
Peja, Trudny dzieciak
Nie cieszą mnie już zasrane promienie słońcaOd czasu gdy śmierć zabrała mego ojcaMatka też umarła jeszcze wcześniej niż onCałe moje życie to jebane wielki dnoTeraz jestem samNa takie życie sramNie czas na gównaNie pierdol że coś kumaszNie oszczędzam zdrowiaNie unikam nałogówPrzez następne przekrętyPrzystwarzam sobie wrogówŻycie ha ha to pieprzony banałCałą moją kasę szybko przepierdalam w kanałCałonocne libacje kupa alkoholiW taki właśnie sposób wykańczam się powoliBo kpie sobie z życiaI śmieje się ze śmierciDalsza egzystencja naprawdę już mnie męczyWasze życie niepodobne do mojegoJa opowiem wam o swoim nie pytajcie dlaczegoTrudny dzieciakPierdolony zwyrodnieniecNa wszystkich się odgrywamMusicie o tym wiedziećNie jest mi łatwoI nigdy mi nie byłoNie miałem sielankiNie raz się ze złości wyłoLecz nigdy nie uciekłem od zasranych problemówByło ich dużo pozbyłem się wieluMoje życie to stek nieporozumieńDużo pomyłek nieudanych posunięćNiedomówienia łzy znaki zapytaniaKłótnie w rodzinie konflikty od ranaSzkoła mnie nie chciała nie tolerowałaA moja dziewczyna ta dziwka się puszczałaWszystko mnie obciąża nie daje zapomniećNie pomaga tu alkohol nie umie wymazać wspomnieńŻal i smutek starczyłby dla bardzo wieluNie ściemniam nie przesadzam pierdolony przyjacieluLudzkie słabości to nie temat na piosenkęNa takie gówno mógłbym ściemniać panienkęSamobójstwo melancholia stan emocjonalnyŻyję na krawędzi ten ciężar jest ogromnyModlę się nieraz do Tego na górzeBy we wzburzeniu nie wyskoczyćZ okna na podwórzeMoże w innym wymiarzeŻycie pokażeTeraz zasuwam dalej tak jak umysł mi każeWasze życie niepodobne do mojegoJa opowiem wam o swoim nie pytajcie dlaczego x2Samotność rozterki nieopisana pustkaZbyt długo już doskwiera znów otwieram ustaJestem sam w tym bardzo dużym domuWsłuchuję się w tą ciszę i nie mówię nikomuŻe może mi źle że coś się ze mną dziejeZresztą od dawna nie mogę się porozumieć z przyjacielemMuzyka jest jak pancerz czyni mnie twardymNie daje nic zapomnieć jestem bardzo upartyNikt mnie dobrze nie zna chyba tylko ja samNie będę się rozczulał ja i tak na to sramNie mam zamiaru żalić się ulepszać świataChcę tylko miłości mej kobiety i brataRodzina harmonia podstawowe więzyBardzo dawno to straciłemMyślę o tym bez przerwyDrzwi się otwierają ja nie chcę uciekaćNie będę się bronił prosił nie chcę też czekaćNa to co wkrótce w moim życiu się wydarzyDo końca tego nie wiem czy się odważęŻyć w tak młodym wieku jest tak samo jak umieraćSam nie wiem co wybrać może jeszcze poczekaćWasze życie niepodobne do mojegoJa opowiem wam o swoim nie pytajcie dlaczego x2
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