
Aro, Nie odpuszczam sobie
Ref. Nie odpuszczam sobie bo ja wiem co ja robię ja to robię kiedy leci mi bit... Ty wiesz co ja zrobię nie odpuszczę nigdy sobie, kiedy stanę przy Tobie vizavi 1.NULLO Ja nie padnę do stóp kiedy boli liczę do stu Nie odpuszczam bo życie to nie odpust jest wiesz, kiedy masz kesz rządzisz gdy go nie masz błądzisz Nie odpuszczaj bo źle skończysz, tak już jest, nie wołaj wtedy SOS życie to jest test więc testuj też to! Przez ten chrzest[YO!] trzeba przejść no a zresztą, PIEPRZ TO! Rób co chcesz, każdy chodzi własną ścieżką. Taka to metoda ma: JA NIGDY NIE ODPUSZCZĘ! Taka to metoda:Nie bądź kozak tylko przy lustrze Różne, puste wypowiedzi ustne, za plecami twoja metoda, Medytacja z marzeniami[YO!], żywisz się płatkami Odbierasz się uszami, więc słuchaj nim dalej na fali majki pali, nie pokonani, ci sami TRZECI WYMIAR![tak zwani tak] Ref. Nie odpuszczam sobie bo ja wiem co ja robię ja to robię kiedy leci mi bit... Ty wiesz co ja zrobię nie odpuszczę nigdy sobie, kiedy stanę przy Tobie vizavi 2. ARO Kiedy patrzę, obserwuję świat jaki jest, dookoła tyle łez, tyle bólu, nie potrzeba tego ale człowiek ślepy niszczy wszystko co toruje drogę jego. Nie odpuści sobie potu łatwego, kiedy może mieć coś kosztem człowieka drugiego. Widzę prawdziwe oblicze świata dzisiejszego, dość mam tego, ale wszyscy mają klapki na oczach, wizje jutra to dla wielu postrach Armmagedon na ulicach to czego się boję, to fałszywe twarze, które zaufaniem darzę, nieraz się sparzyłem i się jeszcze nieraz sparzę. Tysiące wydarzeń kreujących wizję świata, Życie to mata, a ja budząc się rano wkładam kimono, by z ?? i ?? uderzam by przeżyć, żeby cios wymierzyć wszystkim pierdolonym kupom które napychają kabzę. Kiedy o tym se pomyśle cios mi zadać będzie łatwiej naprawdę to wszystko czego pragnę:pokazać że los mogą zmieniać jednostki! To chora rzeczywistość polski!! Ref. Nie odpuszczam sobie bo ja wiem co ja robię ja to robię kiedy leci mi bit... Ty wiesz co ja zrobię nie odpuszczę nigdy sobie, kiedy stanę przy Tobie vizavi Kiedy patrzę na świat który mnie przeraża, kiedy widzę to co kurwa mnie otacza, nie odpuszczę, będę walczył o swoje, ONI NIE ODPUSZCZĄ MI, JA NIE ODPUSZCZĘ SOBIE![YO!]x2
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