
DYM KNF, NIEWAŻNE GDZIE, WAŻNE Z KIM
Polska, Holandia, Niemcy czy Anglia
W różnych stronach świat razem - DYM KNF banda
znowu skandal, bo ktoś rozjebał system
od nas zawsze 100% dla was, chyba oczywiste
i nieraz myślę o tych, których nie ma z nami
jest zajebiscie, koncert gramy, pozdrawiamy braci

wszyscy kumacie, bo skumani od małego
nieważne miejsce, ważne ze robimy cos dobrego

sam czy z kolegą
zawsze możecie więcej
którą wybrać drogę to już podpowiada serce
wyciągnij ręce, gdy życie masz już w garści
ale mniej tez na względzie co ci przekazali starsi

mi to wystarczy, bo mam do kogo wrócić
niestety emigracja nie zastąpi ci tych ludzi
nie ma co smucić  przekazuje co przeżyłem
NIEWAŻNE GDZIE, WAŻNE Z KIM – tyle!

Nie ważne jest miejsce lecz ważne z kim jesteś 
jak znowu ci nie wyszło zmień swoje podejście 
a my swoje znowu bo nie można inaczej 
logiczne konsekwencje a wcześniej wiele znaczę 

Od dziecka nam wpajano ze my osiedla hołota 
a my głusi na te hasła tworzyli my gwiezdne wrota
to po to chłopak stworzona jest ta brama gdy 
w razie w zadzwonić i porozmawiać z końca świata 
zawsze jest gdzie wracać choć nie zawsze się to opłaca 
wcześniej jeszcze miłość więc zabrać swą kobietę i spokojnie 
gdzieś tam żyją postawił milion i już miliona nie ma 
stracił swych ludzi jak straciły się zera
zerowa trema gdy wbijamy na scenę daje ci emocje byś poczuł ukojenie 
nasze korzenie są w betonowej płycie przekaz zostanie nawet przy wycince 
żyjemy w logice opartej na wspomnieniach tu się witasz nigdy się nie żegnasz 
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logiczne konsekwencje a wcześniej wiele znaczę
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