
Miuosh feat. Puq, Meksyk
Ref.: Wyjezdzaja w celu poprawy zarobku
Bo tutaj co trzeciemu na zycie brak srodkow
Kazdy marzy o tym by godnie sie zylo
Kazdy marzy o tym by wkoncu szczescie sie ziscilo x2
Chvasciu:
Masz po kilku latach zaplanowany powrot
Po kilku miesiacach nieplanowany odwrot
Obiecana placa to tylko gole slowa
Miales dostac dychy a tu zaledwie polowa
A mialo byc tak pieknie a tutaj nic dobrego
Popatrz w jakich reliach zyjemy kolego
Dziwia sie wszyscy panujacy w tym kraju
Dlaczego mlodzi wyjezdzaja i juz nie wracaja
Ref.
Miuosh:
Mowia ze to Meksyk Pamietasz, wrociles przez ten track
A teraz jak w transie sie snujesz po miejskich centrach
Ten przeskok to puenta, roznica ewidentna
Tu nic sie nie zmienia procz premiera i prezydenta
Pamietam, miales wszystko na rachunki i disko
Jedyne czego brakowalo- rodzina i bliskosc
Tu juz nie masz na nic poza tymi samymi rachunkami 
Za to mozesz znowu usiasc z ziomkami i pluc na system
Niektore prawdy sa oczywiste
Tam poziom i polot  a tutaj to co bliskie
Ten powrot niedola wpisana na porazek liste
Bo kolejne dni bola, dni ktore zaczynasz piskiem
Bo to traci juz sens, ty sam dobrze wiesz
Bo niewazne jakbys staral sie- tam lepiej jest, ej
Ref.
Bas:
Ej czlowieku, opowiem tu twoja historie
Cel- powrot do kraju i zycie spokojne
Nie chcesz Irlandii, nie chcesz Portugalii
Chcesz do swojej Polski, ty nie chcesz Holandii
W koncu powrot- kazdy dzien widzisz kolorowo
Jednak im dluzej tym bardziej szaro i jalowo
Pracy tu nie ma, na mieszkanie cie nie stac
Widzisz co raz wyrazniej, ze tu poprostu jest tak
Jednak mimo tego ciagle trwasz przy swoim
Jakos rade tu daja sobie rodzice twoi
W koncu jest upragniona praca, budowa
Trudno, byleby na zachod nie wracac
Ciezka praca, po miesiacu ciezka wyjebka
Zamiast dwunastu dych a tu poprostu jest tak
Wniosek- nikt nie wyjebie cie tak jak swoj
Znowu powrot na zachod, gowno daje ci kraj twoj.
Ref.
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