
Nieznani, Codzienno
1 Zwrotka:
Życie jak sami widzicie 
to wcale nie jest prosta sprawa
fiat brava kupa kasy to tylko oprawa
myślicie że chcemy brawa nie
tutaj irytuje nas całkiem co innego
którego jest wypłata? i jaka będzie strata
szukana praca lepsze winiki
szybka jak zegar styka nam sie wymyka
w koło sie obracasz pieniędzy nie zwracasz
żyjesz w nędzy do pracy nowe pędy 
jak zawsze pora na twoje błędy lepiej cicho tędy 
pomagam ci a ty jeszcze pytasz którędy
wszystkie oferty zajęte
a ty je badasz trudnosci sobie zadasz
mięsniami władasz gupoty gadasz
mogłes nie opuszczac szkoły teraz jestes goły
szefostwo najarane 
znowu mają kaca taka ich praca
rymy ploncze zaczynam coś to kończe
dużo treści moja praca mieśći
nie wytrzymujesz chcesz rachunek
pieniędzy nie masz
zabijasz brata za 100 złoty to marna kasa
do więzienia trafiasz 
twój życiowy błąd to unikat policyjny komunikat
jak juz mówie na tym swiecie są źli ludzie
bo tutaj brat zabija brata 
jestes mięki jak cukrowa wata
czeka cie więzienie cierpienie
2 Zwrotka:
cierpienie tak własnie powiedziałem ponadto 
zimne pomieszczenie tak własnie pomyslałem
czoło zmarszczone blade- nie opalone
prosisz o cherbate dają ci wode 
na scianie napis love po drugiej stronie napisy nowe
niewazne,pięscią dostajesz w głowe
jest tam ciemno żarówek nie ma 
klawisza nie przekupisz prędzej się udusisz
w więzieniu kalkulujesz na powierzchni procentujesz
tak to już bywa że połowa się ukrywa
ty jak trzymana garda i tajemnica w niej zawarta
od współwięznia nożem w nos silny cios petarda
strażnika nie ma to już nie jest jego warta 
znow czas zabijania się odsłania
Bóg patrzy.... mijają lata...
nie ma z nami juz mojego brata
z mojej winy.. przegapione córki urodziny 
tydzień za tytgodniem szybkie tempo znów odwiedziny
stare imprezy i momenty jestes w niebo wzięty
przecież wiecie jak jest na świecie
miliony ludzi bez pracy czekają na swoją szanse 
na życie drugie
lista grzechów jest bardzo wielka 
jak pustynia nie kończąca sie lawina 
kłopotów i wzlotów zatoniętych statków
z policją kontaktów mafijnych paktów
Z wytwórnią kontraktów
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