Frytt, 300 Mil Do Nieba (feat. DjSon)
Jaka jest twoja historia
opowiedz mi jaka
ile już słyszałeś opowieści o Polakach?
czy mieszkają w barakach
czy w najdroższych dzielnicach
wszyscy żyjemy tu
łączy nas okolica
Jaka jest twoja historia
kur** kogo to obchodzi
żyjesz tu czy wegetujesz
mała kto wie co przechodzisz
lecz pamiętaj skąd pochodzisz
narzekanie nic nie zmieni
nasze 300 Mil Do Nieba musisz przejść aby docenić!
Zastanówmy się nad sensem tak licznej tu obecności
Rozumiem i nie rozumiem czemu zazdrości nam tylu
Motyw zawiści i narzekania ? część polskiego stylu
Czy potrzeba tu trotylu aby wpoić wam do głowy że
Styl życia zagranicą często bywa hardcorowy
Rzadko jest tak kolorowy, jak myślicie, perfekcyjny
To nie pobyt wakacyjny z All inclusive w pakiecie
Czekam kiedy przyjedziecie ? zrozumiecie emigrację
Tak was słucham, macie racje to tysiące się zarabia
Lecz tysiące tez zostawi jak tu się chce żyć jak człowiek
Niestety ze tak powiem większość ma tu cele inne
Przez to rozstania rodzinne, alkoholizm, wegetacja
To pieniądze, święta racja, oraz pojebany system w kraju
Sprawia, ze do raju nie jest tak daleko wcale
A w tym raju jak widzicie rzadko bywa doskonale
Przyjazd tutaj był nagrodą, a siedzą Tu za karę
To jest 300 mil do nieba
Droga znana od pokoleń
Z własnej woli czy z przymusu spełnia taka samą rolę
W pogoni za szczęściem poświęcają często całe życie
Świat stoi otworem
Jak chcecie to otworzycie
To jest 300 mil do nieba
Droga znana od pokoleń
Z własnej woli czy z przymusu spełnia taka samą rolę
W pogoni za szczęściem poświęcają często całe życie
Świat stoi otworem
spierd* albo zwyciężycie!
co tutaj robicie, leży w waszym interesie
w sumie to mnie nie obchodzi, sprzątacie czy budujecie
czy tak jak ja gotujecie – nie gra dla mnie żadnej roli
najważniejsza żeby dalej nam opinii nie spierd**
większość widzi w nas złodziei, pijaków i przemytników
ja tu widzę w nas potencjał nie zważając na krytyków
jestem dumny z bycia z Polski, choć wkur** mnie jedna wada:
Swoich w chu** sie nie robi – czeto łamana zasada
rób co chcesz, twoja sprawa, nie czerp korzyści z tragedii
takich skur** pełno, nawet u nas tu w Norwegii
stąd te 300 Mil Do Nieba
dobrzy i źli bohaterzy
jesteś tutaj czy zamierzasz się dopiero tu z tym zmierzyć
nigdy nie przestawaj wierzyć
ja w nas nigdy nie przestałem
gdyby w kraju było lepiej, to bym został tam na stał
to bym został tam na stał!
Jaka jest twoja historia
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