
Libero, Cz
Musi gdzie&amp;#347; by&amp;#263; ten lepszy &amp;#347;wiat
Gdzie taka pokrzywa jak ja to te&amp;#380; jest kwiat
Musi gdzie&amp;#347; by&amp;#263; ten lepszy &amp;#347;wiat
Gdzie taka pokrzywa jak ja to te&amp;#380; jest kwiat
Czy jest kto&amp;#347; w tym Babilonie
Kto zaprzyja&amp;#378;ni si&amp;#281; z cz&amp;#322;owiekiem s&amp;#322;oniem / x4
C&amp;oacute;&amp;#380; za marny g&amp;#322;upek, nikt mnie nie kocha
B&amp;#281;dzie spond&amp;#380;o Korek nie martw si&amp;#281;, we&amp;#378; si&amp;#281; otrz&amp;#261;&amp;#347;nij  wynocha
Ja w&amp;#347;r&amp;oacute;d spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa jak s&amp;#322;o&amp;#324; w sk&amp;#322;adzie porcelany
W porcelany sk&amp;#322;adzie, byle nie czu&amp;#263; si&amp;#281; jak byle bydle w byle stadzie
Byle by nie popa&amp;#347;&amp;#263; w byle kwadratowy badziew
I do tego nie dopu&amp;#347;ci&amp;#263; idea&amp;#322;&amp;oacute;w swych
I tak dzie&amp;#324; za dniem bogacz dla mnie jest biedakiem
Czu&amp;#322;em i czuj&amp;#281; wi&amp;#281;c staje si&amp;#281; dziwakiem
Czu&amp;#322;em i czuje, &amp;#380;e jako&amp;#347; nie pasuje,
Ale w sumie to nikt mnie nie zrozumie
Ludzie gryz&amp;#261; i szczury, jak ka&amp;#380;dy s&amp;#322;o&amp;#324; boj&amp;#281; si&amp;#281; myszy
Najgorszy dla mnie jest krzyk ciszy
&amp;#346;ciana, pi&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;, b&amp;oacute;l, pot, &amp;#322;zy, smak, s&amp;oacute;l, b&amp;oacute;l
Stres, wyziew, ziew, gniew
B&amp;oacute;l/x 9
Krew
Czy jest kto&amp;#347; w tym Babilonie jeszcze
Dla kogo s&amp;#322;o&amp;#324; i jego uczucia to nie jest powietrze
Czy mo&amp;#380;e jest gdzie&amp;#347; ta s&amp;#322;onica dla s&amp;#322;onia
Kt&amp;oacute;r&amp;#261; s&amp;#322;o&amp;#324; m&amp;oacute;g&amp;#322;by trzyma&amp;#263; w swych niezdarnych d&amp;#322;oniach
My&amp;#347;lisz s&amp;#322;o&amp;#324;, kto to s&amp;#322;o&amp;#324;, popatrz i sobie wyobra&amp;#378;
&amp;#379;e nie wypi&amp;#322;em piwa, &amp;#380;eby si&amp;#281; nie obla&amp;#263;
Po co m&amp;#281;czy&amp;#263;? Dosy&amp;#263; cyrk&amp;oacute;w i co dziwi tr&amp;#261;ba s&amp;#322;onia?
To nie jest &amp;#380;ycie, lecz agonia
Gdy s&amp;#322;o&amp;#324; siedzi, duma, my&amp;#347;li i pisze kolejny wiersz
Zastanawiasz si&amp;#281; czy kto&amp;#347; jeszcze jest
Czy jest kto&amp;#347; w tym Babilonie
Kto zaprzyja&amp;#378;ni si&amp;#281; z cz&amp;#322;owiekiem s&amp;#322;oniem / x2
Ponad murami Babilonu
Z ma&amp;#322;ego pokoiku w domu
Gdzie w ciszy i spokoju
S&amp;#322;ycha&amp;#263; s&amp;#322;onia, kt&amp;oacute;ry jazdy miewa
Kiedy ekscytuje si&amp;#281; to &amp;#347;piewa
Kiedy senny jest to ziewa
A gdy gniewa si&amp;#281; to nie da tylko wtedy gdy zajdzie potrzeba
No po prostu cz&amp;#322;owiek s&amp;#322;o&amp;#324;
Podaj mu d&amp;#322;o&amp;#324;
I ju&amp;#380; rzu&amp;#263; g&amp;#322;&amp;#281;bi to&amp;#324;
Miliony gapi si&amp;#281; gapi
Wie co mnie trapi
Ja wyrzucam na nich raggamuffin
Niech ich skapi
Bo nienawi&amp;#347;ci&amp;#261; od nich capi
Bo nienawi&amp;#347;ci&amp;#261; od nich capi
Niech si&amp;#281; g&amp;#322;owa ma nie martwi Odwr&amp;oacute;t w odwrotn&amp;#261; stron&amp;#281;
Bezskuteczna walka dobra ze z&amp;#322;em jak &amp;#347;wiata z poszerzaj&amp;#261;cym si&amp;#281; ozonem
Ja ca&amp;#322;y p&amp;#322;on&amp;#281; i klikam na ikon&amp;#281;
I tworz&amp;#281; to co s&amp;#322;ycha&amp;#263; bowiem na przek&amp;oacute;r przekorze
Id&amp;#281; po w&amp;#322;a&amp;#347;ciwym torze
Chyba gorzej by&amp;#263; nie mo&amp;#380;e (mo&amp;#380;e)
A &amp;#380;e to &amp;#380;e Bo&amp;#380;e ja &amp;#380;e nie sko&amp;#324;cz&amp;#281;
Jak Ty Ikarze cho&amp;#263; mi&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261; to ja darze jak morze &amp;#380;eglarze
Cho&amp;#263; za marn&amp;#261; ga&amp;#380;e to esencje drug&amp;#261; parze
Ca&amp;#322;a prawd&amp;#281; o sobie uka&amp;#380;&amp;#281;, nie nab&amp;#281;dziesz na bazarze
Gdy pos&amp;#322;uchasz to pora&amp;#380;&amp;#281; nawet gdy Ciebie zara&amp;#380;&amp;#281;
Na nic zdadz&amp;#261; si&amp;#281; lekarze, na nic b&amp;#281;d&amp;#261; komentarze
Poniek&amp;#261;d podobnie do niego ka&amp;#380;dy jest s&amp;#322;oniem
Chcia&amp;#322;by widzie&amp;#263; jak poniek&amp;#261;d ? jak Babilon p&amp;#322;onie



Czy jest kto&amp;#347; w tym Babilonie
Kto zaprzyja&amp;#378;ni si&amp;#281; z cz&amp;#322;owiekiem s&amp;#322;oniem / x2
Fizyczna deformacja, umys&amp;#322;owy niedorozw&amp;oacute;j 
Nigdzie nie jest napisane, &amp;#380;e jedno z drugiego wynika
Wi&amp;#281;c nie pozw&amp;oacute;l, nie pozw&amp;oacute;l, nie pozw&amp;oacute;l
Im w b&amp;#322;&amp;#281;dnym my&amp;#347;leniu ci&amp;#281; zamyka&amp;#263;
Nie pozw&amp;oacute;l swym wrodzonym uprzedzeniom
By sprawi&amp;#322;y, &amp;#380;e powi&amp;#281;kszysz grono zwanych ciemnot&amp;#261;
Oni nigdy si&amp;#281; zmieni&amp;#261;, s&amp;#261; tacy jacy s&amp;#261;
I niech m&amp;oacute;wi&amp;#261; co chc&amp;#261;, Ty patrz sercem ujrzysz z&amp;#322;oto
Oto cz&amp;#322;owiek s&amp;#322;o&amp;#324;, tak daleki prostactwa
A tak bliski najwymy&amp;#347;lniejszego szkaradztwa
Przez sw&amp;oacute;j wygl&amp;#261;d ju&amp;#380; za &amp;#380;ycia by&amp;#322; karm&amp;#261; dla robactwa
Wegetuj&amp;#261;c w dolnych warstwach
Niczym &amp;#380;ywy trup
W ko&amp;#324;cu os&amp;#322;upia&amp;#322; jak s&amp;#322;up
Niejeden znawca sztuki
Gdy kto&amp;#347; stwierdzi&amp;#322;, &amp;#380;e m&amp;oacute;g&amp;#322;bym u Niego pobiera&amp;#263; nauki
Gdy nagle znik&amp;#322;y te czyraki
I nagle mo&amp;#380;na by&amp;#322;o si&amp;#281; pokaza&amp;#263; z czym&amp;#347; takim
Czy te kilka mi&amp;#322;ych s&amp;#322;&amp;oacute;w, czy ten wiecz&amp;oacute;r w operze
Czy w og&amp;oacute;le co&amp;#347; mog&amp;#322;o Ci z pami&amp;#281;ci wymaza&amp;#263;
To &amp;#380;e dot&amp;#261;d by&amp;#322;e&amp;#347; traktowany gorzej ni&amp;#380; zwierz&amp;#281;
Nie wierz&amp;#281;, wierz&amp;#281; &amp;#380;e B&amp;oacute;g chcia&amp;#322; nam pokaza&amp;#263;
Przykr&amp;#261; prawd&amp;#281; jacy naprawd&amp;#281; jeste&amp;#347;my wewn&amp;#261;trz
Oceniaj&amp;#261;c innych tylko po tym jacy s&amp;#261; z zewn&amp;#261;trz
Wi&amp;#281;c b&amp;#261;d&amp;#378; m&amp;#261;dry, b&amp;#261;d&amp;#378; uczciwy, b&amp;#261;d&amp;#378; wra&amp;#380;liwy, pisz poezj&amp;#281;
B&amp;#281;dziesz sypia&amp;#322; w chlewie
I jad&amp;#322; to czego nie zje byle prostak, kt&amp;oacute;remu si&amp;#281; w &amp;#380;yciu poszcz&amp;#281;&amp;#347;ci&amp;#322;o
Bo dosta&amp;#322; dom, samoch&amp;oacute;d, dosta&amp;#322; nawet mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
S&amp;#261; rzeczy kt&amp;oacute;re ludzie maj&amp;#261; na co dzie&amp;#324;
I nie m&amp;oacute;wi&amp;#281; tu wcale o jebanym samochodzie
Musi gdzie&amp;#347; by&amp;#263; ten lepszy &amp;#347;wiat
Gdzie taka pokrzywa jak ja to te&amp;#380; jest kwiat
Musi gdzie&amp;#347; by&amp;#263; ten lepszy &amp;#347;wiat
Gdzie taka pokrzywa jak ja to te&amp;#380; jest kwiat
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