
Marika, Kim jeste
Powiedz kim jesteś. dwie strony człowieka.
Nie znasz tego? to teraz to poznasz. 
Człowiek upada powstaje, zadaje se pytanie 
kim jest do cholera, kim jest, kim się stanie, 
dzieciak myśli o kobiecie i jak najlepszym sianie. 
Wychowany przez ulice, nie wiem co się z nim stanie. 
Pragnie być lepszy, niż ulica nakazała, ale wie dobrze, że źle go wychowała .
Rodzisz się, nie wiesz gdzie, wyrwany z łona, patrzysz na kobietę matka?
To właśnie ona. Ona wyśniona, ona wymarzona. 
Kim będziesz nie wiesz, jak będzie nie wiesz. 
Dorośniesz? zrozumiesz? zależy to do Ciebie. 
Możesz być biznesmenem lub żulem spod sklepu. 
Możesz być top modelką lub kurwą co wielu ma. 
To przez charakter nasze zachowanie, wchłania nas otoczenie?  bez wahania! 
Podaje swym znajomym to zależy też od Ciebie. Bierzesz.
 Dwie strony człowieka zastanów się nad tym.
 To prawdy docieka. kim jesteś.powiedz kim jesteś? 
Możesz być tym prawdziwym, możesz być kimś innym. 
Jesteś fałszywy, czy ty to naiwny?
Silna, twardy człowiek czy ten co upada? 
Pomyśl nad tym, człowieku Ci biada. 
Dwie strony człowieka ta dobra i ta zła. 
Kim jesteś ty i kim jestem ja? kim jesteś ty i kim jestem ja? powiedz, powiedz (dwie?)
 Dwie strony człowieka, zabijasz, pomagasz, nie czeka nikt, kto ci powie tędy idź. 
Ta droga jest zła, a ta dobra.miłość niech będzie szczodra,
 a życie? nie zniżaj swej poprzeczki. 
Możesz działać, wiedzieć, myśleć, będę lepszy.
 A ci co mówią, niech mówią co wcześniej gadali. 
Kim są też nie wiedzą, Chcą siebie? niech zły chwali. 
Tutaj jesteś tym, a tam wyjdziesz będziesz inny. 
Jak masz na imię? adres, data urodzenia to nie chodzi o pytanie tylko sens życia człowieka.
 Nie czeka nikt. uwierz, nikt nie czeka. 
Kim jesteś jak rzeka ucieka. ucieka? czas ucieka? ucieka czas ucieka? ucieka czas ucieka. (kim jesteś?) 
Możesz być tym prawdziwym, możesz być kimś innym. 
Jesteś fałszywy, czy ty to naiwny?
Silna, twardy człowiek czy ten co upada? 
Pomyśl nad tym, człowieku Ci biada. 
Dwie strony człowieka ta dobra i ta zła. 
Kim jesteś ty i kim jestem ja? kim jesteś ty i kim jestem ja? powiedz, powiedz (dwie?)
 Dwie strony człowieka, zabijasz, pomagasz, nie czeka nikt, kto ci powie tędy idź. 
Ta droga jest zła, a ta dobra.miłość niech będzie szczodra,
 a życie? nie zniżaj swej poprzeczki. 
Możesz działać, wiedzieć, myśleć, będę lepszy.
 A ci co mówią, niech mówią co wcześniej gadali. 
Kim są też nie wiedzą, Chcą siebie? niech zły chwali. 
Tutaj jesteś tym, a tam wyjdziesz będziesz inny. 
Jak masz na imię? adres, data urodzenia to nie chodzi o pytanie tylko sens życia człowieka.
 Nie czeka nikt. uwierz, nikt nie czeka. 
Kim jesteś jak rzeka ucieka. ucieka? czas ucieka? ucieka czas ucieka? ucieka czas ucieka. (kim jesteś?) 
2. Idzie chłopak po ulicy, w żyłach przemoc, czuje nie moc.Kaptur na głowie, od dzieciństwa tak to było. 
Kim jest się zastanawia. W nim uczucie się zgasiło. I nagle fata Morgana, złudzenie, fatalne. 
Na ławce siedzi, chłopak, nagle zgon, czy to on? Dwie strony człowiek, tamten wie co go czeka. 
Uśmiech. Żaden grzech. Żaden pech. Ten nie, wciąż w życiu ma przejebane. 
Co jest grane? Każdy może wybrać. Wie, jak postępuję, co człowiek wtedy czuję, gdy nic mu nie pasuje w życiu. mu nie pasuje nic. ta nic i nic. Ta wielu rzeczy próbuje resztuje swoje myśli, kim jest?, przyjaciół ma i oni wszyscy wiedzą,że wiedzą kim jest,nic nie wiedzą . Środek człowieka śledzą.Nic nie wiedzą. Powidz kim jesteś. możesz wybrać inna ścieżkę. Przecież nikt Ci w życiu nie zabroni.Kim jesteś. powiedz, to według swojej woli. Powiedz kim jesteś.To według Twojej woli.
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