
Sekta Procentowa, Zapamiętaj
SZPONTA
Każdy swego losu kowal przez Ciebie wybrana droga
Sam wolałeś dojść do słowa swoim życiem decydować
Sam pokonać wroga tu zwycięstwo to jest nokaut
Sam musisz krytykować wiedzieć jak masz postępować
Na osiedlu się zachować szanowaną być osobą
Walczyć o swój własny honor dotrzymywać dane słowo
Byc lepszym niż w zeszłym roku postępować krok po kroku
Pieniądze to nie wszystko więc nie bądz chłopak tu w szoku
Bo każdy czasem ma ciężko czasem bywa że tak wyszło
Człowiek upadasz za nisko z dna nie wystartujesz
Bo to nie kurwa lotnisko więc mozesz się pożegnać
z ostatniej nadziei iskrą koniec twoich szans
Okazał się zwykłą pizdą nie pytaj co będzie dalej
Bo będzie tu jeszcze gorzej gorszy jest tu tylko frajer
Który stanie Ci na drodze często cwel przez psami klękał
To prowadzi do nieszczęścia przecież rękę myję ręka

Ref.
Te słowa zapamiętaj słuchaj przekazu szczęścia
Bo to jest życiowa lekcja podłych czynów przeciwieństwa
Twój rozum i serce pęka nie poddawaj się nie klękaj
Gdy się gubisz na zakrętach spotka Ciebie kurwa zemsta
Bo nie ma dla takich miejsca co koleżke wysterują
Za plecami kurwy knują swoich tylko oszukują
Zeznania podpisują i sprzedają informacje
Chłopak leci na sankcje już nie wróci na kolacje

NZDS
Teraz wyszła prawda na jaw z czasem zawsze wychodzi
Jebać fałszywe dziury i tych zakłamanych koni
Dobry chłopak tak nie robi dobra dziewczyna tym bardziej
Podstawiają swoim nogi farmazonem dzielą prawdę
Co to za zachowanie ? Co za chora jazda ?
Nie zapominaj że z czasem wyłamię się kurwa każda
Żyje tam gdzie jest w huj bagna gdzie horyzont się rozrasta
Daje słowo moja prawda przebija wszystkie Twe kłamstwa
To co moje, mordy cenie Ty na grosze się rozmieniasz
Co to jest za zachowanie jak swój swojego chce jebać
Dawno takich już tu nie ma kiedyś byli los ich dopadł
Zostali tylko prawdziwi na Ciebie już przyszła pora
Nie raz Twój najlepszy Ziomal zachowuje się jak faja
Nie ma co się zastanawiać Pogoń tam gdzie kurew zgraja
Zawsze żyłem na zasadach i do końca jestem wierny
NZDS Maratończyk kilka kwesti z ulic ciemnych
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Gdy się gubisz na zakrętach spotka Ciebie kurwa zemsta
Bo nie ma dla takich miejsca co koleżke wysterują
Za plecami kurwy knują swoich tylko oszukują
Zeznania podpisują i sprzedają informacje
Chłopak leci na sankcje już nie wróci na kolacje
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