
Norsone , Pierdol To (prod. Lema)
Zwrotka 1 :
Ja nie jestem chodzącym ideałem ale wiem ,
nic nie warte ideały w świecie dwulicowych hien.
Pozbywanie się szacunku do samego siebie przez 
paranoje , urojenia dlaczego ?? ja pytam cie .
Dlaczego osoby które były tak bliskie mi 
odwracają się plecami nie chcą ramie w ramie iść .
Miałaś ze mną piękny czas byłem tam w twoim CV 
byłem częścią twego życia niczego nie wmówisz mi .
Choć nie byłem idealny jedno wiem że 
na pewno nie zachowałbym się tak jak ty . 
A szczęśliwe zakończenie pokrył już ponury dzień
więc szukaj drogi światła z głową uniesioną wzwyż .
Związki bez uczucia to w tych czasach jakaś moda
rozmawiać o zawiści ludzi to w ogóle szkoda . 
Nie mam czasu zawracać sobie głowy osobami 
które teraz po mnie jadą kiedyś były mi ziomkami .
Mój udział w ŻywymRapie to dopiero był początek 
tego co przygotowałem co poparzy was jak wrzątek.
Umarł król niech żyje król jasne
swoją obecność potwierdzam dzisiaj głośnym wrzaskiem .
Wchodzę na pętle sieję rozpierdol na maksie 
odłóż mikrofon zmień te spodnie przyciasne .
Szykuj się ziomek już niebawem debiut roku 
płyta co rozkurwi wszystko nikt nie dotrzyma mi kroku.

Refren : 
Nawet jeśli wszyscy już się odwrócili 
TY PIERDOL TO !!! 
Nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili 
TY PIERDOL TO !!!
Nawet jeśli twoi przyjaciele okazali się fałszywi
TY PIERDOL TO !!!
Często droga do celu bywa nie przewidywalna ty w sobie masz moc więc 
PIERDOL TO !!!

Zwrotka 2:
Jestem Mateusz poznajesz fałszywy przyjacielu 
tak to ty mnie zostawiłeś w trakcie dążenia do celu .
Dziś wiem kto jest kim tych prawdziwych jest niewielu 
dla nich ważne szczere słowo nie to ile w portfelu.
Miałem beef z dawnym koleżkom co robił z gęby dupę 
dissem zerżnąłem go w dupę jeszcze krzyczał że jest super.
Tak się robi wjazd z hukiem dla niezorientowanych zostaję
tu na dłużej by wam pokrzyżować plany . 
Oczernia za plecami lecisz po mnie jak po szmacie 
radzę spojrzeć w lustro tyle w temacie . 
Jebani bajkopisarze nie mają własnego życia 
skreślam zakłamane twarze ich słowa bez pokrycia .
Mam 20 lat na karku i więcej widziałem niż ty widziałeś 
tego co ja w swoim życiu nie poznałeś .
Nie znając mnie w ogóle chcesz mnie kurwa oceniać 
wchodząc komuś w dupę szukasz samospełnienia .
Wchodzę na bit przewinę szybko chuj w dupę wszystkim zawistnym dziwkom
robię to w mig zobacz to dziwko z tego tytułu nie jest mi przykro .
Nie znasz mnie suko o mnie nie pierdol , nie znasz mnie suko wiem to na pewno 
dajcie już spokój waszych brudów nie wypierze już Perwoll .
Czyste sumienie to dla was pojęcie obce tak więc sypie sól na ranę 
wasze opcje nie wygodne.
Już nie jestem małym chłopcem umiem otworzyć mordę 
masz tu wokal zmiksowany co zamiata cała hordę.

Refren: 
Nawet jeśli wszyscy już się odwrócili 



TY PIERDOL TO !!! 
Nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili 
TY PIERDOL TO !!!
Nawet jeśli twoi przyjaciele okazali sie fałszywi
TY PIERDOL TO !!!
Często droga do celu bywa nie przewidywalna ty w sobie masz moc więc 
PIERDOL TO !!!
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