
Bakflip, W
daj mi na jeden dzień władzę jaką ma bóg
pokonam cały ból świata, podołam mu
ja bym nigdy nie pognębił brata jak jakiś król
lecz do kogo się nie zwracam nie odpowiada mi  cóż...
nie chce się podzielić władzą nikt mi jej oddać
choć mam w sobie tyle dobra i chcę je rozdać
wiem w czym się kryje groźba kiedy pożądasz
władzy która jest de facto dyktatorska
lecz jeśli oddasz władzę mnie to przysięgam
ludzie z wdzięczności poniosą mnie na rękach
bo sam wiem czego pragną jak bardzo
więc pozwól mi będę najlepszym władcą
lecz jeśli oddasz władzę mnie to przysięgam
ludzie z wdzięczności poniosą mnie na rękach
dobrze wiem czego pragną
nie wykorzystam przecież tego w złych celach
wolę dziś przelać na ludzi miłość niż strzelać
więc gdybym teraz dostał moc byłbym niemal idealny
tylko kurwa wreszcie daj mi
szanse by zadziałać dziś a może jutro
chcę wstać rano i rozkazać zamknąć pysk głupkom
a gdyby ktoś ośmielił się we mnie zwątpić
pokażę wam co to znaczy być bogobojnym
jeśli nie oddasz władzy mi to przysięgam
ludzie przestaną wkrótce przed tobą klękać
bo ja wiem czego pragną tak bardzo
tu każdy chce być władcą
jeśli nie oddasz władzy mi to przysięgam
ludzie przestaną wkrótce przed tobą klękać
bo ja wiem czego pragną tak bardzo
a kiedy będę władzę miał
zbuduję sobie nowy świat
a kiedy będę władzę miał
a kiedy będę bogiem ...
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