
Lilu, Dzisiaj
Niby jak każdy inny- taki to był poranek
Dwa petki i kawa na śniadanie- przerąbane
Nie udane wstawanie- zaryłam kolanem w banię
Skopana koordynacja o szóstej nas ranem
Omijam wszystkie skręty w domu, od których się odbijam
Własny widok o poranku nastrojowi nie sprzyja
Wyjazd z krańcówki- jakoś 6:50
Złotówki na bilet nie mam, a miałam- mogę przysiądz
Wcale jeszcze nie dotarłam na miejsce
A już pech mnie w mieście niezle prześladuje
Co przecznica to korek, pasażerów dadzą w kole
A na domiar złego- autobus się psuje
Ref. Dzisiaj dzień się nie uda. Wiem, life is brutal i nie leży mi to
Próba poprawy stanu na nic się zda tu, nie pomoże złość
Dobra, daje z buta no bo przecież to gdzieś tutaj
Szukam, szukam, patrzę, patrzę, szukam
A no tak- gdzieś zapisane mam przecież
Jasne, druk z adresem został na parapecie
Jak to było? Dwa przez siedem? Siedem przez dwanaście?
A niech to hunder trzaśnie, spózniona jestem właśnie
Co było dalej sami sobie dopiszcie 
Usiłowałam wkońcu znalezć robotę
Wieczorem z moim kumplem jem sajgonki
W centrum Łodzi, zwierzam mu się trochę
stary, nic mi nie wychodzi no co ty?- mówi on
jesteś najfajniejszą z kobiet, 
Tylko wez sobie tego pomidora z brody odklej 
Ref. 
Nie ma bata- ja wracam do domu
Dzisiaj już nic nie jest w stanie mi pomóc
Nagła depresja dopada mnie w drodze
Mam nadzieję, że innym chociaż nie zaszkodzę
Godzinkę programowo spędzam na klatce pod drzwiami
No bo niestety nie dysponuję kluczami
Na parapecie z adresem musiałam je zostawić
Tylko, że to wszystko przestaje mnie juz bawić
W domu okazuję się, że nie ma dzisiaj prądu
Oj chyba nie nagram sobie żadnych nowych [?]
Idę spać, chcę mieć ten dzień już za sobą
A jutro może o nim w kawałku opowiem.
Powiem wam po cichu jaki był wszystkiego finał
Okazało się, że się jeszcze nie obudziłam
Pozdro dla tego kumpla- ej chyba mi się śniłeś
Lepiej przypilnuje żeby z łóżka dziś dobrą nogą wylez.
Dzisiaj dzień mi się uda, choć life is brutal- ja mam to gdzieś
Ruszam znowu do przodu by nowy produkt zapodać w sprzęt na hifi
Na hifi...
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