
Kali x Major, HUCPA
Smugi zakryły słońce
Plastik zatruł ocean
Ludzie giną na wojnach
Dzieci potrafią strzelać
Światem rządzi spisek
Zawiązany przez masonów
To im sprzedano Polskę 
tak jak wieki temu kościół
świat jaki znałeś się wali
nigdy nie będzie taki sam
nie mogą dłużej nas mamić
ten chory system jak tyran
co dzień tracimy swe prawa
codziennie tracimy wolność
świadomością zarażam
nawet jak mnie zabiorą

linijki prawdy wolą
weź ogarnij przykre fakty
politycy to kukły
działającej w rządzie mafii
kosa trafi na szafir
przez ogień idę jak fakir
krzyczę jabać system
w górę unosimy fucki

gdzie jest JFK? /2x
ciągle ufam Q
nawet jak to tylko sen
marzy nam się wolność
lepszy świat dla naszych dzieci
podpisano Kali, Major
zaciskamy pięści

co to za ściema
zwykła pierdolona Hucpa
chcemy znać prawdę
i dokopać się do źródła
te barykady mają tylko nas poróżniać
chcemy lepszego jutra
chodź go z nami szukać!
/2x

Wycinają lasy stawiają fabryki
Każą nam nosić maski
Następne będą chipy
Ściana kurzu opada powoli na planetę
Dziecko pod kupą gruzu, bomby i rakiety
Skończy się wasza hucpa
Nadchodzą wielkie zmiany
Czeka nas rewolucja
Kamienie i bandany
Major, Kali ocaleni
Niosę ci płomień nadziei
Jeszcze mamy  /2x
Szansę wszystko zmienić
Razem możemy więcej
Niech cie prowadzi serce
Musimy ich powstrzymać
Bo mają złe intencje
Mamy siłe i odwagę
Pokonamy barykade
Nic nie pękaj, damy radę
Uderzymy gradem



Co mam powiedzieć dziecku, gdy patrzy w górę, w niebo?
Że Bóg jest sprawiedliwy?
Ludzie to jego dzieło?
- skąd się wzięło całe zło na planecie, tato?
Już ci mówię, synu, weź do ręki kalkulator!

co to za ściema
zwykła pierdolona Hucpa
chcemy znać prawdę
i dokopać się do źródła
te barykady mają tylko nas poróżniać
chcemy lepszego jutra
chodź go z nami szukać!
/2x
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