
ONAR, 
Całe życie w blokach, całe życie w problemachJa chcę żyć w tych blokach, ciebie tu nie maChcę żyć w tych blokach, czy chcę stąd uciec?Raczej nie, choć to dziwne uczuciePołowa grudnia '82Dzień żałoby czy święto przyszedłem na światDla jednych szczęście dla drugich problemEj, co z tego będzie i kto kurwa go rozwiążeMoja mama jest warszawiankom, ojciec fiutemJą kocham, na niego nie na plujeZostawił mnie w tym miejscu, w którym jestem dzisiajEj, gość z chęcią cię przywitamMoja muzyka, słyszysz ją, robi ci się ciepłoJestem po to żeby zginąć, ty żeby zdechnąćPunchline'y się sypią jak dziewczyny na imprezachA życie jest jak hajs, jest po to żeby je rozjebaćMuzyka gra jak alarmy w samochodachNawet z najdroższych Nike'ów może wyjść ci słomaNie masz co się chować, chyba, że rozprułeś się jak płótnoŻyjemy żeby zginąć, nie wiem, co będzie jutro[x2]Ja żyję żeby zginąć, ty żyjesz żeby zginąćNikt nie uwierzy tu w twoją niewinnośćJa żyję żeby zginąć, ty żyjesz żeby zginąćTen blok, ten czas, te dni przeminąSą tu ci, z którymi rozumiem się bez słówHajs może cię napędzić albo może cię zepsućNie kłóć się ze mną czy wkładam to w serceKażdy jest z bloku, ale kurwa nie jest blokersemŻyjemy żeby zginąć, oddychamy żeby przestaćCzasem się boję jutra jak elektrycznego krzesłaCzasem się boję jutra, ty też się boiszTracisz oddech, krew napływa ci do skroniChcesz zginąć, nie chcesz zginąć, w końcu zginieszWażne żeby pamiętali imię, nie, że byłeś skurwysynemBo imię jest w sercach nielicznychI tak części z nich nienawidzę, choć to najbliżsiMoje serce nie ma miejsca na to ścierwoBoli mnie serce i męczy mnie bezsennośćBo żyjemy żeby zginąć tylko w jaki sposóbWyjdę pod blok i potrąci mnie samochódWyjdę pod blok i już nie wrócę pod wieczórNie chcę znać dnia i godziny własnego pogrzebuNie chcę wiedzieć, kto przyjdzie, kto będzie tęskniłŻyjemy żeby zginąć, ty możesz być następnyPóki co przyjdziesz do mnie, w smutku się odwróciszO tym nie można zapomnieć, nie wszystko można kupić[x2]Ja żyję żeby zginąć, ty żyjesz żeby zginąćNikt nie uwierzy tu w twoją niewinnośćJa żyję żeby zginąć, ty żyjesz żeby zginąćTen blok, ten czas, te dni przeminą
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