
Peja, I nie zmienia si
...Nie zmienia się nic...Nie zmienia się nicNic nic dalej trzeba żyćWszystko wkurwia dookoła egzystować dalej trzebaNie wołam o pomste do nieba tutaj nie ma przebaczPodejdź do nas weź zobacz to życia szkołaUliczna ostoja czasami chroni jak zbrojaKiedy indziej naraża bo czasami tak się zdarzaNierwe kartek z kalendarza jak ludzie na zasiłkuBida na kresce w spożywczym żywność na zapisy w notesikuLub zeszycie tak życie idzie tak się toczy życia dramatyczne losySmutne chwile plus kałuża łez nie trzeba łurzeć jak piesZnów wkurwiony rzucam wers bo znów nię napatrzyłemNie pytaj z kim gdzie byłem swoje kurwa przeżyłemObserwacja na stałe pierdole gorzkie żaleNiczego nie żałowałem nawet gdy żałować chciałemKolejny pijany balet tyle wad ile zaletW tym stanie zawsze wale flustracja bije w zenitWażny każdy grosz w kieszeni w boju niezwyciężeniBezlitosna rzeczywistość w tych realiach trzeba przeżyćRef.: I nie zmienia sie nic Dalej trzeba żyćI nie zmienia się nicI nie zmienia się nicDalej trzeba żyćJa tak to właśnie widzęMoże ty widzisz różnicęI nie zmienia się nic Dalej trzeba żyćI nie zmienia się nic nicI nie zmienia się nic dalej chcę tu byćWiem że utrudniają kurwy zawsze się zdarzająJak zgadają sie razem w kupie staną to kozacząPotem dziwnie się patrzą gdy najebiesz takiegoJuż za psami biega dzwoni mundurem się broniKonfident znienawidzony świeci węszy niech się boiTrzeba wystrzegać się gnoji już niedługo będzie po nichTo nie mrzonka słowo pocisk pięści w ruch to dobry odciskNa mordzie i psychice bije bo nienawidzeOczyszczany kamienice poździerane ale krzyczeZeszmacone charaktery sprzedajecie frajeryUdajecie obywateli którzy obowiązek wypełniliTo dla was te rymy to o was skurwysynyWyrządzasz nam krzywdę to i my ci wyrzadzimyI damy ci przykład jak te prawo pobchodzimyGładko a i z nami nie ma łatwoDziń dobry pani sąsiadko jebana szpiegowska siadkoMówisz jesteś dobrą matką dobrym człowiekiemNo to powiedz co tu robisz w czym znajdujesz uciechęInteresuj się sobą a nie wcinasz mi się w eterRef.Przysadzisz się do dziczy to atenta cię oćwiczy W dzisiejszych czasach chciałeć na coś więcej liczyćWkurwienie [wkurwienie] cały czas coś się dziejeNa każdej przecznicy sflustrowane uderzenieStać na winklu rozpracować wszystko na tacy podaćNic ująć nic dodać ciężko na sukces pracowaćSzara strefa pare ulic mały obszar ale nasz Gadki z ludzmi twarzą w twarz ty też pewnie to znaszNie sięgam po więcej bo upierdolą ręceBardzo dobrze znam zasady w tej niebezpiecznej gierceWielu w przyszłość nie patrzy olewają konsekwencjeNa gończych listach zawsze podnoszą frekwencjeW długach sporo problemów wielu na ślizkim procencieJa w to nie wchodzę wolę przyklepać w męce Do następnej fuch bo na to nigdy głuchyWażne dochodowe ruchy złapią nie okaże skruchyWiecznie niespokojne duchy przez marzenia o bajceWyśnionej Jamajce dzikie czalone tańceA tu w murach skazańce pyry nie pomarańcze Ale kocham to życie sposób upatruje w walceWygrywam i przegrywam bo blaszek jest sporoLecz na szali też zwycięstwa one raczej góre biorą*** udziałka w parku czy pod szkołą Ludzie trzeba dać radę czy jest źle czy wesołoRef.
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