
Dudek P56, Czasy 
Czasy szacunku uznania dawno poszły w piździet.
Jak ci mało dwulicowcu to po prostu zacznij jeść.
I wpierdalaj swoje brudy że nie powiem do budy.
Jak ten pies wiesz jak jest nikt nie lubi obłudy.
Gwiazdy gwiazdy gwiazdorzyć i spadają życzenie.
Chuj na łeb po karierze wierz że dwie skojarzenie.
W cenie odwdzięczenie pięknym za nadobne tak trzeba.
Widzisz szczyt to wielb poryty czekaj gdzie kurwa gleba ?
Pojebały się terminy szczerość szczęście uznanie.
Dziś prawdziwi tak jak iwi dziwisz się co jest grane.
Że zielone że jarane że ten miętki ten twardy.
Niedojrzały choć wygląda na takiego chuj warty.
Karty karty na stół.
Mu niech płaci za błędy.
Ludzie się zmieniają po co nie wiem chyba patenty
Że przekręty żeby lepiej żeby ona nie ty.
Że mądrala nie spierdala rodzaj obrzmiewszy.
Czasy takie bierzesz pakier życie szczere jak lakier.
Kradniesz biegasz lub harujesz .
Często gęsto jak Klakier.
Znowu sprawę na bakier popal aminal* z takiem*.
Życie codzienności smakiem weź opierdol to z rakiem.
Albo z innym kurestwem co cię dręczy i męczy drogę .
W stronę słońca od księżyca spacer potęty..
Święte głowy w obręczy aureola się świeci .
Instynkt łowcy mają we krwi ziomuś tu nawet dzieci.

Oj czasy czasy wiedziałeś że tak będzie.
Że ludzie tak do złota jak do bułki łabędzie.
Że ludzi ciągnie flota i jak zawsze tak wszędzie.
Nie trudno znaleźć kota.
Czarnego skąd nadejdzie.
/2x

Chcesz iść to idź.
Idź przed siebie stale.
Pozdrówki dla tych ziomków którzy siedzą w kryminale .
W Polsce za granicą.
Dziś ludzie nie widzieli .
Pomóż jak możesz Boże.
Kiedy inni zapomnieli.
Choć byśmy chcieli świata tego nie zmienimy.
Sami złego co wyrządziliśmy nie cofniemy za nic.
Pozostaje iść przód grób sobie kopać.
Albo zebrać siły co potracone odbudować.
Czas zdecydować czasy ciężkie zobacz
Ile byśmy chcieli zrobić ile zachować.
Zamiast siedzieć w domu się dołować myśląc skąd.
Wziąć co nam potrzebne i nie pójść za to pod sąd.
To Polska to nasz dom gdzie wielu młodych ludzi
Dorosną przejmą stery niedocenione wróci
Nie porządek zakłóci w tych czasach kiedy ucisk
Zapalimy se legalnie a prawa będą dla ludzi.
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