
Sekcja, Konsekwencje 
Jeśli podnosisz pięści to spodziewaj się ciosów
jedni kończyli poprawczak inni nadal mają dozór
każdy wierzył w swoich Bogów - mierzył jak najwyżej
koledzy z tamtych bloków dziś wyżera ich po spidzie
Niektórzy grają w Fifę chociaż mogliby grać w lidze
ale palenie i picie stale niszczy ich priorytet
znicze, na grobach kładę tym co odeszli na wieczność
przez miasto setką to kończy się tragedią
Inni z butelką witają się ciągle
a gdy widzą mnie to, pytają się o drobne
łykają pianę w mordzie gdy słyszą że z planem zgodnie lecę
a za tą forsę obcięliby sobie torby przecież
Po szkolnym dzwonku wybiegały małolatki
do ziomków w samochodach a nie kurwa na huśtawki
co się martwisz to już nie młode matki
jeśli w suce się zakochasz jak wielu to się nie targnij

Nikt nie mówił będzie lekko
każdy zły wybór wiąże się z konsekwencją
widzisz mnie tu dziś jestem silniejszy przez to
że przeszłość tych ludzi łączy się też ze mną

Kumple ze szkolnej ławki niektórzy nadal siedzą
mieli najki z wystawki nie bali się niczego
bez kredytowej karty braliśmy wszystko w kredo
a smak taniego wina nie kojarzył nam się z biedą
Ziom miał działalność pierdolił nip i regon
a gdy ktoś doniósł na niego już przestawał być kolegą
cóż to nic dziwnego każdy orze tak jak może
chyba dlatego ziomek ciągle chodzi z nożem
Kto nie miał w głowie ten ma w nogach - prawda
niejednego typa ściga bowiem cała armia
dzisiaj powiedz to wariat wczoraj to był dobry chłopak
wybrał nie ten wariant i skończył na psychotropach
Kiedyś na blokach ganialiśmy się w piwnicach
dzisiaj uczą się tam kochać jak w pornosach na dziewicach
po narkotykach siada psycha im na dobre
później wózek się popycha i się nie wie kto jest ojcem
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