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Zwyciężymy, zwyciężymy tą nierówną walkę
Mamy broń, chwytam lont, odpalam zapałkę
W to wierzymy, obrócimy kartę
Kiedy trzeba przy mikrofonie zmieniamy wartę
Nie zwątpimy, nie ugniemy się ? idziemy w zaparte
Przeciw systemowi społeczeństwo zwarte
Prawdę odsłonimy, zostawimy drzwi otwarte
Każdy niech patrzy na te świnie nienażarte

Oni zbierają oklaski, choć fałszują tonację
Wiec i same wrzaski, każdy ma lepszą rację
Polak zapierdala, nie wie co to są wakacje
Widok na nie się oddala jak kolejowe stacje
Nie słucham pustych obietnic, bo te słowa tracą wagę
Jak dziadek na chodnik kładę na nich lagę
Miłość i przyjaźń ? na to zwracam swą uwagę
Mikrofon do walki mam jak góral ciupagę
Mają mnie za rozrabiakę, a prawdziwa mafia w sejmie
Tracę wiarę w tą padakę ? nieważne kto władzę przejmie
Głodne świnie przy korycie nie myślą o rozejmie
Za nic mają ludzkie życie, bo ich ta bieda nie obejmie
Piękna demokracja, niby wszyscy równi wolni
Wiec gdzie ta legalizacja?  Czemu wszyscy tacy oporni?
Politycy nieudolni ustawy podpisuje chore
Zamiast ułatwiać życie tworzą nową zaporę
Nie jestem pesymistą, mam cierpliwość i pokorę
Ale krew mi się gotuje gdy widzę całą tą oborę
Kocham swój kraj, ale robić w chuja się nie pozwolę
Nie liczę już na was ? wole cierpieć niedolę!
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Oto tekst mojego manifestu:
Czas działania nie czas na przestój
Jak już mówiłem, na wolność kwestuj
Oto manifest świadomości intelektu
Świadomość rozwijaj to dobra broń
Intelekt rozwijaj to dobra broń
Niezależność to dobra broń
O siebie zadbaj, siebie przed systemem chroń
Czarny koń, zadbaj o ducha
Ducha rozwijaj, siebie posłuchaj
Wsłuchaj się dobrze, a zrozumiesz ducha
Duch prowadzi tego kto go słucha
 A słucha siebie ten kto jest mądry
Mądrość siła, jak sploty anakondy
Oto czas sądny, poupadają rządy
Tych co słuchają babilońskiej trąby 
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