
TGD (Trzecia Godzina Dnia), Zanim Powiem S
Nie ma za trudnych spraw,
Nie ma zbyt &amp;#322;atwych te&amp;#380;,
Dla Ciebie Panie!
Ty przecie&amp;#380; wszystko wiesz.
Ka&amp;#380;d&amp;#261; potrzeb&amp;#281; znasz,
S&amp;#322;yszysz m&amp;oacute;j &amp;#347;miech i p&amp;#322;acz.
Dla Ciebie Panie,
To przecie&amp;#380; wa&amp;#380;ne jest.
Ref.: Ja wiem, &amp;#380;e wszystko jest mo&amp;#380;liwe,
&amp;#379;e nie ma rzeczy bez znaczenia,
Dlatego modl&amp;#281; si&amp;#281; do Ciebie, Dobry Panie!
I wiem, &amp;#380;e zanim powiem s&amp;#322;owo,
Ty, Bo&amp;#380;e, znasz ju&amp;#380; ca&amp;#322;e zdanie.
Uwielbiam Ci&amp;#281;!
Twoja wola niech si&amp;#281; stanie.
Nie ma za trudnych spraw, (Ja wierz&amp;#281; w to, &amp;#380;e nie ma!)
Nie ma zbyt &amp;#322;atwych te&amp;#380;. 
Dla Ciebie Panie, (Dla Ciebie Panie!)
Ty przecie&amp;#380; wszystko wiesz. (Ty wszystko wiesz, o wszystkim wiesz naprawd&amp;#281;!)
Ka&amp;#380;d&amp;#261; potrzeb&amp;#281; znasz, (Ka&amp;#380;d&amp;#261; potrzeb&amp;#281; znasz!)
S&amp;#322;yszysz m&amp;oacute;j &amp;#347;miech i p&amp;#322;acz. (I s&amp;#322;yszysz wszystko!)
Dla Ciebie, Panie, to przecie&amp;#380; wa&amp;#380;ne jest. (To przecie&amp;#380; wa&amp;#380;ne jest, ja wiem, ja wiem!!)
Ref.: Ja wiem, &amp;#380;e wszystko jest mo&amp;#380;liwe, (Ja wiem, &amp;#380;e wszystko jest mo&amp;#380;liwe!)
&amp;#379;e nie ma rzeczy bez znaczenia, (Ooo!!!)
Dlatego modl&amp;#281; si&amp;#281; do Ciebie,
Dobry Panie. (Modl&amp;#281; si&amp;#281;, modl&amp;#281; si&amp;#281;, modl&amp;#281; si&amp;#281; do Ciebie.)
I wiem, &amp;#380;e zanim powiem s&amp;#322;owo, (Zanim powiem s&amp;#322;owo..)
Ty, Bo&amp;#380;e, znasz ju&amp;#380; ca&amp;#322;e zdanie. (Ty znasz, Ty znasz!) Uwielbiam Ci&amp;#281;! (Uwielbiam Ci&amp;#281;!!)
Twoja wola niech si&amp;#281; stanie. 
Nie zaskocz&amp;#281; Ci&amp;#281;, 
Wiesz o mnie wszystko,
Wiesz, co by&amp;#322;o,
Znasz moj&amp;#261; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;.
Niepoj&amp;#281;te, &amp;#380;e Ty, Panie, kochasz mnie, kochasz mnie!
Ref.: Ja wiem, &amp;#380;e wszystko jest mo&amp;#380;liwe, (Wiem na pewno.)
&amp;#379;e nie ma rzeczy bez znaczenia, (&amp;#379;e nie ma rzeczy bez znaczenia!)
Dlatego modl&amp;#281; si&amp;#281; do Ciebie, dobry Panie! (Dlatego modl&amp;#281; si&amp;#281;, modl&amp;#281; si&amp;#281; i wierz&amp;#281;, wierz&amp;#281;, &amp;#380;e s&amp;#322;yszysz mnie, Panie!)
I wiem, &amp;#380;e zanim powiem s&amp;#322;owo, (Zanim powiem s&amp;#322;owo!)
Ty, Bo&amp;#380;e, znasz ju&amp;#380; ca&amp;#322;e zdanie. (Ty, Bo&amp;#380;e, znasz ju&amp;#380; ca&amp;#322;e zdanie!)
Uwielbiam Ci&amp;#281;! (Uwielbiam Ci&amp;#281;!!)
Twoja wola niech si&amp;#281; stanie. 
Twoja wola najlepsza jest!
Twoja wola, Twoja wola, najlepsza dla mnie jest!
Ja wierze w to, &amp;#380;e Twoja wola, Twoja wola,
nic lepszego spotka&amp;#263; mnie nie mo&amp;#380;e.
Dla Ciebie, Panie, wszystko jasne jest.
Ooo, wierz&amp;#281; w to, &amp;#380;e wszystko wiesz najlepiej, wiesz najlepiej.
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