
Wiele C.T, Co nas dzieli
[West]
Bez zwiastun w&amp;#347;r&amp;oacute;d sk&amp;#322;&amp;oacute;conych i przyja&amp;#378;ni blasku
Gdzie zazdro&amp;#347;&amp;#263; zmienia histori&amp;#281; faktu
By wzbi&amp;#263; si&amp;#281; ch&amp;#322;on&amp;#261;&amp;#263; w&amp;#322;adz&amp;#281;
Cie&amp;#324; walki o dominacj&amp;#281; o szlachetne warto&amp;#347;ci rzadziej
Mno&amp;#380;&amp;#261; si&amp;#281; chwile konfliktowych zdarze&amp;#324;
Przysz&amp;#322;e kroki na tle przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci rozwa&amp;#380;&amp;#281;
Oblicza zamkni&amp;#281;te bez skojarze&amp;#324;
W&amp;#322;asnego b&amp;#322;&amp;#281;du, zawi&amp;#347;ci&amp;#261; w my&amp;#347;li centrum
B&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#261;c samotnie w strachu i w t&amp;#322;umie
By &amp;#347;cisn&amp;#261;&amp;#263; w&amp;#322;adz&amp;#281; w swych d&amp;#322;oniach i zrozumie&amp;#263;
&amp;#379;e kruche s&amp;#261; podstawy przyja&amp;#378;ni w forsy szale&amp;#324;stwie i szumie
Wed&amp;#322;ug warto&amp;#347;ci hierarchia spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stw si&amp;#281; dokonuje
Wiele przyja&amp;#378;ni nagle rozsypuje
Nie ka&amp;#380;dy to odczuje przys&amp;#322;oni&amp;#281;ty dum&amp;#261;
Nie wszyscy to zrozumiej&amp;#261; i dostrzeg&amp;#261;, po kt&amp;oacute;rej stronie sun&amp;#261;
[Re]
Ludzie nie s&amp;#261; tacy sami, przemy&amp;#347;l to
Zanim sprawisz, &amp;#380;e zostanie nienawi&amp;#347;&amp;#263; i nic wi&amp;#281;cej
Kmi&amp;#324; egzystencj&amp;#281;
Pami&amp;#281;taj tylko to, co najpi&amp;#281;kniejsze
Bo to, co m&amp;oacute;wi serce jest najwa&amp;#380;niejsze i by&amp;#263; powinno
A to wszystko, co czyni nas lud&amp;#378;mi
Powinno nas &amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#263; a nie r&amp;oacute;&amp;#380;ni&amp;#263;
Cz&amp;#322;owieku nie &amp;#380;yjesz w pr&amp;oacute;&amp;#380;ni i te&amp;#380; masz wady
Tak samo jak ja, nie jeste&amp;#347;my tacy sami
Ale wiele jest podobie&amp;#324;stw mi&amp;#281;dzy nami
Jak w ka&amp;#380;dym jest w tobie zawi&amp;#347;&amp;#263; i gorycz pora&amp;#380;ki
I jeszcze co&amp;#347;, do czego d&amp;#261;&amp;#380;ysz
Jestem kurewsko podobny
Potrafi&amp;#281; nienawidzi&amp;#263;, potrafi&amp;#281; kocha&amp;#263; i zazdro&amp;#347;ci&amp;#263;
Spr&amp;oacute;buj dostrzec to, co nas &amp;#322;&amp;#261;czy
Ref.
Ludzie si&amp;#281; dziel&amp;#261; i tworz&amp;#261; granic&amp;#281;
To prawdziwe oblicze
Tego co nam pokazuje &amp;#380;ycie
[Rymek]
Ja widz&amp;#281; prawd&amp;#281; i m&amp;oacute;wi&amp;#281; o prawdzie
&amp;#346;lepcy my&amp;#347;licie, &amp;#380;e jeste&amp;#347;cie wielcy
Ofiary umys&amp;#322;owej &amp;#347;mierci
Nawet nie wiecie, &amp;#380;e kr&amp;#281;puj&amp;#261; was wi&amp;#281;zy
&amp;#346;wiat tak zbudowany, &amp;#380;e jeden wygrany drugi przegrany
Wci&amp;#261;&amp;#380; nowy b&amp;oacute;l pog&amp;#322;&amp;#281;bia rany
Wci&amp;#261;&amp;#380; si&amp;#281; szerzy nienawi&amp;#347;ci plaga
G&amp;#322;owa za g&amp;#322;ow&amp;#261; spada, gilotyn&amp;#261; jest zdrada
Podaj komu&amp;#347; r&amp;#281;k&amp;#281; on ci j&amp;#261; odgryzie
Cz&amp;#322;owiek jest najgorszym zwierz&amp;#281;ciem
Zazdro&amp;#347;&amp;#263; zabija jak morowe powietrze
Zobacz, co za tob&amp;#261; jest i przed tob&amp;#261;
&amp;#379;yjesz jak w&amp;#261;&amp;#380;, kt&amp;oacute;ry po&amp;#380;era w&amp;#322;asny ogon
[&amp;#321;ona]
Jestem otoczony przez ludzi g&amp;#322;upiej&amp;#261;cych
Nie&amp;#347;wiadomych tego, co nas wszystkich &amp;#322;&amp;#261;czy
Gdzie to si&amp;#281; sko&amp;#324;czy?
Widz&amp;#281; marne szanse, &amp;#380;eby cz&amp;#322;owiek
Nagle zamiast r&amp;oacute;&amp;#380;nic zacz&amp;#261;&amp;#322; szuka&amp;#263; podobie&amp;#324;stw
Przyzwyczajony do segregacji ludzi wed&amp;#322;ug aktualnie posiadanej kwoty
Sk&amp;#261;d si&amp;#281; bierze ten chory stereotyp
Tak jest wygodnie na zmiany nikt nie ma ochoty
Niby tacy sami
Wi&amp;#281;c sk&amp;#261;d ta &amp;#347;ciana mi&amp;#281;dzy nami?
Wszyscy op&amp;#281;tani ci&amp;#261;g&amp;#322;ym budowaniem granic
Ludzie zamiast si&amp;#281; jednoczy&amp;#263; dziel&amp;#261; si&amp;#281; na wszystkie sposoby
Czy kto&amp;#347; widzi rozbrat tej choroby?



Kiedy wreszcie zaczniemy widzie&amp;#263; w sobie ludzi, przestaniemy widzie&amp;#263; przeszkody
Ref.
Ludzie si&amp;#281; dziel&amp;#261; i tworz&amp;#261; granic&amp;#281;
To prawdziwe oblicze x2
Tego, co nam pokazuje &amp;#380;ycie
[NecOne]
R&amp;oacute;&amp;#380;nice tworz&amp;#261; mi&amp;#281;dzy lud&amp;#378;mi granice, przeciwie&amp;#324;stwa
Dominacja o w&amp;#322;adno na g&amp;#322;owy kieruje do zwyci&amp;#281;stwa
Czy powoduje nieszcz&amp;#281;&amp;#347;cia tworzy granice spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa
Jeden drugim pomiata, cho&amp;#263; najbardziej lubianych
Nie dzieli mnie krata od innych
Szukam winnych
Pok&amp;oacute;j-o tym marze
Setki pi&amp;#261;tek s&amp;#261; mira&amp;#380;em
Nie raz ludzie za kamufla&amp;#380;em
Z mask&amp;#261; dwie twarze jak tony Brasko
Znasz to wsz&amp;#281;dzie miejsca podzielone
Wi&amp;#281;zy przez g&amp;#322;upot&amp;#281; zniszczone
Lepszy-gorszy tworzy si&amp;#281; &amp;#322;a&amp;#324;cuch
Miejskich mieszka&amp;#324;c&amp;oacute;w
W&amp;#347;r&amp;oacute;d nich en do e do ce stoi
Wiesz najlepiej czuj&amp;#281; si&amp;#281; przy swoich
Ref.
Ludzie si&amp;#281; dziel&amp;#261; i tworz&amp;#261; granic&amp;#281;
To prawdziwe oblicze
Tego, co nam pokazuje &amp;#380;ycie x4
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