
PIH, Rodzisz si
Rodzisz sie i umierasz sam , samMama i tata sie o moje życie modlą syn na melanżu ma niekiepski odlotpo dwuch latach znów wie co to samotnośćwieczny katar po sciankach szklanki spływa alkohol twarz ma głodna nie chce jesć woli pić to przemyslenia byc czy nie byc wsopnienia z tamtych dnizawróciłbym czas gdybym mógł teraz już po wszystkim koniec zwódProsze pani walczyłem o lepsze jutro ona była nie poważna nie chce byc z tą pani curkąfałsz obłudy fałszywie grała muzaplany moje plany wszystkie legly w gruzacho czym mam mówic o czym ? o zwycięstwie ?ponosisz klęske kiedy nie masz z kim dzilić sie szcześciemto jeist jak zejście spełnia sie plan zycie to życie rodzisz sie i umierasz sam ref: rodzisz sie i umierasz sam i umierasz sam x2Wyżucony na ałt sam w czterech scianach jak zwał tak zwał , pamietasz ? teraz ranabudze sie patrze na miejsce obok tam codziennie rodze sie i umieram sam trace grunt czuje klepie to mnie przerastaprzypływ podły fundamenty tego miastapójść sie zapić pójść sie zaćpaćnie pozostawia zbyt wyboru sytułacjapo kropli kropla daje upust goryczyjestes obok mnie czy nie ? ciągle milczysz coś dla ciebie znaczy czy te gesty są na niby ?który z nas nie należy już do świata żywychumysł wsomina noc cierpki owocprzed faktem stan rodzisz sie , umierasz samstaram sie przetrwac człowiek nie śmiećten ogniej jednym daje życie drugim śmierćRef: rodzisz .... x2weź otwórz oczy i spójż na szare domy posłuchajdzis zapraszamy wszystkich w nasze stronypozostań wolny i ciesz sie tą wolnościąkiedy kolory mieszają sie z szarościąty żyj z godnością i miej na życie planbo tu sie rodzisz i tu umierasz samja w to gram a los kręci kołemrealia , dziciaku dają ci najlepszą szkołę pamiętasz ojca powinien stać przy dzieciachlecz nie miał czasu bo robił z siebie śmieciastrach cie obleciał ja też to znam bo tu sie rodzisz i tu umierasz samdaje to wam więc prosze wy to bierzcieniech ta muzyka dzis zagra w twoim mieścieteraz nareszcie mamy dla was płyteto nasze więźi gruba nicią szytesłyszysz tą muzyke? stoje tu na scenieuwierz w przeznaczenie a może to coś zmieni pamiętaj zawsze twardo stój na ziemi pamietaj zawsze twardo stój na ziemi ref: rodzisz sie .... x5
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