
dzakob, SD BOY, czuje że umieram 
SD BOY: 

Jestem dobrym chłopakiem z natury
chociaż czasem wolałbym złym być
Wszędzie nienawiść, strach no i pogarda
to wszytko zabiera nam zmysły
Mała nie tłumacz się tym , że nie chciałaś
tylko gadaj skąd masz te blizny..
Żyletki, tabletki, liny,
odłóżcie wszystkie dziewczyny
Odłóżcie wszyscy chłopacy
wiem ze to też was dotyczy
Zgubiłem sie w sobie już tysiące razy
nadal nie znalazłem przyczyny
Ale próbuję ją znaleźć
wiem ze ty swoją odnajdziesz
Odłóż żyletki i cpanie
te rany na ciele zostaną na zawsze
chociaż w sercu pożar ugaśnie
Paraliżuje mnie strach chociaż na karku 20
Tysiąc reakcji i tysiące myśli próbuje przenosić to w wersach
Proszę, już przestań
Proszę, już nie płacz
Smieja sie w twarz
Trzeba ich jebać!
Od dwoch lat nagrywam by leciec po swoje a nie zeby przestac
Jesli cie to boli to spieprzaj
Zawsze rob swoje, niewazne co mowia inni
Wazne co czujesz i co chcesz osiagnac, a nigdy nie zgodze sie z opinia dziwki
Falszywe typy
Najpierw sie smieja pozniej wypisuja te propsy w necie kurwaa (co to ma byc)
Jestescie ze mna czy nie jestescie..

Ref: 

Dziesiejszej nocy czuje ze, umieram
Te slone lzy wiedza dobrze co to grzech
Plomien sie tli, nigdzie nie widac nieba
Wokol czarne anioly, wiem ze jestes jednym z nich /x2

Dzakob:

Twoja przyjaciolka byla usmiechnieta, kiedy poszla do chlopaka to uderzyl ja w twarz
Czemu nie potrafisz byc obojetna, czemu nie powiesz ze nie chcesz go znac
Czemu ci ludzie nie potrafia kochac i piekna historie zamieniaja w placz
Czemu ta zazdrosc niszczy marzenia bo typ ci nie ufa a sam idzie chlac
Rozowe topy, widzialem kluby techno
Gadam glupoty, skacze na boki
Ty masz mefedron ona jest na wiesku?
Ładna masz twarz, dobry ten drink, moze zaprosze cie dzisiaj na film
Dobrze mnie znasz, z kawalkow znasz, chociaz z raperow mam najgorszy trip/drip
W salonie e, schlodzona cola i zmrozona woda chce ciebie na dzis
Wez kolezanki, wolne kolezanki ja wezme ziomala i bedziemy pic

Ref:

Dziesiejszej nocy czuje ze, umieram
Te slone lzy wiedza dobrze co to grzech
Plomien sie tli, nigdzie nie widac nieba
Wokol czarne anioly, wiem ze jestes jedna z nich /x2
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