
Shadox, Na własne życzenie (ft. Nessy)
[Lupin]
Zamknij oczy
skoncentruj się
cofnij się w przeszłość
Masz wspomnienie?
Niech cię całkiem wypełni,
i wypowiedz to zaklęcie
EXPECTO PATRONUM

Pełna rodzina, 
w dzisiejszych czasach 
to rzadkość,
znasz to,
myśli przez które
nie możesz zasnąć
i chociaż masz dom
wolisz do niego nie wracać
bo dni gdy było dobrze 
mógłbyś policzyć na palcach
a każdy kolejny z nich 
jest ciągłą walką
lecz nie masz już sił nawet
żeby brać udział w tych bitwach
i znów ktoś próbuje ci wmówić 
że mijasz się z prawdą, 

Dzięki tato, 
dałeś dobry anty przykład
dziś przynajmniej wiem,
wiem jaki mam nie być,
jak wygląda człowiek 
gdy pochłonie go alkohol
i nie chce się budzić z myślą
że żyje po to by przeżyć
mam w głowie słowa 
by nie wierzyć pustym słowom

Myślę że trafie głębiej 
pewną wiadomością
Dziś gdy odeszły na bok 
już nadzieje że coś zmienie 
bo ciężko iśc tutaj do przodu
 z pełną świadomością,
że wszystko w życiu tracę 
na własne życzenie

Na własne życzenie 
tracę tu tak wiele spraw 
i choć łatwo umiesz ranić 
ja wciąż widzę blask
Nadal nie wiem czy to da
więcej zysków niż strat, 
gdy otwieram się i śpiewam 
że pierdo*ę świat

Znowu miałem kłaśc się spać 
kiedy zadzwonił ten budzik, 
kolejna noc mija na pisaniu tekstów
Nie chodzę spać bo nie chcę już się budzić
A my, rozumieliśmy się bez słów
Gdy jej obecność zastąpiła mi ludzi
Kiedy wielu z nich 
się nagle okazało moim wrogiem
Kto by pomyślał, 



rola się tak odwróci, 
że cztery poprzednie wersy 
będą o jednej osobie
Nie jestem dzisiaj smutny,
choć klimat może mylić
a świadomość, że zostawiam duszę 
i tworzę horkruksy
Zamiast podcinać mi skrzydła to dodaje mi siły

Mówią, że jestem nudny
Jak znów wracam do ciebie 
i w sumie mogę powiedzieć, 
PIEPRZY MNIE OPINIA LUDZI
bo wszystko w życiu tracę 
na własne życzenie

[Lupin]
Zaimponowałeś mi,
to oznacza, 
że boisz się samego strachu,
a to bardzo mądre
Bardzo do nich  jesteś podobny, 
sam się o tym kiedyś przekonasz

Na własne życzenie 
tracę tu tak wiele spraw 
i choć łatwo umiesz ranić 
ja wciąż widzę blask
Nadal nie wiem czy to da
więcej zysków niż strat, 
gdy otwieram się i śpiewam 
że pierdo*ę świat

Na własne życzenie 
tracę tu tak wiele spraw 
i choć łatwo umiesz ranić 
ja wciąż widzę blask
Nadal nie wiem czy to da
 więcej zysków niż strat, 
gdy otwieram się i śpiewam 
że pierdo*ę świat
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