strz&amp;#281;py, 
te d&amp;#378;wi&amp;#281;ki budz&amp;#261; l&amp;#281;ki u &amp;#321;ukaszenki. 
Bia&amp;#322;oru&amp;#347; - b&amp;#261;d&amp;#378;cie nast&amp;#281;pni. 
Zbiry - zkr&amp;oacute;tce si&amp;#281; sko&amp;#324;cz&amp;#261; wam 
dioksyny i tiry. 
HANS: 
Na razie pe&amp;#322;ni wiary w tych kt&amp;oacute;r&amp;#347;cie wybrali 
dla nich stali w mrozie, w pomara&amp;#324;czowym kolorze. 
Ja jestem sceptykiem - m&amp;oacute;j kraj tego wymaga, 
g&amp;#322;o&amp;#347;nym krzykiem na p&amp;#322;ycie sw&amp;oacute;j sprzeciw wyra&amp;#380;am. 
Idea&amp;#322;y si&amp;#281; depcze, s&amp;#322;owa wielkie zapomina, 
dla ma&amp;#322;ych spraw wiecznie prywata, uk&amp;#322;ad (&amp;#347;winia). 
Realizm prosto z Polski - to dla was Ukraina, 
lepiej miejcie na oku to co u was si&amp;#281; zaczyna. 
Polityku jedenz drugim, pami&amp;#281;tajcie ma&amp;#322;ych ludzi, 
bo bez nich &amp;#380;aden z was nigdy nie by&amp;#322;by taki du&amp;#380;y. 
Nie zapominajcie nigdy, bo lud nigdy nie zapomni, 
za k&amp;#322;amstwa, krzywdy przyjdzie czas &amp;#380;e si&amp;#281; upomni. 
Bo razom nas bahato - to daje nam odwagi, 
i nas ne podo&amp;#322;aty, bo nie dacie nam rady 
(Nas ne podo&amp;#322;aty, bo nie dacie nam rady) 
REF. 
Razom nas bahato - jest nas wielu. 
Nas ne podo&amp;#322;aty - nas nie pokonacie! /x4 
MEZO: 
Pe&amp;#322;en blask, zdeterminowany t&amp;#322;um, 
te obrazki pokazuj&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#281; demokracji. 



Fa&amp;#322;sz zmusza do reakcji ludzi, 
by przerwa&amp;#263; bezw&amp;#322;ad, zrzuci&amp;#263; ucisk. 
U&amp;#347;cisk d&amp;#322;oni, poparcie w walce 
te warto&amp;#347;ci nie s&amp;#261; dla nas martwe. 
Jest nas wielu, mamy oczy otwarte 
i na starcie jeste&amp;#347;my gotowi na starcie 
w miejscach gdzie nie ma miejsca na wolno&amp;#347;&amp;#263; 
gdzie norm&amp;#261; jest &amp;#380;ycie na codzie&amp;#324; ze zbrodni&amp;#261;. 
Nie powstrzyma nas si&amp;#322;a dyktatur, to si&amp;#322;a rapu 
przeciwko sile strachu. 
OWAL: 
Razem jest nas wielu, wi&amp;#281;c nas nie pokonacie 
nawet jak wyschnie pisak i sp&amp;#322;onie papier. 
W&amp;#322;adam rapem na etacie w&amp;#322;asnym, szukam satysfakcji, 
&amp;#347;wiat u&amp;#322;o&amp;#380;ony jest z mozaiki. 
Odkryj nowe miejsca jak Marco Polo, 
mo&amp;#380;esz zbudowa&amp;#263; pot&amp;#281;g&amp;#281; jak rodyjski kolos. 
Mo&amp;#380;esz dzia&amp;#322;a&amp;#263; solo albo dzia&amp;#322;a&amp;#263; razem, 
ale za granie solo &amp;#347;wiat policzy ci marszem. 
Dw&amp;oacute;jka - dok&amp;#322;adam sw&amp;oacute;j element blisko, 
poznaj moje zdanie, zmie&amp;#324; mi zdanie szybko. 
Jedna wiara w przeno&amp;#347;ci i jako symbol, 
jutro ju&amp;#380; na serio, niech twe usta krzykn&amp;#261;. 
REF. 
Razom nas bahato, nas ne podo&amp;#322;aty /x4 
Razom nas bahato - jest nas wielu. 
Nas ne podo&amp;#322;aty - nas nie pokonacie!
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