
MERITOOM, Logo (feat. POLSKA WERSJA)
chociaż życie to zbiór błędów i pomyłek
POLSKA WERSJA
teraz patrzą przed siebie
teraz patrzą przed siebie

teraz patrzą się na siebie
niewielu zostało sobą
bez charakterów
w drodze do celów
z biegu grają kogoś
inni tak robią
sram na nich
nie jestem tobą, 
nie lizę dupy mam honor
.. mam być Wronom

wciąż idę swoja drogą
z pozycją z góry straconą
samemu tworząc to logo
nie robiąc go za namową

..
pójdę w chu za osobowość
wole już kur* samotność i iść pod prąd
niż kur* dwulicowość

zewsząd mózg piorą
każdy prawie taki sam
myśli, tak ma być
bo ktoś to powiedział gdzieś tam
jak ma żyć
na czymś to polega
jakie życie miał
a nikt się nie zastanawiał choć przez chwilę:
czemu tak?

myślisz ze to twe wybory
myślę: narzucił je świat
tak wrzucony w brandy mody
chcesz idoli powielać
nie wiem czy to uświadomi kurw*
choć jednego z was
pora już otworzyć oczy
własne życie schwytać w garść

tylko uważaj ziom na ludzi bez honoru
nie maja swego loga
dawno już zboczyli z torów
wie ze tylko z pozoru ta linia ma być prosta
często już pierwsza stacja
stajesz tam i spacja
przerwa w życiorysie
tak im życie idzie
szkoda gadać lepiej składać tą układankę
chcesz życie brać garściami
i zarobić pierwsza bańkę
 póki co jak mydlana
pęka słaba, peka 
a meta to mieć własne logo i własne ego
powiedz czego więcej chcieć
ty po swoje lec
dzieciak, ja dobrze wiem ze to mocno oklepane
a jednak wytłumaczyć czasem, jak grochem o ścianę
walisz w mur i ranę rozdrażniasz ranę i



plamę stawiasz na honorze
może to jedyna dogra
samo boże nie pomoże 
nie mieszaj w to boga /3x

o swój wizerunek dbaj
o swoją historię
o swoje walcz
żyj z samym sobą zgodnie
przytomnie patrz, patrz
pamiętaj o honorze
pokaż na co cię stać
wybieraj mądrze
decyduj sam!
o swój wizerunek dbaj
o swoją historię
o swoje walcz
żyj z samym sobą zgodnie
przytomnie patrz, patrz
pamiętaj o honorze
pokaż na co cię stać
wybieraj mądrze
decyduj sam!
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