
APP, Skala 
Jestem człowiekiem pod napięciem
Potencjalnym zagrożeniem
Nie mam dla mnie miejsca
W społeczeństwie
Niepotrzebne mi przyzwolenie
Niezadowolenie
Stres, frustracja
Dawno skończyła się skala
Jak się ze mną zagadasz to jesteś w porządku
Nie jesteś porządku – wypierd*
/2x

Wszystko mnie wkur*
 Nie wiem czemu 
Ale wszystko mnie wkur*
Nie jestem ostatnio za bardzo rozmowny
Nie otwieraj mordy i nie utrudniaj
Wystarczy iskra by wzniecić płomień
Mama mówiła ci nie baw się ogniem
Głupie zabawy maja smutny koniec
Powinieneś przewidzieć
Jesteś dużym chłopcem
Wszystko jest istotne
Nie uspokaja mnie głęboki oddech
Chce się wyładować
Nie szukam porad
Nie szukam mentora
Wiec odpuść sobie
Człowiek, to nie takie proste
Jak ci się wydawać może
Jest źle, czuję się gorzej
Chyba mam za dużo na głowie
Sytuacja krytyczna
Sytuacja tzw. bez wyjścia
Sytuacja wymaga działania
Potrzebna mi zmiana, akcja reakcja
To nie jest żadna kwestia buntu
Rzeczywistość przypiera do muru
Brak wyjścia najczęściej rodzi agresję
Dotarłem do tego punktu
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Vice versa
Pierwsza zasada
Zamienimy miejsca
Zaczniemy gadać
Jaki to sens ma?
Przestań doradzać
Na chu* się wpierd*
Nie twoja sprawa
Wróć do domu jak masz dokąd wracać
Zajmij się sobą
Nie próbuj naprawiać



Usiądź wygodnie
Ot co że się starasz
Nierozsądnie jest chodzić po bagnach
To mój bałagan
Dam sobie radę
To mój bałagan
Zdaj sobie sprawę
To mój bałagan
Po co zadajesz te głupie pytania
Kto, z kim, po co, co dalej?
Czy zastanawiałem się nad jakimś planem
Czy pod uwagę brałem awaryjne wyjście
I co ja sobie w ogóle myślałem
Co cie to kur* obchodzi
Moje decyzje – moje kłopoty
Zawsze wyjście widać jak na dłoni
Pracuje nad tym, zejdź mi z drogi
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