
Kazik, Los si
Los się musi odmienićMoje Mazury, ten kraj to cudAle chleba potrzeba i szczęścia łutBędę szukała go gdzie bądźNa fortuny rumaka wsiądź!Bo ideały, które się maTo jak kapitał, wielka graMoja rodzina to jest duża rodzinaJa naprawdę wiele wytrzymamSpełnienie moje pracowitościąPracą i uczciwościąWierzę, że szczyty co zdobyteChoć dusze nasze takie niemyteObchodzę przeszkody wrodzonym swoim sprytemLos się musi odmienić x4Sobie myślę, że nie czas na mozołyJa przecież nikomu nie szkodzęJeszcze wtedy chodziłam do szkołyTeraz już nie chodzęW tej beznadzieji totalnejW tej sytuacji arcybanalnejSpytałam się czy mogę pościerać kurze?Ja nie chciałam tak już dłużejA pan ten był zadowolonyI z lewej i z prawej stronyNagroda czekała mnie potemPoleciałam tedy już tym lotemMaka znałam od dawna, aleNigdy wcześniej do mnie się nie odezwałPowiadam - wcaleNie kłamię, ja mówię jak byłoO boże! Co to się porobiło?!Dlaczego to padło na mnie tak?Spotkało mnie właśnie tak, a MakWszyscy wiedzieli,że dobrze zarabiaSzanowali go, a onNosił się tu zawsze jak ważny ktośNaprawdę,naprawdę chłodny gośćBeznadziejna okolicaNajgorsza w okolicy dzielnicaGdy z nim byłam zmieniała obliczeNie uwierzyłam od razuAle dla mnie to było takieJakby wyróżnienieNagrodaGdy jest zgoda, bóg rękę podaZaprosił mnie do siebieWiedziałam i czułam, że jestem w niebieA nie na tym jebanym świecieHej!Czy nie wiecie!Los się musi odmienić x4Prawdziwy facet nie szlochaMak zapytał się czy go kocham?No pewno-odpowiedziałamA onKazał mi to zrobićNie widząc wszystko widziałamNie słysząc wszystko słyszałamZapadłam się, zaniemówiłamZ miłości się poświęciłamI los, że myślałam-odmieniłamNo pewno!Los się musi odmienić x2Los się musi-no pewno, zrobię wszystkoLos się musi odmienićLos się musi-przytuliłam!Uścisnęłam!Zakwiliłam!Niczem pisklę byłam!Od tego dnia przeklętegoJa przychodzę tu co dzień dla niegoKlientów mam pod dostatkiemIlu skurwysynów przypadkiemZ nami lubi się w ukryciu zabawićPierścionek od ciebie nie może zbawićZamknęłam go w swojej dłoniŁadny!Ale tamten też był ładny!Los się musi odmienić x 4Nie narzekam ja,więc nie jęcz tu tyGdy się chce los zaczynać od nowaOdtąd nikt w domu nie powiedział mi złego słowaJest jakby w sielance jakiejA mama powiedziała, żeDrugi pokój będzie tylko dla mnieBo zasłużyłam se!Los się musi odmienić....do kuńca
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