
Rhx, Wybacz mi Bo
Wybacz mi Bo&amp;#380;e wybacz mi Bo&amp;#380;e wybacz mi Bo&amp;#380;e...
Bo&amp;#380;e wybacz mi ze pope&amp;#322;niam b&amp;#322;&amp;#281;dy cho&amp;#263; omijam z&amp;#322;o jak mog&amp;#281;
chc&amp;#281; wybra&amp;#263; drog&amp;#281; chc&amp;#281; by&amp;#263; w porz&amp;#261;dku wobec ludzi
da&amp;#263; szacunek temu, co szacunek we mnie budzi
przebacz wszystkie &amp;#347;ciemy czasem bez nich si&amp;#281; nie obejdziemy
wszyscy to wiemy
wybacz moj&amp;#261; dobr&amp;#261; pami&amp;#281;&amp;#263; do wrog&amp;oacute;w
&amp;#380;aden z nich nigdy nie przekroczy moich prog&amp;oacute;w (sukinsyny...)
przebacz &amp;#380;e lubi&amp;#281; opieprza&amp;#263; si&amp;#281; czasem
nie jestem asem nie jestem doskona&amp;#322;y
zdarza si&amp;#281; &amp;#380;e sram na &amp;#347;wiat ca&amp;#322;y
wybacz mi
wszystkie moje z&amp;#322;e dni wszystkie k&amp;#322;&amp;oacute;tnie awantury
przebacz prosz&amp;#281; JZK taka ludzka natura
wybacz mi Bo&amp;#380;e &amp;#380;e czasem mnie ponosi
przekraczam granice moralno&amp;#347;ci
przebacz &amp;#380;e czasem hucz&amp;#281; ka&amp;#380;dy szczeniak przecie&amp;#380; butle t&amp;#322;ucze
&amp;#380;ycie trwa dalej a ja si&amp;#281; ucz&amp;#281;
Wybacz mi Bo&amp;#380;e wybacz mi Bo&amp;#380;e wybacz mi Bo&amp;#380;e...
[Fisz]
Wybacz mi Panie tak jak ja dawno wybaczy&amp;#322;em
&amp;#380;e gdy lamentuj&amp;#281; prosz&amp;#281; o pomoc nie zawsze s&amp;#322;yszysz mnie
czasami gubie si&amp;#281; gubi&amp;#281; drog&amp;#281; mi wyznaczon&amp;#261;
stosy p&amp;#322;on&amp;#261; ale nie t&amp;#281;dy droga
kto&amp;#347; chwyta mnie za rami&amp;#281; pyta czy wierz&amp;#281; jeszcze w Boga
on musi tu by&amp;#263; z t&amp;#261; nadziej&amp;#261; &amp;#322;atwiej jest &amp;#380;y&amp;#263;
zastanawiam si&amp;#281; czasem gdy siedz&amp;#281; w wannie
czy B&amp;oacute;g tworz&amp;#261;c nas przygotowa&amp;#322; si&amp;#281; starannie
oczekiwa&amp;#324; swych nie spe&amp;#322;ni&amp;#322;, jaki b&amp;#322;&amp;#261;d pope&amp;#322;ni&amp;#322;
pytam gdzie i jaki
w modlitwach mam pami&amp;#281;ciowe powa&amp;#380;ne braki
pami&amp;#281;ta tylko amen d&amp;#322;ugi chudy taki
modl&amp;#281; si&amp;#281; do ciebie w&amp;#322;asnymi s&amp;#322;owami
kieruj&amp;#281; te s&amp;#322;owa do pana kt&amp;oacute;ry zasiada nad naszymi g&amp;#322;owami
tak ci&amp;#281;zko przyjmowa&amp;#263; kolejne srogie lanie
czasami jednak chwytam si&amp;#281; byle czego
wi&amp;#281;c przebacz mi Panie
kiedy by&amp;#322;em tak nisko wydawa&amp;#322;o mi si&amp;#281; &amp;#380;e Ciebie nie ma
a pewnie by&amp;#322;es gdzie&amp;#347; blisko
widzia&amp;#322;e&amp;#347; i s&amp;#322;ysza&amp;#322;es wszystko
bo kiedy id&amp;#281; spa&amp;#263; gasz&amp;#281; &amp;#347;wiat&amp;#322;o pa dobranoc
chc&amp;#281; by nast&amp;#281;pnego dnia przez Ciebie dana mi moc
wskazywa&amp;#322;a drog&amp;#281;
abym wiedzia&amp;#322; co musz&amp;#281; a czego nie mog&amp;#281;
umiem odr&amp;oacute;&amp;#380;nia&amp;#263; dobre od z&amp;#322;ego
czasami zbaczam z kursu cho&amp;#263; tak naprawd&amp;#281; nie chc&amp;#281; tego
Napewno znasz wszystkie moje wszystkie s&amp;#322;abe strony
moje wkr&amp;#281;ty moje winy
kiedy spadam w d&amp;oacute;&amp;#322; nie widze nawet g&amp;#322;upiej ratunkowej liny
to nie sa kpiny to s&amp;#261; &amp;#380;ale a nie wody lanie
chwytam si&amp;#281; czasem byle czego wi&amp;#281;c wybacz mi Panie
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Wiesz dobrze mam za co skruch&amp;#281; w sercu nosi&amp;#263;
o wybaczenie chcia&amp;#322;bym prosi&amp;#263;
Wybacz mi Bo&amp;#380;e wybacz mi
nie stara&amp;#322;em si&amp;#281; zbytnio przez wszystkie te dni



miej lito&amp;#347;&amp;#263; dla mnie dla Fi i dla Emada
ka&amp;#380;dy z nas wierzy ci ca&amp;#322;a brygada ufa ci
spraw bym ja trzyma&amp;#322; si&amp;#281; zawsze tego miasta
bym nie by&amp;#322; czym&amp;#347; w rodzaju chwasta
co przeszkadza innym ludziom wzrasta&amp;#263; rozwija&amp;#263; si&amp;#281;
miej lito&amp;#347;c dla mnie
o tym &amp;#380;e mam wiar&amp;#281; dobrze wiesz
i wiesz &amp;#380;e &amp;#380;a&amp;#322;uj&amp;#281; i wiesz dobrze za co
odrobi&amp;#281; to swoj&amp;#261; prac&amp;#261;
nie daj straci&amp;#263; wiary kiedy inni j&amp;#261; trac&amp;#261;
ci co si&amp;#281; bogac&amp;#261; sprzedawaniem k&amp;#322;amstwa kopiowaniem
zrozum zajawk&amp;#281; na muzyk&amp;#281; zrozum mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; dla niej
pozw&amp;oacute;l kroczyc przez &amp;#380;ycie po tym samym torze
daj si&amp;#322;&amp;#281; moim ludziom wtedy ka&amp;#380;dy z nich mi pomo&amp;#380;e
Wybacz mi Bo&amp;#380;e, wybacz mi Bo&amp;#380;e, wybacz mi Bo&amp;#380;e...
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