
NPW Solówka, Nie rozumiem
REF.
Nie rozumiem już nic weź proszę mi to wytłumacz
Nie jestem w stanie skumać skąd się bierze ten judasz
Rozpiera mnie duma gdy mogę o tym nawinąć
R.A.P na głośnikach zawsze ratunkową liną

Nie rozumiem tego dlaczego ludzie o nas tak  mówią
Nie daj sobie nic wmówić oni pier*  jak lubią (taa)
Łażę w dość dużych spodniach z kapturem na łbieee
Postrzegany jako margines, jako życiowy śmieć (aaa)

A ja pytam się &gt; skąd masz pojecie jaki jestem
Porzuć swoje refleksje, zapoznaj się z tekstem
Życie dało plakietkę, jestem ulicy dzieckiem
Dla mnie to jest tak śmieszne po prostu niedorzeczne (pow pow)

Przecie dobrze wiesz ze nie to nie jest prawda (ta)
Jaka podstawa prawna w tym -temacie jest jawna
Nie rozumiem takich ludzi jak i wielu innych rzeczy
Spróbuj temu zaprzeczyć* kurwa się pokaleczysz (ej)

Jak mona złorzeczyć na bliskie dla Ciebie osoby
Jak można sprzedać zioma tylko po to by zarobić (co)
Skąd się takie coś bierze weź zastanów się pomyśl+ (co)
Aby tylko hajs zdobyć, **a drugiego wrobić pobić

REF.
Nie rozumiem już nic weź proszę mi to wytłumacz
Nie jestem w stanie skumać skąd się bierze ten judasz
Rozpiera mnie duma gdy mogę o tym nawinąć
R.A.P na głośnikach zawsze ratunkową liną

Ja Nie jestem w stanie pojąć skąd się bierze nienawiść
Aby zabić i ograbić po to co nie swoje rękę wystawić 
Chciałbym sprawić by wszystkie błędy naprawić
Życiu czoła stawić przy tym serca nie wykrwawić (eee)

A ty weź mnie znienawidź za to ze taki jestem
I tak kurwa częściej będę spotykał się z podestem (tej)
I powiem Ci jeszcze ze okropnie to dręczy
Ze taki szmaciarz ma dobrze a drugi tak się meczy (aaaahaa)

I dręczy bo wciąż się pojawiają schody i wyzwania
Mimo wszelkich starań los nam na to nie pozwala (nie)
Aby zmienić cokolwiek, uczynić zmiany na lepsze
&gt;&gt;A ponad to coś więcej^, masz tu sentencje głębsze (tej)
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