
Popek & Matheo, Wiara czyni cuda (feat. Borixon)
Możesz być skończonym ćpunem
I wyjść na prostą 
Odnaleźć życia sens i urodzić się na nowo
Możesz być skończoną dziwką
I wyjść na prostą
Ja życzę powodzenia
Stawaj na nogi siostro

Możesz być świrem jak ja 
I rozjebać Polskę
(Tak jak ja!)
Muzyką od serca, przez Skypa grać koncert
Możesz wierzyć tak jak ja
Wierzyć że się uda
(Tak jak ja!)
Świat należy do odważnych
A wiara czyni cuda

Wiara czyni cuda
Wia, wia, wiara czyni cuda
A Yeah!
(x3)
Wiara czyni cuda, właśnie tak!

Słuchajcie głosu serca
A nie zawistnych ludzi
Niech drogę ci oświeca
Twój otwarty umysł
Kochaj dziecko swoje
Nie zawiedź swej rodziny
Ruszajcie do boju leniwe skurwysyny
Odnajdźcie światło w mroku
Nie patrz na swe porażki
Ludzie wyjdźcie z bloków
Użyjcie wyobraźni!
Kreujcie swoją przyszłość
Nie patrząc się na innych
Jak coś ci nie wypali
To sam se będziesz winny

Nie daj się wykręcić brat
Jak zwykły głupek
Nie słuchaj tych debili szepcących ci zza ucha
Życie to nie bajka
Zewsząd bierz naukę
Słuchaj głosu serca
Dzieciak, słuchaj głosu serca

Z wiara w siebie całą noc
Cały dzień, cały miesiąc, cały rok
Całe życie ziom
Całe życie ziom
Z wiarą w siebie siostro
Cały dzień, całą noc, każdy miesiąc, każdy rok
Przez całe życie

Możesz być skończonym ćpunem
I wyjść na prostą 
Odnaleźć życia sens i urodzić się na nowo
Możesz być skończoną dziwką
I wyjść na prostą
Ja życzę powodzenia
Stawaj na nogi siostro



Możesz być świrem jak ja 
I rozjebać Polskę
(Tak jak ja!)
Muzyką od serca, przez Skypa grać koncert
Możesz wierzyć tak jak ja
Wierzyć że się uda
(Tak jak ja!)
Świat należy do odważnych
A wiara czyni cuda

Wiara czyni cuda
Wia, wia, wiara czyni cuda
A Yeah!
(x3)
Wiara czyni cuda, właśnie tak!

[Borixon:]
Jesteś dolar w chuj
Jesteś zarobiony
Jesteś czysty jak łza
Jesteś porobiony
Dzisiaj możesz wszystko – swojego losu pan
Jeśli jesteś na dnie, wiedz ze też byłem tam
Widziałem gruby szmal
Poznałem straszną biedę
Byłem całkiem sam
I byłem obok ciebie
I powiedziałem nam: biorę się za siebie!
Wiara czyni cuda
Czeka też na ciebie

Nie daj się wyjebać brat jak zwykły palant
Możesz wyjść z malucha 
I wsiąść do jaguara
Jeśli tylko pragniesz tego
Brat, to właśnie zaraz
Pisz scenariusz swego życia
I odbieraj Oscara

Wiara w siebie cały dzień
Całą noc, cały rok
Mogę siedzieć
Pisać tekstów stos
Biorę z bębna wieli wdech
moja wiara to jest most
A ja idę nim do ciebie wciąż!

Możesz być skończonym ćpunem
I wyjść na prostą 
Odnaleźć życia sens i urodzić się na nowo
Możesz być skończoną dziwką
I wyjść na prostą
Ja życzę powodzenia
Stawaj na nogi siostro

Możesz być świrem jak ja 
I rozjebać Polskę
(Tak jak ja!)
Muzyką od serca, przez Skypa grać koncert
Możesz wierzyć tak jak ja
Wierzyć że się uda
(Tak jak ja!)
Świat należy do odważnych
A wiara czyni cuda

Popek & Matheo - Wiara czyni cuda (feat. Borixon) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/popek-matheo-wiara-czyni-cuda-feat-borixon-tekst-piosenki,t,655112.html

