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zobacz jak kr&amp;#281;ci si&amp;#281; &amp;#347;wiat od tylu lat
w bilansie zysk&amp;oacute;w i strat
wy&amp;#347;cig zaczyna si&amp;#281;, czasu ci&amp;#261;gle brak
do tego denerwuje wszystko, wi&amp;#281;c nie podchodz&amp;#281; blisko
no a jak tu ju&amp;#380; jestem i widz&amp;#281; co si&amp;#281; dzieje
nikt si&amp;#281; nie &amp;#347;mieje, nikt si&amp;#281; nie &amp;#347;mieje
a jak tu jestem to pytam, to dzia&amp;#322;am 
powiedz mi wi&amp;#281;cej, a zrobi&amp;#263; wi&amp;#281;cej si&amp;#281; postaram
to jest ten czas, mam sposobno&amp;#347;&amp;#263;, 
z potrzeby serca chc&amp;#281; Ci da&amp;#263; d&amp;#322;o&amp;#324; pomocn&amp;#261;, bracie
czym by&amp;#322;by &amp;#347;wiat gdyby nie ten ludzki gest?
&amp;#380;ycie straci&amp;#322;o by smak, ja o tym wiem
wiele rzeczy dzieje si&amp;#281; tutaj na opak
Ty toniesz w swoich w&amp;#322;asnych troskach i k&amp;#322;opotach
powszechnie znana prawda, tylko ona ze mn&amp;#261;
zobacz, postaraj si&amp;#281; bracie mimo wszystko pozytyw zachowa&amp;#263;
i prosz&amp;#281;, opowiedz mi wreszcie
czego pragniesz wi&amp;#281;cej, co pragniesz zrobi&amp;#263; jeszcze
pomog&amp;#281; Ci, pomog&amp;#281;, je&amp;#347;li tylko b&amp;#281;d&amp;#281; m&amp;oacute;g&amp;#322;
kiedy b&amp;#281;d&amp;#281; tam, kiedy b&amp;#281;d&amp;#281; tu
nieraz pomieszane s&amp;#261; wyobra&amp;#380;enia
wiem jak czujesz si&amp;#281; wtedy
wiem jak ci&amp;#281;&amp;#380;ko si&amp;#281; pozbiera&amp;#263;
a wtedy za szybko up&amp;#322;ywa czas 
coraz mniej go masz, ogarnia Ci&amp;#281; strach
dobrze to znam, tak dobrze to znam, prze&amp;#380;y&amp;#322;em to sam
nieraz, nie staram si&amp;#281; naprawia&amp;#263; przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci
lecz tu i teraz
wi&amp;#281;c tu i teraz ja wyci&amp;#261;gam do Ciebie d&amp;#322;o&amp;#324; pomocn&amp;#261;
i zapami&amp;#281;taj to sobie mocno w sercu
kiedy b&amp;#281;dziesz szed&amp;#322; po tej drodze, o kt&amp;oacute;rej ka&amp;#380;dy niby wie bardzo dobrze
to prawdopodobne, &amp;#380;e spotkamy si&amp;#281;, razem spotkamy si&amp;#281; 
je&amp;#347;li czarne dni nadejd&amp;#261;, ja Ci pomog&amp;#281;
b&amp;#281;d&amp;#281; si&amp;#281; stara&amp;#322; na pewno
i mo&amp;#380;e &amp;#322;atwiej Ci b&amp;#281;dzie czu&amp;#263; nie tylko dno,
czu&amp;#263; nie tylko z&amp;#322;o, czu&amp;#263; nie tylko to
mo&amp;#380;esz wierzy&amp;#263;, &amp;#380;e b&amp;#281;d&amp;#281; chcia&amp;#322; zrobi&amp;#263; jak najwi&amp;#281;cej
nigdy nie chc&amp;#281; ju&amp;#380; widzie&amp;#263;, &amp;#380;e masz za&amp;#322;amane r&amp;#281;ce
nigdy wi&amp;#281;cej nie chc&amp;#281; widzie&amp;#263; za&amp;#322;amanych my&amp;#347;li
niech to b&amp;#281;dzie koszmar, kt&amp;oacute;ry tylko si&amp;#281; przy&amp;#347;ni&amp;#322;
wi&amp;#281;c tu i teraz ja wyci&amp;#261;gam do Ciebie d&amp;#322;o&amp;#324; pomocn&amp;#261;
i prosz&amp;#281;, opowiedz mi wreszcie
czego pragniesz wi&amp;#281;cej, co pragniesz zrobi&amp;#263; jeszcze
pomog&amp;#281; Ci, pomog&amp;#281;, je&amp;#347;li tylko b&amp;#281;d&amp;#281; m&amp;oacute;g&amp;#322;
kiedy b&amp;#281;d&amp;#281; tam, kiedy b&amp;#281;d&amp;#281; tu, kiedy b&amp;#281;d&amp;#281; wiedzia&amp;#322; jak
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