
Drek, Wszystko albo nic
REF:
Miałem do wyboru wszystko albo nic 
myślałem tylko o jednym jak mam zrobić zysk
miałem nie małe wyzwanie by odciąć od siebie syf 
teraz po 15 latach w końcu mogę godnie żyć 

Kiedyś wszyscy wytykali mi nawet najmniejszy błąd
przez moją wade wymowy się te kurwy śmiały w głos
problem widzieli we wszystkim tym co próbowałem robić
chyba słyszałem już wszystko złaszcza że jestem chujowy 

przyjebać się może każdy gorzej jest ocenić siebie 
połowa jest niby z tobą lecz za plecami cię jebie 
byłem głównym pośmiewiskiem no i to się nie kończyło 
a gdyby nie mój przyjaciel to może by mnie nie było 

to stawało sie rutyną bo gnoili mnie codziennie
zastanawiało mnie jedno to gdzie zgubili sumienie
chciałem jedynie mieć spokój i żeby sie odczepili
oni cięgle wytykali,nie zrozumiem tych debili 

taki zwykły cichy chłopak co nikomu nie przeszkadzał
był bez konfliktowy w domu sobie rymy składał
nigdy nie zrozumiem o co ludzie maja problem 
to że jestem sobą czy to że mam pełny portfel
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4 lata były ciężkie ale potem jakoś poszło 
wszystkie inne problemy to stawały sie błachostką 
wszystko sie tu układa,narazie drogę mam prostą
zacząłem się spełniać no i wreście czuje wolność 

Przeżyłem te 4 lata to przeżyje kurwa wszystko
teraz mam stalową psychę i na szczęście jakoś wyszło
teraz czekam niecierpliwie tylko jak mój czas nadejdzie 
a te kurwy jeszcze będą chiały zrobić ze mną zdjęcie 

Czas i pieniądz zweryfikował przyjaźń 
bo zostało teraz zemną tylko paru nielicznych
nie potrzebuje kogoś kto będzie miał w dupie kija
potrzebuje kogoś z kim będę mógł rozjebać licznik
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wyrzuciłem z siebie wszystko mam nadzieje że pomoże
wole mieć walki na beefy a nie walkę na noże
chociaż wielu się tu czai żeby wpierdolić mi kosę
to mogą sobie pomażyć jas sukces na barkach noszę 

Biegnę 24 na 7 nawet jak bym bardzo nie chiał
oczy świecą jak złotówki które bym ciągle wydawał
chcę znaleźć drugą połówkę z którą będę się wypełniał
zwykłe słowa wchodzą w łeb a muzyka trafia w serca 

niby mogę na parkingu gdzieś za sklepem palić gumę
ale wolę pisać teksty i przy tym wypuszczać chmurę
czekam już z niecierpliwością tu na moją pierwszą furę
wielkie dzięki za wsparcie pozdro Hubert
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pech towarzyszył od dawna ale w końcu dał mi spokój
już minęło tyle lat nie będę stał dalej z boku
trochę ciężko lecieć w przód kiedy wokół tyle pokus
ale trzeba wziąść się w garść i w końcu wyjechać z doku
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