
Adrian Wiśniewski, To całe bycie martwym
Hej wy

wybaczcie proszę
przepraszam, że się panosze
zostawmy te łzy i pomówmy o konkrecie
wiecie, bycie martwym

hej wy, na śpiew skazani
miecz Damoklesa wisi nad wami
a jeśli komuś komórka zadzwoni
zatłukę jak psa
wracając do martwych

dla niektórych śmierć to stres
carpediować zacząć miałem
nawet się nie pożegnałem
co po drugiej stronie jest
wiem tylko ja i zdradzę wam
bo psychopatę codziennie tu gram 

więc widzu mój, szykuj się
bez krępacji, popcorn jedz i oddech weź

 chór - opowiemy dziś czym jest śmierć

nic, nie grozi ci nie
tu bezpiecznie jest
SMIERĆ, WSZYSTKICH CZEKA ŚMIERĆ
WSZYSTKICH CZEKA ŚMIERĆ
ja, wezmę dziś cię
na ten drugi brzeg

 chór - niniejszym tu stwierdzamy, poznasz czym jest śmierć

selfie zrobisz tu na insta
drugiego kupisz w przerwie drinka
kolejek nie ma do kibelka
tu sikasz gdzie chcesz
bo martwy się nie martwi

gwarantuje super party
tak, nie wstydzie się i sypcie suche żarty 
roluje na backstage'u i
zrobie tu dziś hardcore
bo co?

(pociąganie nosem) ffffff

bo ma, gdzieś to martwy

los tu dorwie wszystkich was
o ciało dbam, zdrowo jem
szczerze żygać mi się chce
prawdzie w oczy, spojżeć czas

że śmierć ci dzisiaj grozi
do świąt możesz nie dożyć
na drzwi się możesz nadziać

hej, to się serjo zdarza

więc ludzie co wam szkodzi
trochę wyluzować
sena już gotowa



a na niej gigant boa

ahaha ssssssssss

 chór - pokarzemy wam czym jest śmierć

nic, nie grozi wam nie
dzięki
tu bezpiecznie jest 
jak się bawicie?

Tira ptu ra ri ra ri ra pa paja, hej

pomogę wam przejść
ten drugi brzeg
zaraz wbije was w fotele cała ta śmierć

 chór - śmierć, wszędzie jest
	lecz nie mówi o niej się
	najlepszy lekarz nic nie wskóra 
	żaden lek, za przed nią się trzęsie

jeśli ktoś umże podczas tego przedstawienia
no trudno, będziemy grać dalej

 chór – nie poradzisz na to nic
	musisz w ciągłym strachu żyć
	i za życia jeszcze mdlić
	śmierć sposoby ma i znajdzie cię, wszędzie

mimo wielu prób każdy kończy jako trup
na pogrzebie błaźni szloch
Boże jakie to to tragiczne
bla bla plany miał tak liczne
kogo dziś obchodzi to?
koniec z jogą, pilatesem
koniec z tym pozerstwem wreszcie

od narodzin do kremacji
oswajajmy się z nią w konwersacji 
dość już cackania się
mam gdzieś czy coś wolno czy nie
więc czas zasobą to mieć
poczuć smak
bycia martwym

dzisiaj pokarzemy wszystkim wam czym jest śmierć!

 chór - dzisiaj pokarzemy wszystkim wam czym jest śmierć!
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