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Aha , to takie prawdziwe , ahaRef.:mów prawde!patrz prosto w oczy nie rusz mnie moze ich ona zaskoczymów prawde!bo to nie blizny one nie robią z ciebie mężczyznyŁżesz jak pies trzymając ręke na bibli To życie jest a nie na ekranie filmyNigdy wiecej z tobą wódki nigdy wiecej daj mi pyskaWole z obcym starcić niż z tobą zyskaćW telefonie nie mam juz tego nazwiskaPrzed oczami stoi nadal twoja mina sfinksaPamietasz osiedle ? zawsze ramie w ramieNauczyłem sie serce ma krutka pamięcŻąglowałeś zaufaniem , wypadło z rąkNa tyle , po sprawie zamknął sie krągJaki jesteś z natury ? znów kogoś podbórzysz?Żałoba żal zawsze zbliża ludziJedyna racja jest twoją święta racjąŻucasz sie na wode jak butelka z informacjąOplata mackami wszystkich twój farmazonCo lubią dawać sie mu poddadząRef.: Mów pradwę! ... x2Co ty do mnie mówisz ? mnie już nie oszukaszMocne słowa , a jak szczasz to kucaszMyślisz że jesteś kim ? ręką boga ?Po co sie przybijasz jak nie dotrzymasz słowaNie wiesz co to wstyd on cie nie ogarniaNie wiesz co to honor zewsząt ciebie goniąPrawda spełzła z twarzy dorzywotnioJeszcze sie przekonasz nieszcześcia ciebie dotknąNie tam żebym źle tobie życzyłAle to powraca los lubi sie rozliczyćNigdy już nie beziesz inny sie nie zażekajPrzed samym soba sie nie uciekaTwoje slowa pamiętają masz u nogi kuleTutaj chciałeś zabrnąć to ślepy zaułekSam zostałeś wokół ciebie pustoTaki ważny byłeś że nie patrzyłeś w lustro Ref.: Mów pradwę ! ... x2Kiedy patentu na kłamstwo ci zabrakniePoprosisz o pomoc marie boską matkeGłos sumienia zaklebnujesz , sie uratujeszTwój głupi usmiech wrogość pacyfikujeŻycie to teatr znam cie artystoPoznałem twój alfabet kiedy piliśmy czystąCfane źrenice w twoich oczach płonąSzczerością nie grzeszysz jak twoja dupa urodąGłęboki sen zostanie przetrąconyBo miejsce gdzie nurkujesz to mętne wodyZ tąd wia z tej strony jak moja ulicaZ tąd ludzie wiedzą nie mam nic do ukryciaSmiertelna dawka fałszu ich nie zabijeNieszczęściem nikt nie żyje ręka ręke myjeDzięki nim do życia jestem gotówPrzyjaźń nie kurestwo wyciąga z kłopotówRef.: Mów pradwę! ... x2
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