
Brayan & Paju (Paju), Taki jest 
1. Historia pierwsza, sam oceń czy wesoła.
Dom, szkoła, szkoła dom i znowu szkoła.
Oprócz tego raczej nic zupełny brak życia,
to jest życie dziewczyny nazwiemy ją Marysia.
Druga klasa liceum jak zwykle same piątki,
ale co miała z życia, jeżeli nawet piątki
spędzala w domu przed książkami, żeby zarobić
przedpłatę dla siebie na leprzą przyszłość na dobrą prace.
Rodzice zachwyceni tak samo jak w szkole panie.
klasówka za klasówką, za zadaniem zdanie
i bóle w klatce piersiowej i wtedy oddychanie
sprawiało je, coraz częściej skarżyła się na nie.
Jak była starsza Marysia poszła z tym bólem do lekarza.
To jest nerwica moje dziecko, to jest normalne, to się zdarza.
Zapiszę Ci jakieś leki to ci napewno pomoże.
Marysia dużo zarabiała w niedziele jest jej pogrzeb.
Ref: Taki jest świat i nie zmienisz tego nie...8x
2. Teraz Tomasz... Narazie mówmy mu Tomeczek
taki klasowy rozrabiaka, taki klasowy śmieszek.
Generalnie to ten koleś był dość wyluzowany,
nie byłoby takiej opcji, żeby był przygotowany
do lekcji, lub do jakiejkolwiek klasówki,
miał jednak nawet czwórki, bo Tomeczek nie był głupi.
Był otwarty na wiedze a ona otwarta na niego.
Więc na lekcjach uważał no i wynosił coś z tego.
Za to w domu miał czas nigdy nie marnował go.
Wtedy Tomasz robił to, to co pociagało go.
Uzyskał swój komputer poswięcał mu wiele czasu.
Czasem zaczął robić hajs za sprawą tego czasu.
Poswięconego na naukę i na rozwijanie siebe.
Powoli i bez stresu, powoli, ale pewnie.
Teraz ma żonę, dziecko no i dobrze płatna pracę.
Prawie zapomniał o Marysi swojej z liceum koleżance.
Ref: Taki jest świat...
3. Słyszałeś dwie historie, Teraz czas na analize.
Z jednej strony jest Marysia, która straciła życie.
Zabita przez ambicję swoją własną i rodziców
spełniała ich marzenia, oraz swoje to w cudzysłów.
z drugiej strony Tomeczek, wyluzowany dość gość,
Co jednak miał na życie pomysł, co jednak w głowie miał coś.
Niedoceniony przez ocenę, lecz doceniony przez los
posiadł dar w życiu cenny jak za 8 milionów los.
Tym darem jest poczucie co daje siłę i spokój.
Poczucie własnej wartosci, które zabija niepokój.
I strach przed jutrem co nadejdzie, przed tym co się wydazy.
Fajnie by było, gdyby takie poczucie miał każdy.
Mniej by ludzie cierpieli, mniej by nawzajem krzywdzili
Więc wierzcie w siebie kochani wtedy świat będzie inny
wierzcie w siebie lecz uczciwie pracujcie na tę wiarę
Bo bez pracy nad sobą to będzie zwykłym zadufaniem.
Ref: Taki jest świat....8x
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