
Sok, Za du
Różowy Crystal, truskawki, kwiaty dla naszych kobietTrzeba odsunąć je od syfu tego świata człowiekZa dużo widzę i czasami mi rozsadza głowęTak, że pani Goździkowa tutaj nie pomożeKuchty w knajpach spuszczające się do jedzeniaZe zwykłych nudów i braku wiary w marzeniaKontra dom na plaży, wielkie przeszklone okna popatrzJak wtulona w siebie para, szanuje się i kochaWyrodne dzieci ziemia traktuje jak zła macochaTe dobre mają zawsze po swojej stronie BogaOdstaw prozak, musisz poczuć życie jakim jestTo nie test na bycie chujem, więc czego chcesz?Ludzie gubią się, gubią sens, biegną za czymś co marnością jestChcą mieć, zamiast być, gdzie jest sens?Szybki seks, sztuczni ludzie, wargi, cycki, botoksKult ciała, zaniedbanie duszy, tylko po co?One się głodzą, oni żrą sterydy, razem ćpają koksOne nieznajomym typom liżą jaja trzecią nocZa dużo widzę więc wybieram życie dla rodzinyOddam im całe lata, dni, miesiące i godzinyWybieraj sam - szczęśliwe życie bez dolinyKontra na centralnym bajzlu ofiary amfetaminyZgubiłeś siebie samego? to szybko przyszło?Wciąż myślisz tylko co ludzie o tobie myślą?Jeśli non-stop kontrolujesz się jak jesteś postrzeganyTo sam zakładasz sobie na ręce kajdanyZabijasz szczęście własne, patrz ja robię to co chcęNie walę w puchara, bo nie otbNie złapałeś ironii pieniądza w cenie? kurwa czytaj z ustPierdolnąć z barana w ścianę powinieneś na mój gustTyle razy mogłem pozbyć się tu klasyDla kasy jestem sobą, klasyczny jak Prosto klasyk[x2]Za dużo widzę żeby wybrać źleWidzę różnicę, wiem czego chcęZa dużo widzę żeby przejść obojętnieWidzę różnicę, mam to szczęścieW koło zawiść, nienawiść, nie mogę tego strawićŻeby się dobrze bawić, to najlepiej kogoś zabićIść się napić, naćpać, później iść kogoś napaśćWiększość dzieciaków wie co to znaczy słowo zapaśćBrak umiaru, społeczeństwo żądne jest skandaluTak jak dziś fajnie iść się najebać do baruW każdym calu społeczeństwo zostało zatruteProblem baru rozwiązano robiąc taniej wódęTo jest głupie, ludzie ślepo wierzą politykomNiejeden dupek okazał się zwykłym bandytąDzieci to widzą, to na ulicę się przekładaA potem się dziwią, że smyk na dworze z nożem lataTata strajkuje, dzieciakom zamykają szkołyMama i inni ludzie harują jak wołyCzłowiek jak szmata, wpierdala mu się kocobołyPodczas gdy większość ludzi wpada w finansowe dołyMi to nie odpowiada, osobiście mi to zbrzydłoWiększość odpada jak bydło, które wpadło w sidłoTo jak jakaś choroba, to narodowa żałobaTylko dlatego, że osioł dorwał się do żłobaSzkoda, że moda jest na bycie skurwysynemKozak jest ten co naubliżał swej dziewczynieJestem poza, bo wiem, że umiem poznać co jest złemCo mnie ominie, bo też spełniam sen o swej rodzinieTeż wiem czego chcę, jestem już ukształtowanyMimo że ten nasz świat jest aż tak pojebanyJestem ponad, bo na chuj jest mi ta cała bataliaPierdolę ten gnój i od tego się uwalniamNa chuj mi problemy, dużo ich w życiu miałemMam swój plan, sam mam to czego chciałemI się jaram przy tym sam, sam sobie wybrałemA uwierz, że w swoim życiu już niejedno widziałem[x2]Za dużo widzę żeby wybrać źleWidzę różnicę, wiem czego chcęZa dużo widzę żeby przejść obojętnieWidzę różnicę, mam to szczęścieA ja sam uczynię tutaj siebie bogatymNie dostałem mojej firmy w prezencie od tatyMasz ale? zajmij lepiej się własnym życiemWciąż boli cię, że ktoś do przodu idzieLudzie kochaliby mnie bardziej jakbym stał pod sklepemProsił o piątkę na piwo, wtedy czuli by się lepiejSokół byłby poczciwy, w porządkuNajlepszy jako nieudacznik, leczyłbym ich kompleksyNienawiść i zazdrość niszczy cię od środkaA moja miłość jest wszechmocnaWidzę w sobotę - siódma rano - jak na mieście jem śniadanieTe przećpane, najebane, przypadkowe młode panieKtóre mają na dupach ręce przypadkowych panówMówię o żywych trupach, co się nawet nie są w stanie ruchaćPociągną druta i dostaną gratis AIDSI szesnastoletni sen o Paris Hilton skończy sięLudzie myślą, że to się nazywa korzystanie z życiaChcą spróbować wszystkiego, panicznie zbierają przeżyciaChcą być gwiazdą rocka wczoraj i gwiazdą porno dzisiajChcą wszystkich zaliczać jakby miało nie być jutraChcesz tak żyć, widzieć tylko czubek swego fiuta?Ja za dużo widzę, nie tylko seks, hajs, futraCzy dziecko spokojnie jedzie w klubie pancernikaCzy musi być dokarmiane przez pajacyka?Niech zginie przemoc w rodzinie i niebieska liniaI zero tolerancji dla tej kurwy pedofilaChwila, zobaczcie jaki świat jest pięknyZa dużo widzę, żeby widzieć tylko ludzi błędyChowam przed całym złem w ramionach dziewczynęChcę dla niej zrobić dużo więcej niż do dziś zrobiłemI proszę Boże, daj mi wciąż wiarę i siłęA ja dam temu światu zdrową i piękną rodzinę[x2]Za dużo widzę żeby wybrać źleWidzę różnicę, wiem czego chcęZa dużo widzę żeby przejść obojętnieWidzę różnicę, mam to szczęście
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