
Shadox, Śmierciożercy (ft. Postirol, Oliwka)
Dzisiaj cena sukcesu dla wielu ponad wszystko 
blizny na sumieniu tworzą dla własnych korzyści
po trupach do celu nawet o tym nie myśląc 
za garstkę Followów sprzedajecie swoich bliskich
znowu kolejne ofiary zostają nam za plecami 
nowe relacje kilka niepożądanych 
Chciałbym móc już nigdy więcej nikogo nie zranić 
nie jestem czystej krwi a mam być śmierciożercą 
tak wiele osób czegoś ode mnie wymaga 
zamykam drzwi więcej nie spojrzę w przeszłość
i albo w końcu zginę albo zostaje Azkaban
czasem chciałbym się od tego odciąć 
zniknąć nie po to by zyskać rozgłos
dziś daje upust emocjom tyle ludzi wokół A ja wciąż czuję samotność 

Przysięgam uroczyście że knułem by nie przegrać bo na moje problemy nie dały nic zaklęcia 
Alohomora pozamykane serca zranione dusze zawisły gdzieś na drzewach
 i nie ma w życiu łatwo kropla płynnego szczęścia 
mogłaby wszystko zmienić a istnieje tylko w księgach
dobre intencje daleko mi do snape'a zranione dusze nie zdążyłam się pożegnać

ekipa kumpli kręci się tu biznes
się trzymaj swoich ludzi 
bo palcem nikt nie kiwnie 
brudne Ulice, wołania tu nie słychać 
jak nie masz na to bani to ci szybko siada Psycha 
to dawno nie są ludzie znaczy nie bliżej do zombie 
poznałbyś ich bliżej to już nie miałbyś idoli 
Carpe retractum bo wszędzie wokół kurwy 
nie pozabijam i zostawię horkruksy 
wszędzie wokół są masne hieny 
wszędzie wokół liczy się sława 
ciągnie jednak to bardzo wielu no bo przy tym to łatwa kasa
jak chcesz zdobyć tylko to drugie to krokami Stawiaj na Balance
ja wystawiam po ciebie dłonie żeby wciągnąć do tego bagna
wszędzie wokół jest cicho i coś wysysa życie 
Może jestem mugolem, dementorów nie widzę 
jak znajdę w sobie siłę to wyrwę się z uwięz
i oddam Insygnia i spojrzę w oczy śmierci
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zranione dusze nie zdążyłam się pożegnać

W realu widzę węże
i oddziela je szybka
W socialach widzę węże 
na przykład te na Insta 
i mimo że niegroźne bo raczej są na dystans
to pojawia się problem kiedy magicznie znika
Nie oceniam nigdy ludzi po cyferkach
to mnie różni, bo daje szansę wszystkim 
wasze zyski skrywają się w aferkach 
to ciągły wyścig która ma większe cycki
Nie mam się za nie wiadomo kogo 
swoje bluzy a nie drogie logo
jakieś laski robią mi tu ogon
jak tylko przyśpieszę 
to mnie nigdy nie dogonią
Piszą ludzie to dziennik Toma riddla
nie widzę ich twarzy 



ekipa kumpli nowy Zakon Feniksa 
Zrobią wszystko dla przyjaciół tak jak Harry
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