
Dixon37, Co skurwysyny robicie z tym krajem?! 
Przestańcie ogłupiać ludzi
Skur*, złodzieje, zdrajcy

Zwykły człowiek, jak każdy
Nie jestem radykałem
Ale wkurw* się strasznie jak patrzę co robią z tym krajem
Dość z robienia z nas idiotów i wciskania bajek
Wszyscy w kur* w końcu staniemy ramie w ramię
Prawda jest pod syfem przez media nam wpajanym
Każdy ogarnięty znajdzie coś miedzy wierszami
Rządowe skur* my jesteśmy szaleńcami
Was się kur* pytamy jak to było z wyborami
Ocenia nastroje kolejnymi badaniami
Przykryją tematami liczą ze zapominamy
Spin doktorzy kręcą faktami
Jawnie legalnie jesteśmy sterowani
150 miliardów lekko w dzień zajebali
By ZUS się dalej karmił milionowymi premiami
I dojeżdżał tych co płacić nie chcieli
Kiedy na to patrzę tylko źrenica się bieli
Słuchaj co robią z tobą by robić co  chcą
Ty chcesz sie czuć bezpiecznie oni spokój zmącą
Wiec by się czuć bezpiecznie godzisz się na wszystko
Od dawna demokracja jest filmową wizją

Przestań się wygłupiać nie róbcie ze mnie idioty
Mówcie o zegarkach po 100 tys. złotych
Lunchach i Sowy za kilka średnich krajowych
Kto liczył te głosy, kto kupił wybory?
I jak do tej pory macie czelność świnie
Pluć prosto w twarz polskiej rodzinie
Nazywać faszystami młodych patriotów
Których litry krwi i hektolitry potu są tu
Sa tu, na polskiej ziemi
Bo tu w końcu coś się zmieni
Wyjdziemy na ulicę możecie być pewni
A kilu złodziei siedzi już w Brukseli
Ludzie nie maja na chleb, prąd, wodę i leki
Porzucają dzieci bez żadnej opieki
Dajecie im wódę żeby nie myśleli
Dajecie im wódę by tylko jej chcieli
Żeby nie pytali skąd macie na domy
Szkoły dla swych dzieci i nowe samochody
A co z nami, co?, z emeryturami
To głos polskich domów, szkół i szpitali
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