
Tadek, Niewygodna prawda
Moja misja na tej płycie: zadać farmazonom kłam,
Przybliżyć was do kwestii, które samemu już znam.
Opowiedzieć wam o rzeczach, które potrzebują zmian.
Dalej po tej samej stronie, ale czy nie jestem sam?
Czy rozumiesz przekaz, który ta płyta niesie?
Tadek z Firmy teraz solo w najnowszym projekcie.
Miej chęć poznania świata, który Cię otacza,
Zakulisowych intryg, jak system nas osacza.
Poznaj tych, co się nie bali, tych, co się poświęcali,
Za honor i Ojczyznę życie oddawali.
Tych, co przetrwali i niezmienni pozostali,
Tych, co przeżyli i tych, co skonali,
Prawda pamięć i sprawiedliwość:
"Bez siebie nawzajem te wartości muszą zginąć."
Dla autora tychże stwierdzeń ważna była polska sprawa,
On także powiedział: "Tylko prawda jest ciekawa!"
A kiedy ci na górze słyszą niewygodne słowa,
Zaraz ich autora próbują zaszufladkować.
Ja nie jestem nazistą, bolszewikiem czy trockistą,
Żadnym innym komunistą, faszystą czy anarchistą.
Jestem młodym Polakiem, który wierzy w wartości,
Nie pluje na Kościół, choć za często w nim nie gości.
A przekaz na tej płycie to prawda niewygodna,
Dla tych szmaciarzy, co ten kraj niszczą od środka

Tadek z Firmy: "Człowieku, czy wyrażam się tu jasno?!
Walczę o wartości, nie o korzyść własną!"
Nawet nie będę próbował zarobić na tej płycie,
Dlatego w sklepach pewnie jej nie zobaczycie.
Jeśli nie jesteś dumny ze swego pochodzenia,
Posłuchaj teraz Firmy ? głosu z podziemia
Jak chcesz, by to pochodzenie było do dumy powodem,
Poznaj dzieje historii, co targały tym narodem.

Ta płyta będzie o niejednej skrywanej bliźnie,
O szczęściu w nieszczęściu, o honorze i ojczyźnie
Ta płyta będzie do bólu szczera,
Będzie o zdrajcach i prawdziwych bohaterach.
Ta płyta to nie będzie pusta muzyka modna,
To, co na niej znajdziesz, to prawda niewygodna.
To jest obraz zamieszania, co świadomość robi w głowie.
To jest od skromnego gościa tworzącego tu w Krakowie.
To o niewygodnej prawdzie i o jej poszukiwaniu,
Będzie znów dla małolatów i o przerwie w jaraniu.
Będę o tym mówił choć nie jestem święty,
O tym co robi policja i polityczne męty.
O czasach w których niszczyli dokumenty,
O ludziach za uczciwość ze stanowisk usuniętych.
Będzie o Polakach i o życia drogach krętych,
O pomnikach, których nie ma i o Żołnierzach Wyklętych.
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