
Kris Pastor, Sygna
&amp;#346;wiat si&amp;#281; zmienia &amp;#347;wiat dziczeje
W moment wszystko si&amp;#281; przeje
A my sramy na warto&amp;#347;ci i na wszelkie idee
Tu rodzina dwa geje, tam rodzina dwie lesby
Kto&amp;#347;, kto mia&amp;#322; dawa&amp;#263; przyk&amp;#322;ad pada na ryj nietrze&amp;#378;wy
Szacunek dla starszych zast&amp;#261;piony eutanazj&amp;#261;
Najni&amp;#380;sze cierpienie b&amp;#281;dzie ju&amp;#380; dobr&amp;#261; okazj&amp;#261;
Musi by&amp;#263; jak zwierze i spokojnie wzi&amp;#261;&amp;#263; 
To co nam zapisa&amp;#322; na papierze
&amp;#379;yjemy w erze cywilizacji &amp;#347;mierci
&amp;#379;&amp;#261;dz&amp;#261; w ko&amp;#322;o sami eksperci
Wychowuj&amp;#261; m&amp;#322;odzie&amp;#380;, pe&amp;#322;en luz, wolny seks
Bo tak &amp;#380;yj&amp;#261; na zachodzie, 
plus jaki&amp;#347; lek na aborcj&amp;#281;, bo nikt nie my&amp;#347;la&amp;#322; o p&amp;#322;odzie
pomy&amp;#347;l jak o sobie samym
czekamy na wyrok kt&amp;oacute;ry sami zn&amp;oacute;w wydamy
ludzie ludziom zgotowali i tak dalej
chcesz si&amp;#281; ocali&amp;#263; to nie szalej
chcesz wi&amp;#281;cej goryczy to masz tu sw&amp;oacute;j kielich i sobie nalej
wci&amp;#261;&amp;#380; dociera sygna&amp;#322; szyfrowany jak Enigma 
dla ludzi s.o.s. wiesz to jest ka&amp;#380;dy stygmat
krew z niego si&amp;#281; s&amp;#261;czy, mo&amp;#380;e to znak od Pana
&amp;#380;e to wszystko si&amp;#281; ko&amp;#324;czy dla was i dla nas
Co w ksi&amp;#281;dze zapisane musi zosta&amp;#263; wype&amp;#322;nione
Droga ku apokalipsie wiele zosta&amp;#322;o zrobione
Nikt nie ugasi ognia wi&amp;#281;c jest nieuniknione
Wa&amp;#380;ne &amp;#380;eby nasze ruchy by&amp;#322;y czyste i &amp;#347;wiadome
Nie m&amp;oacute;wi&amp;#281; pod publik&amp;#281;, bo publika chce odwrotnie
Chamsko, kurewsko, pedalsko byle modnie
Mog&amp;#281; zmieni&amp;#263; spodnie i kaptur na garnitur, 
ale nie zmieni&amp;#281; tej prawdy, kt&amp;oacute;r&amp;#261; nagrywam do bit&amp;oacute;w
nie zmieni&amp;#281; sumienia, nie wy&amp;#322;upi&amp;#281; sobie &amp;#378;renic
m&amp;oacute;wi&amp;#281; to co widz&amp;#281;, a je&amp;#347;li widzisz co&amp;#347; to nie milcz
s.o.s. dla ziemi, s.o.s. dla wszystkich stworze&amp;#324;
p&amp;#322;ynie g&amp;#322;o&amp;#347;no sygna&amp;#322; a i tak nic nie pomo&amp;#380;e
Tak jeste&amp;#347;my &amp;#347;lepi, za&amp;#347;lepieni sw&amp;#261; g&amp;#322;upot&amp;#261;
Kilka kropli krwi zamieniamy w ca&amp;#322;y potok
Uciekaj&amp;#261; nam tak dni a pod nogami same b&amp;#322;oto
M&amp;#281;czarnia co nas spo&amp;#347;r&amp;oacute;d nas to ogarnia
Karniak samob&amp;oacute;jczy a latarnia jest u Stw&amp;oacute;rcy
Im dalej od niego to ten &amp;#347;wiat si&amp;#281; dla nas kurczy
Bardziej ci g&amp;#322;upcy my&amp;#347;l&amp;#261; o standardzie 
tych co ich napominaj&amp;#261; maj&amp;#261; w g&amp;#322;&amp;#281;bokiej pogardzie
wci&amp;#261;&amp;#380; dociera sygna&amp;#322; szyfrowany jak Enigma 
dla ludzi s.o.s. wiesz to jest ka&amp;#380;dy stygmat
krew z niego si&amp;#281; s&amp;#261;czy, mo&amp;#380;e to znak od Pana
&amp;#380;e to wszystko si&amp;#281; ko&amp;#324;czy dla was i dla nas  x2
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