
PORK PORES PORKINSON (Trzeci Wymiar), Daj Mi Prąd (feat. Marek Dyjak)
daj i moc
boże, daj mi prąd
proszę daj mi go
daj mi wolność mą!
boże, daj mi prąd
panie, daj i moc
proszę daj mi ją!
daj mi wolność mą

para płuc, jedno serce, dwie ręce
chory instynkt z jelit, kurdyjski węzeł
Polska proporcja Da Vinci
dlaczego milczysz
zwiem ze jesteś tam
świat jedną z twych prowincji
pełen wilczych prawd
a nim nienawistny wilczy pęd
a gdzie wilczy pęd
tam wilczy zew
słychać w ciszy szept
to tylko wilczy łeb
świecą w nocy jego ślepia
co płoną nocą jak dziki lew
to dziki ped, to dziki gon
ten dziki ląd to wycinek
trudno nam wyginąć
daj mi ten prąd bym siłę bic 

miałem sen
piękny sen
sen kobiety pierwszej
byłem w niej
staje dzień nieporadnym wersem
miałem sen
wstaje dzień
czuje się zmęczony
miałem sen
ten sam lęk
kończę, dwa ukłony

daj i moc
boże, daj mi prąd
proszę daj mi go
daj mi wolność mą!
boże, daj mi prąd
panie, daj i moc
proszę daj mi ją!
daj mi wolność mą

pozwól ludzkości wyjść z chorób, jak pisklętom ze swych skorup
byśmy żyli bez terroru, mordów, w miłości, bez wrogów
zbierz ziemi widmo głodu
zatroszcz sie o przyszłość globu
nadzieja to słaby połów znika tak jak w morzu ołów
wiem, to niemożliwe, ludzi kochają władze i łatwy pieniądz
to jakby miał od jutra w radio czytać dzieciom bajki Herod 
a wiec powiedz czy to wiara plugawi ludzi czy ludzie plugawią wiarę
jej słudzy stają ponad jej prawem

bracie część
później bierz 
wiecuje niż obiecywałem
pisze list, ale sie trochę zapomniałem
u mnie jest wielki fest



ty to samo miałeś
wciąż dokucza wały zew duszy z ciałem

bo nie wiemy gdzie nas wiedzie szklak
czy nie zwiedzie nas na wiele prawd
szczerze, to nie wie  wiem czy wierze w ciebie tam
świat posiada wiele warstw
chcę polecieć nad
przez zamiecie, huragany wiatry
wmurowanych krat
by wolnym być
dziś uwierzę w ciebie
nie w ciebie a w nadziej
ze gdy świat sie chwieje, a .. .rdzewieje
odchodzisz
potrzebne mi wytłumaczenie
że każde życie ma znaczenie
że każde zdarzenie ma sens 
a zło jest wynaturzeniem

daj i moc
boże, daj mi prąd
proszę daj mi go
daj mi wolność mą!
boże, daj mi prąd
panie, daj i moc
proszę daj mi ją!
daj mi wolność mą
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