
Popek Monster &amp; DJ Gondek, Zmieniaj swoje życie 
Życie swoje zmieniaj, zamiast gnić w tym syfie,
Syzyfowa praca, ludzie dalej klepia bide,
Da-da - dawaj siostro, da- da - dawaj bracie,
Zaplanujcie przyszłość, przecież rozum macie,

Żyj jak król, rozwijaj swój talent,
Życzę Ci żebyś zaszedł jak najdalej,
50/50 może dasz radę, 
Może wypadniesz za burtę i porwa Cię fale,
Badź konsekwentny każdego dnia,
a kiedyś spełnia się marzenia Twe,
Życie jest ciężkie a ty losu kowalem,
Kiedyś to zrozumiesz, jak osiagniesz cel!

Uwierz, że potrafisz zmienić swe życie na lepsze,
Przestań ćpać i pić i nie oszukuj się więcej!
Nie ma na co czekać, życie jest za krótkie,
a co będzie później, tylko jeden Bóg wie !

Możesz powiedzieć: a chuj z tym wszystkim!
Naćpać się koksu i najebać wódka,
Uwierz,że wtedy już będzie po wszystkim,
Ty skaczesz z mostu, a nam jest smutno,
Możesz powiedzieć: a chuj wbijam w whiskey,
I wszystkie używki odstawić na bok,
Ja jeszcze nie wiem ziomek co zrobię,
Zbieram się powoli, oby się udało!

Sam mam w chuj problemów i nie jestem idealny,
Wracajcie do domów, a nie do zakładów karnych !
Muzyka wpada w ucho, ale przekaz jest brutalny,
Nie przegraj swego życia z diabłem w karty !

Wóz albo przewóz i chuj, po wszystkim,
Z napadów zarobił 20 lat,
Teraz do Matki pisze listy,
Kocham Cie Matko, jak was mi brak.
Nie bądź dziewczyno słodka idiotka, 
Nie wierz cygance jak wróży Ci z kart,
Nie bądź chłopaku taki do przodu,
Licz tylko na siebie, nie licz na fart !

Da - da - dawaj siostro, da - da - dawaj bracie,
Zaplanujcie przyszłość, przecież rozum macie,
Sam mam w chuj problemów i nie jestem idealny,
Wracajcie do domów, a nie do zakładów karnych !
Uwierz, że potrafisz zmienić swe życie na lepsze,
Przestań ćpać i pić i nie oszukuj się więcej!
Nie ma na co czekać, życie jest za krótkie,
a co będzie później, tylko jeden Bóg wie !
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