
Zurom, B
Do czego to wszystko zmierza?
Cz&amp;#322;owiek od czas&amp;oacute;w Kaina zabija
Telewizja jak wampir krew spija
Ci&amp;#261;g&amp;#322;a pogo&amp;#324; za pieni&amp;#281;dzmi
Niewa&amp;#380;ne, &amp;#380;e po trupach
Wojny religijne, rasistowskie zamieszki
Dziecko zabija matk&amp;#281; pod wp&amp;#322;ywem narkotyk&amp;oacute;w
Coraz wi&amp;#281;cej freak'&amp;oacute;w, fanatyk&amp;oacute;w, psychopat&amp;oacute;w
Na &amp;#322;&amp;#261;kach powstan&amp;#261; cmentarze, krzy&amp;#380;e zamiast kwiat&amp;oacute;w
Przez &amp;#380;ycie biegniemy, nie idziemy
nie ma chwili na refleksj&amp;#281;
Tyle komentarzy w telewizji, gazetach, radiach
Czy wyci&amp;#261;gniemy z b&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;w lekcje?
Dok&amp;#261;d zmierza ten &amp;#347;wiat i co si&amp;#281; z nim sta&amp;#322;o
Coraz wi&amp;#281;cej w nim wad, kt&amp;oacute;re bierze z&amp;#322;o
Wraz z up&amp;#322;ywem lat kraj powoli mdleje
Kto&amp;#347; przywr&amp;oacute;ci mu blask tylko nie wiem kto
Coraz wi&amp;#281;cej afer na rz&amp;#261;dowych stanowiskach
Banan z u&amp;#347;miechem na twarzy obiecuj&amp;#261;, &amp;#380;e b&amp;#281;dzie lepiej
Naiwny marzy, spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo bid&amp;#281; klepie
Uczciwo&amp;#347;ci&amp;#261; i prac&amp;#261; ludzie si&amp;#281; bogac&amp;#261;
To dawno przebrzmia&amp;#322;a bajka
Teraz banan z domu lub bandyta pieni&amp;#261;dze posiada
Zagraniczna inwestycja
Polacy jak murzyni za czas&amp;oacute;w niewolnictwa
W hipermarketach, bankach, du&amp;#380;ych firmach haruj&amp;#261;
Bezdomni g&amp;#322;oduj&amp;#261;, brak perspektyw
W&amp;oacute;dka litrami, brak perspektyw
Pobicia, zab&amp;oacute;jstwa wywo&amp;#322;ane pijackimi rodzinnymi awanturami
Brak perspektyw
Emeryt z trzema bu&amp;#322;kami, dwoma jajkami i mlekiem w sklepie
Brak perspektyw
Ma 500 z&amp;#322; na miesi&amp;#261;c by prze&amp;#380;y&amp;#263;
b&amp;#281;dzie lepiej - s&amp;#322;yszy
Mimo tylu lat ci&amp;#261;gle wierzy
Dok&amp;#261;d zmierza ten &amp;#347;wiat i co si&amp;#281; z nim sta&amp;#322;o
Coraz wi&amp;#281;cej w nim wad, kt&amp;oacute;re bierze z&amp;#322;o
Wraz z up&amp;#322;ywem lat kraj powoli mdleje
Kto&amp;#347; przywr&amp;oacute;ci mu blask tylko nie wiem kto
Nienawi&amp;#347;&amp;#263;, zazdro&amp;#347;&amp;#263;, k&amp;#322;amstwo
to w tych czasach najlepsi przyjaciele
Oszukuj&amp;#261; nawet w ko&amp;#347;ciele
Zbieraj&amp;#261; par&amp;#281; lat na budow&amp;#281; nowej parafii
a na niej p&amp;#322;atny parking, p&amp;#322;atna stacja z gazem, p&amp;#322;atna szko&amp;#322;a
Proboszcz w nowym mercedesie w nocy do agencji towarzyskiej &amp;#347;miga
A nast&amp;#281;pnego dnia na kazaniu m&amp;oacute;wi - ci&amp;#281;&amp;#380;ko jest, w parafii bida
Z rodzin&amp;#261; dobrze ale na zdj&amp;#281;ciu w razie problem&amp;oacute;w pustki wko&amp;#322;o
Reality show opanowa&amp;#322;o polskie miasta i wioski
Hipnotyzuje jak Kaszpirowski
Z&amp;#322;udne szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, teleturnieje, codziennie kolejki
A w nich tysi&amp;#261;ce ludzi z wype&amp;#322;nionymi kuponami
A nu&amp;#380; staniemy si&amp;#281; milionerami
Przez lata wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; z nas jak roboty
6 rano-pobudka, do roboty, 7 rano &amp;#347;niadanie na szybko
od 8 do 16 praca, kiepska p&amp;#322;aca
Wi&amp;#281;c czy lato, czy zima tym samym autobusem lub tramwajem do pracy dyma
Te same twarze, bez u&amp;#347;miechu
B&amp;#281;dzie lepiej, ale kiedy, ile jeszcze minie wiek&amp;oacute;w?
Dok&amp;#261;d zmierza ten &amp;#347;wiat i co si&amp;#281; z nim sta&amp;#322;o
Coraz wi&amp;#281;cej w nim wad, kt&amp;oacute;re bierze z&amp;#322;o
Wraz z up&amp;#322;ywem lat kraj powoli mdleje
Kto&amp;#347; przywr&amp;oacute;ci mu blask tylko nie wiem kto
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