
Dj Decibel Presents Peter, I Ty
Jakie to ma znaczenie gdy ktos mowi z sensem
albo jakies chore wiersze w slowa ubiera brednie,
kontempluje nad jednym tekstem miesiac
i dochodzi do wniosku ze jednak sciema trzeba jebnac,
ludzie polkna to z mysla kawior i szampan
jaki zajebisty kolo a ten gosciu chyba z Marsa,
uwierz w to taki to ma lewe wizje
i wielbcie Go jak kurwa polityczne swinie,
niech ten chlew idzie z dymem zabawa w podpalacza
najpierw Pan Prezydent a pozniej jego cienka badna,
pozniej prasa ostatni raz o tych kutasach
napisza ze bez Nich Polska juz przepadla,
karmia syfem odbiorcow bo maja ich za daunow
wypowiedzi skonstruowane sa na czarno,
tazke nie wiesz o co biega ale chuj z tym
trzeba dbac o wlasna dupe i pierdolic ich,
bo co pozostaje ja tym typom nie ufam
niespelnione obietnice wiec splywaj kurwa,
nasluchalem sie juz dosyc ide robic swoje
nie wypierzesz mi mozgu chocbys stanal na glowie...
Ref: I Ty mozesz stworzyc cos dla swiata
nie musisz byc ta owca zawsze ktora jest czarna,
porownywana w przykladzie z niczym
wydalana ze stada jak z rzadu uczciwi... 
Skad pochodzisz co robisz czy masz jakis hajs na koncie
czy liczysz sie posrod tych z wysokim stolkiem,
bo tak jak Cie widza tak Cie pisza kurrrwa koniec
kurtyna spada amen wypierdalaj przeminales,
czekasz na pomoc jakbys czekal na policje
czy tylko mnie to wkurwia NIE to wielu ludzi cisnie,
zapytaj kogokolwiek o jakies szczere checi
kazdy je ma tylko nie moze sie rozpedzic,
zgadnij przez kogo jest tyle przemocy
no powiedz na kogo zwala wine jak nie na mlodych,
zobacz z drugiej strony gdyby ktos dal im szanse
zamiast wyjebanej floty w bloto dac im okazje,
wazniejsza polityka tam pieniadze sa potrzebne
pieniazki dla panstwa bo kurwa budujemy rzeznie,
znikaja wielkie kwoty biznes na przekrecie
za kase dobrych ludzi skurwysyny maja sjeste...
Ref: I Ty mozesz stworzyc cos dla swiata
nie musisz byc ta owca zawsze ktora jest czarna,
porownywana w przykladzie z niczym
wydalana ze stada jak z rzadu uczciwi...
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