
Ajmi, Z widokiem na 
Co się dzieje ze światem pytam poraz setny
odwracając się w tył pamiętam, że był lepszy.
Gdzie podziała się radość i kolorowa rzeczywstość.
Jedno i drugie jak mydlana bańka prysło.
Ludzie otwórzcie oczy! Gdzie się podział nasz świat bez chorej przemocy, który życia jest wart.
Z roku na rok, świat schodzi na psy..
Wojny, zagłady, w tym wszystkim tkwimy my.
Przemoc rodzi nasze łzy i cholerny ból.
A tam gdzieś daleko kolejni giną od kul
Śmierć goni morderstwo to tyczy prostą,
gdzie się podziali ludzie no odpowiedz gdzie są!
Wady, zalety cynizm, wyższa klasa
a z dnia na dzień narasta porblemów masa
otórzmy oczy, popatrzmy na wszystko..
świat można naprawić, lecz nie wszyscy tego chcą!
Ref/
Imperium zła rodzi się wewnątrz nas
kiedy patrzę na niebo myślę "Boże przebacz"
Przemoc ludzka ciągle w gardło drapie,
a przekaz do innych możemy nieśc w rapie / x2
To jest walka na ptzerwanie na śmierć lub życie.
A w dzisiejszych czasach, przemoc to nauczyciel.
Gdzieś obok nas awantura znowu w domu
Zapłakane dzieci nie mówiące nic nikomu.
Tutaj na porządku dziennym idą w ruch pięści,
a ratunkiem jedynym jest zacisnąć zęby
takich rodzin uwierz - jest na prawdę pełno
gdzie pijani rodzice urządzają istne piekło.
To są choroby miejskie i nie ważne w którym punkcie tam następny wciąga kreche i czeka na zejście.
To jest chore jak można tak zniszczyć życie.
Chore awantury, na drugie im dręczyciel coraz częsciej każdy z nas wpada w gniazdo żmiji,
coraz częściej każdy z nas ma pętle na szyji.
Coraz częściej głupie matki porzucają dziecji.
XXI wiek to świat pełen śmieci!
Ref/
Imperium zła rodzi się wewnątrz nas
kiedy patrzę na niebo myślę "Boże przebacz"
Przemoc ludzka ciągle w gardło drapie,
a przekaz do innych możemy nieśc w rapie / x2
Wszędzie tylko wojny i terroryzm,
czy to nie jest chore troche o tym pomyśl!
Świat umiera ludzie wciąż propagują zło.
Media żywią się tragedią to totalne dno.
Wiatr niesie dziś strach setki kilometrów stąd.
Szacunek dla ludzi którzy odeszli stąd.
Nasz świat już dawno zderzył się z piekłem, powiedz czy taki motyw jest na prawdę piękny?
Polityka świata już dawno utyka, 
ich słowa kuleją świat obietnic znika.
Już nie wierzę w sprawiedliwość dziś jej już nie ma..
Negatywna ocena nasz świat się w ciąż zmienia.
Ludzie pogrążeni w sztucznym nastroju.
Emocje utkwione w ciągłym niepokoju.
Chciałabym by każdy miał prawdziwą twarz.
A świat obiegał się bez kłamstw.
Ref/
Imperium zła rodzi się wewnątrz nas
kiedy patrzę na niebo myślę "Boże przebacz"
Przemoc ludzka ciągle w gardło drapie,
a przekaz do innych możemy nieśc w rapie / x2
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