
TPS/Dack, Nieraz
nie raz smutek i gniew
nic nie jest tak jak tego chcesz
tak jak tego kur* chcesz
raz słońce, raz deszcz
nie wiem czy widzisz to też
widzi kur to tez
/2x

nie raz uśmiech na twarzach
nie raz smutek i żal
bywa różnie, nie raz
trzeba mieć nerwy jak stal
nie raz nie wychodzi nic
wątpisz we wszystko
nie ma komu ufać, tak żyć nam przyszło

nie raz jest ślisko
ci depczą po piętach
.. przerwa
bo wszystko na patentach
od życia lekcja nie raz zaboli
za granicą tyrasz, w Polsce dupa sie pierd*
wspólna przyszłość poszła się jebać
dziś idę sam 
pierścionek mogę wyjebać
nie raz tego co chce nie mam
się nie zmieniam
w drodze po marzenia
pozdrowienia z oblężenia WJK
do szybkiego zobaczenia, pamiętaj ze czeka skład
jak się zmieniał świat
widziałem to nie raz
od paru lat , aż do teraz

nie raz smutek i gniew
nic nie jest tak jak tego chcesz
tak jak tego kur* chcesz
raz słońce, raz deszcz
nie wiem czy widzisz to też
widzi kur to tez
/2x

nie raz się uśmiechnęło do mnie tutaj gorzkie życie
nie myślałem czy podpucha, nie myślałem ze to minie
chciałem tylko grubo szmalu mieć
i się bawić
……
trzeba było kilka razy
szara rzeczywistość nie raz uderzyła grubo
narkotyczny stan przemija
z brzaskiem, jes
po co, jest nudno
a co z  słyszałeś co to wszywka
lepiej u lekarza zrób ją 
na jutro się przyda
albo przyszłości w tym nie widać
możesz się tu spytać, bo co drugi się boryka
nieważne czy Radom, czy inne miasta w Polsce
ogólnodostępne nawet i na twojej wiosce
ogólnie co tu dużo mówić
chcesz kupić miej pieniądze
najarany..,,,….
się plączą w zeznaniach
jak z takim chcesz latać



to dla mnie jesteś pała
bo potwierdzą to zeznania

nie raz smutek i gniew
nic nie jest tak jak tego chcesz
tak jak tego kur* chcesz
raz słońce, raz deszcz
nie wiem czy widzisz to też
widzi kur to tez
/2x
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