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Miał być refren
Będzie puenta
Jak się uwolnić kiedy zaciska się pętla?
Dusisz się we własnej masce ? wyrzuć ją
Jeśli chcesz być kimś to bądź sobą!
Zanim wyjdziesz na solo
Zanim przywitają ce chlebem i solą
Zanim twój czas minie razem z twoją rolą
Pamiętaj, ze być kimś to zawsze być sobą!
/2x

On ma wytarte jeansy i złamany daszek
W klasie zaraził swych ziomali kasetami z rapem
Ma cel, chociaż perspektywy ciężkie
Czasem się nie chce, ale uczęszcza na lekcje
Jago zacięcie nie jest bez przyczyny
Za to ze ktoś ma więcej nikogo nie wini
JEst najbliżej ulicy i zna jej klimat zimny
Ale na ten temat milczy, () w domu rodzinnym

Brak uczuć plus pusta lodówka
Cuchnie wódka, znów staremu film się urwał
Na szczęście do świtu już się nie podniesie
Taki młody wychowany w stresie
Zycie na marginesie, gdzie 0
Gdzie grząski grunt, przeznaczenie to muł
POgoń za () i samotność wokół
A dzieciak nie jest w szoku
ma plan wyrwać się z amoku
jest chęć, jest wiara
Jest też cała masa przeszkód
Determinacja sprawia ze nie stoisz w miejscu
Właśnie tak, wciąż poprawiać swoje skillsy
Przede wszystkim być kimś
Być sobą
Iść swoją własną drogą
Dziś nie ma nic
Jutro może się to zmienić
Żyć ot nie znaczy tylko to życie przeżyć
Ten kto wierzy, ten wie, że będzie w eterze
Wystarczy, ze się na poważnie za to bierze
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