
3Y Yez Yez Yo, Proste
Proste powiem co czuje to co mnie otacza po prostu nie pasuje mi 
rosne zbieram nowe siły nie sam ale razem nie jeden ale wszyscy 
głośniej będe to powtarzał tyle tego jest ktoś to musi poukładać 
mocniej uwierzyć w siebie - jestem już gotowy teraz czas na ciebie ! 
nie widzisz tego czy nie chcesz widzieć znów ? 
nie słyszysz tego czy nie słyszysz moich słów ? 
nie masz dosyć czy tylko cały czas udajesz 
brniesz prze to życie wiem że rade dajesz 
ale nie akceptujesz swojego położenia 
czas jedzie na przód tak poza tym nic nie zmienia się 
mówisz mi - przestań ! to żadna nowa lekcja a ja tone w obiekcjach choć chce naprawiać ten świat 
dlatego pisze to dlatego słyszysz głos 
chce by to był cios wymierzony w całe zło 
bierz ten temat bo o nim trzeba pisać 
następny za następnym aż ożyje martwa cisza 
sam nie dam rady ale razem mamy szanse ! 
dystans dystansem razem jest łatwiej 
patrze na twarze pytam - jesteście z nami ? 
proste ! - no to pokój z wami 
proste powiem co czuje to co mnie otacza po prostu nie pasuje mi 
rosne zbieram nowe siły nie sam ale razem nie jeden ale wszyscy 
głośniej będe to powtarzał tyle tego jest ktoś to musi poukładać 
mocniej uwierzyć w siebie - jestem już gotowy teraz czas na ciebie ! 
to nie takie proste bo nic nie przychodzi łatwo 
trzeba być ponad to bo warto warto ! 
dać z siebie wszystko iść cały czas do przodu 
nie wiesz dlaczego ? przecież tyle jest powodów 
gotowy ? gotów ! no to czas na pierwsze kroki 
razem zacznijmy nowe perspektywy tworzyć 
włożyć w to serce siłe ambicje poświęcenie 
przykładem niech dla wszystkich będzie nasze pokolenie 
oszukać przeznaczenie zmienić bieg własnego losu 
zacząć myśleć pozytywnie w końcu wybić się z chaosu 
nie ściszać głosu mówić głośno co nas boli 
pokonywać wszystko co nam na przeszkodzie stoi 
aż pewnego dnia powiem sobie skromnie - wszystko czego chciałem dzisiaj już należy do mnie 
niech wtedy wspomnę to życie było trudne 
teraz już spokojnie moge umrzeć 
proste powiem co czuje to co mnie otacza po prostu nie pasuje mi 
rosne zbieram nowe siły nie sam ale razem nie jeden ale wszyscy 
głośniej będe to powtarzał tyle tego jest ktoś to musi poukładać 
mocniej uwierzyć w siebie - jestem już gotowy teraz czas na ciebie !
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