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Zapadasz w sen
Ostatni oddech ten...
W sen, sen zapadaj&amp;#261; wszyscy bliscy
Dalecy, handlarze, z&amp;#322;odzieje, arty&amp;#347;ci
I niezale&amp;#380;nie jakie zyski ma ka&amp;#380;dy z nich
To nikt nie umknie Bo&amp;#380;ej sprawiedliwo&amp;#347;ci
Jak m&amp;#322;odzie&amp;#324;cze krosty
Dzieciak i doros&amp;#322;y
Bo tak ju&amp;#380; kurwa jest
&amp;#379;e z dnia na dzie&amp;#324; stres i trud sprawia
&amp;#379;e na kolanach pacierz odmawiasz
I b&amp;#322;agasz o &amp;#322;ask&amp;#281; Najwy&amp;#380;szego Pana
Groby p&amp;#281;kaj&amp;#261; w szwach
W Ko&amp;#347;cio&amp;#322;ach bij&amp;#261; dzwony
Los cz&amp;#322;owieka od narodzin ju&amp;#380; ustalony
Lamenty, na ka&amp;#380;dej p&amp;oacute;&amp;#322;ce Chrystus przypi&amp;#281;ty
L&amp;#281;ki o spokojne noce, renty
Czekaj&amp;#261;ce na nagrobki
Przekl&amp;#281;ty los ten wiem
Po krocie strat i zniszczone fundamenty
&amp;#379;yciowy to moment, kwestia chwili
S&amp;#322;uchajcie mili i wszystkie skurwysyny
Na ulicach, ostro&amp;#380;nie na gliny
Bo z ich winy mo&amp;#380;ecie zasn&amp;#261;&amp;#263; na amen
Ju&amp;#380; nie wstaniecie, a bilety do piekie&amp;#322;
Bram -dostaniecie, od r&amp;#281;ki
&amp;#321;atwo jak za hajs panienki
W&amp;#322;a&amp;#347;nie tak &amp;#347;wiat si&amp;#281; kreci
A nad g&amp;#322;ow&amp;#261; ksi&amp;#281;&amp;#380;yc, mocniej ni&amp;#380; s&amp;#322;o&amp;#324;ce &amp;#347;wieci
Wi&amp;#281;c lepiej, &amp;#380;e strumienie krwi jak rzeki
Pozostan&amp;#261; w ciele mi
Dzi&amp;#347; i jutro te&amp;#380;
Bo na &amp;#347;mier&amp;#263; ju&amp;#380; czekam i na lepsze dni,
Nie chce gni&amp;#263; w ziemi,
Jak tamci kt&amp;oacute;rzy chcieli za wiele
Przyjaciele?
Nie zostali pozbawieni szansa drugie &amp;#380;ycie bez kas
.
B&amp;oacute;g zamkn&amp;#261;&amp;#322; przed nimi w&amp;#322;az i stan&amp;#261;&amp;#322; im czas
Stan&amp;#261;&amp;#322; im czas
Ref.x2
Zapadasz w sen
Ostatni oddech ten
Powoli ko&amp;#324;czy si&amp;#281; tlen
Krzy&amp;#380; wbity w ziemie jak pie&amp;#324;
Przyparty Jezus do krzy&amp;#380;a
Ten widok &amp;#322;z&amp;#281; przybli&amp;#380;a
Ostro kr&amp;#281;ci ku pami&amp;#281;ci ulotnionych dusz,
Widok lasu, krzy&amp;#380;y widz&amp;#281; ju&amp;#380; a nie r&amp;oacute;&amp;#380;
Parali&amp;#380;, znowu s&amp;#322;ysza&amp;#322;am dzwony
Kogo&amp;#347; pochowali,
Ludzie p&amp;#322;akali, s&amp;#322;ysz&amp;#281; wiatr nios&amp;#261;cy &amp;#380;al w oddali
Zasypali kolejne cia&amp;#322;o
Komu&amp;#347; Kogo&amp;#347; b&amp;#281;dzie brakowa&amp;#322;o
Co si&amp;#281; sta&amp;#322;o? Tego nie wiem
Czy jest piek&amp;#322;o i czy s&amp;#261; dusze w niebie
Zn&amp;oacute;w pytam jak dziecko
Wiele os&amp;oacute;b ju&amp;#380; odesz&amp;#322;o
I nie powr&amp;oacute;ci, ta wiadomo&amp;#347;&amp;#263; smuci
Tak wiele razy chcia&amp;#322;am to zdarzenie odwr&amp;oacute;ci&amp;#263;
Lecz szybko
powraca&amp;#322;y
Realne my&amp;#347;li, kt&amp;oacute;re smutek odzwierciedla&amp;#322;y
Pozostawia&amp;#322;y wspomnienia



Ile jeszcze cierpienia przyniesie ta strata
I czy otworzy si&amp;#281; zrozumienia komnata
Mijaj&amp;#261; d&amp;#322;ugie lata i zastanawiasz si&amp;#281; w jakiej
Postaci przyjdzie twarz kata
Jaka data &amp;#347;mierci odwiedzin
To pytanie w&amp;#322;a&amp;#347;nie w Tobie siedzi
Lecz na nie, nie odpowiesz
Najwi&amp;#281;kszy prorok Ci tego nie przepowie
Ostatnie s&amp;#322;owo w Bo&amp;#380;ym s&amp;#322;owie
Ref.x4
Zapadasz w sen
Ostatni oddech ten
Powoli ko&amp;#324;czy si&amp;#281; tlen
Krzy&amp;#380; wbity w ziemie jak pie&amp;#324;
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