
JAG00, Zepsute Dziecko (feat. YSO)
To nie jest ogień, to jest pożar…

Proszę nie kłam i powiedz mi prawdę, 
Jedni mają problem z Bogiem, a ja mam problemy z diabłem, 
Jestem smutnym dzieciakiem, 
Problemy z głową to jest ch*j bo mam trochę, ale ku*wa z całym sobą

Po ulicy chodzę ku*wa jak na pogrzeb, 
Piję wódkę bo nie poszczę bo obchodzę czarny piątek… 
I Cię Kocham 
I Cię kocham jak każdego nie wyzywam Cię za pogląd, więc wy*ebuj od mojego.

Proszę przestań… Chcę święty spokój, 
Czasem czuję się jak wielka pie*dolona beczka prochu, 
Weź się Odsuń, 
Zobacz mam doła mam swojego lucyfera, a nie żadnego anioła.

Tak na co dzień jestem całkiem spoko gościem 
I unikam bycia chamem i nie wchodzę wcale w drogę 
I się Staram Ci nie wadzić jestem normalnym chłopakiem, 
Proszę pomyśl o tym zanim kurwa oplujesz mnie Kwachem.

Nienawidzony, nienawidzę nienawiści 
I ciekawe czy na pewno wszyscy są tacy niewinni, 
Jak przychodzi co do czego to zamykasz jakoś mordę,
A o twojej moralności to nawet ku*wa nie wspomnę.
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