
„Spokojnie”  
 
 
Ref. 
Po to są ręce, by je wznieść jak najprędzej 
Więc je wznieś aż dosięgniesz do gwiazd 
Poczujesz jak napełnia się serce tą energią  
Co czerpiesz z niej codziennie, więc szczęście Ci da 
Dlatego wszyscy ręce do góry  
Ręce do góry  
Ręce do góry  
Czerp energię, co szczęście Ci da 
 
 
1. Kiedy strach jest, kiedy masz stres 
Kiedy sam wiesz, że nadszedł kres 
Szczęście ma Cię gdzieś, łapiesz depres  
Bo entuzjazm zszedł jak z balonu hel i stajesz znów się  
Nie wartym nic, butami skiepowanym „Sportem” spod kebaba „Pod psem” 
A chcesz poczuć tlen, być na wznoszącej 
Tymczasem coś Cię trzyma, zasłania słońce 
Lecz im bardziej ciśniesz, tym większy jest opór 
Więc łapiesz zadyszkę chcąc dotrzymać kroku 
A po co te wszystkie podskoki w amoku 
Nie doskoczysz mój drogi z kulą u nogi! 
Więc odpuść, wyluzuj, znajdź równowagę 
Symbol ying-yang jest tutaj idealnym przykładem 
A ja zaraz Ci pokażę skąd wziąć moc, by obalić 
Kajdany i znaleźć to, czego szukamy 
 
 
Ref. 
Po to są ręce, by je wznieść jak najprędzej 
Więc je wznieś aż dosięgniesz do gwiazd 
Poczujesz jak napełnia się serce tą energią  
Co czerpiesz z niej codziennie, więc szczęście Ci da 
 
Dlatego wszyscy ręce do góry / Ręce, ręce do góry 
Ręce do góry / Ręce, ręce do góry                                                       2x 
Ręce do góry / Ręce, ręce do góry 
Czerp energię, co szczęście Ci da 
 
 



2. To, czego chcesz, jest bliżej niż Ci się wydaje 
Tylko zwykle jest tak, że gdy bardzo czegoś pragniesz 
Tym bardziej prawdopodobne, że coś spieprzysz po drodze 
Kiedy się napalasz, to rozsądek jest za oknem 
Długo tak nie pociągniesz. Posłuchaj mojej rady 
Ciężko się biegnie jak masz spięte poślady 
Więc wrzuć na luz stary! Mówiąc między nami 
Ze spełnianiem marzeń jest jak z kobietami: 
Kiedy masz przed oczami tylko cyc, nie wskórasz nic 
Z takim podejściem możesz tylko dostać w pysk! 
Daj sobie czas i ciesz się procesem 
Gonienie króliczka jest i tak najfajniejsze 
Łap chwile stary, w końcu znajdziesz się w niebie 
Ale wiedz skąd przyszedłeś, pamiętaj każdy szczebel 
I wiedz, że ze szczytu może widok jest cool 
Ale niestety można tylko iść w dół… 
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