
Kajman, Kogo to obchodzi
[Pawlak]Nigdy nie byłem wrażliwyByłem w pełni prawdziwyNie płacze nad losem osób, które dostały ciosyMam sposób osobiście unikam rozgłosuNie oceniam, oceniają wszyscy wokółGatunek zwierząt  prawie ludzie,Prawie niebo jest na ziemi,Jeśli hajsu masz w chuj w kieszeni, He heAlbo więcej, za kratkami młode ręceKogo to obchodzi młodzi, biedni, bezlitośniPrzyjaciół trzymaj blisko, wrogów jeszcze bliżejGdy upadniesz nisko wokół masz ciszeNiejeden stary kumpel okazał się starą kurwąŻycie jest prostytutką, mówi się trudnoŚwiadomość istotna zdrada bywa okropnaWypijmy do dna, by najdalej była od nasKogo to obchodzi? Nadal tylko nasRada nic się nie zmieniło przez ostatnie 10 lat[Kajman] x2Co jest z nami? Gdzie się podziała nasza wrażliwość?Zjemy się sami podjudzani przez chciwośćDlaczego mamy tak mało wiary w siebie?Co to za żywot? Skoro jesteśmy niewidzialni, niewidzialni tylko[Kajman]Koniec, no i co teraz powiesz?Ilu podniesie rękę kiedy spytam kto idzie na pogrzebParu kumpli, rodzina [?]Już teraz rób bilans, bo stypa zabierze ci portfelTy! Kogo to obchodzi, że ty krzyczysz w nocyZamykają drzwi, śpią sowyA gruchot głowy o beton przyjmuje ulicaTo jak szybka pomocy mowy, a w odpowiedzi ciszaZdychaj! Każdy przejdzie obokNikogo nie obchodzi twój żywotJak robot popatrzy pójdzie swoją drogąMa na pewno więcej zmartwień,Niż być ochotnikiem twojej sprawyTakie jest życie, tacy są ludzie  przekmińA ludzi taki system stworzył naszą naturęJesteśmy niewidzialni, niewidzialni tylkoJa daję iskrę, zimny wody na łeb kubeł[Kajman] x2Co jest z nami? Gdzie się podziała nasza wrażliwość?Zjemy się sami podjudzani przez chciwośćDlaczego mamy tak mało wiary w siebie?Co to za żywot? Skoro jesteśmy niewidzialni, niewidzialni tylko[Kajman] x2Widzisz ten syf? Pytam cię, ej!Kogo to obchodzi?Czy jesteś zły? Pytam cię, ej!Kogo to obchodzi?Nie masz perspektyw? Pytam cię, ej!Kogo to obchodzi?Wyjrzyj z tej biedy! Pytam cię, ej!Kogo to obchodzi?A inni tracą dom.Powiedz, kogo to obchodzi,że głodni są?Powiedz, kogo to obchodzi,że nie mają nic do stracenia plują krwią?Nie ma przebacz, to jest tak, to jest tak.Wiem
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