
Verba, JAK SOBIE PORADZIĆ 
Jak sobie poradzić z tym co mnie wkurw*
całe życie walka, a na końcu trumna
nic nie znaczy mieć i być
byle serce miało dla kogo bić

gdzie ta dziewczyna co ci tak obiecywała że cię nie zostawi
potem wszytko rozjebała
gdzie ten chłopak, co ci koleżanko dawał kwiaty
z jaka szmatą się dogadał i się zaszył

wszyscy mamy nasze sprawy
też odkrycie, brawo!
każdy szyje jak potrafi
jak to prawo można nagiąć
według zasad których nikt mi nie napisał
nie chce żałować, że mogłem oddychać

nie zdążyłaś poznać go i zaufałaś niestety
potem chciałaś się ciąć bo odszedł do innej kobiety
takie historie maja jedno rozwiązanie
musisz to olać, bo się zajedziesz kochanie
twój pamiętnik zapisany do połowy
bez wyjaśnienia rozdział piszesz nowy
pewnego dnia przestał się odzywać
 i właśnie tu, wątek się urywa
nastały dni smutne, jesienne
w deszczową aurę ze złamanym sercem
myślisz ze popełniłaś gdzieś błąd
co ty, jego miłość była gdzieś daleko stad

Jak sobie poradzić z tym co mnie wkurw*
całe życie walka, a na końcu trumna
nic nie znaczy mieć i być
byle serce miało dla kogo bić

gdzie ta dziewczyna co ci tak obiecywała że cię nie zostawi
potem wszytko rozjebała
gdzie ten chłopak, co ci koleżanko dawał kwiaty
z jaka szmatą się dogadał i się zaszył

a ty ziomuś się nie wkręcaj bo to ściema
ona ma  nie swoje foty i podaje się za jakaś Megan
to nie żadna miłość
nawet jej nie spotkasz
nie ma tam przyszłości, to zwykła idiotka
bajeruje ciebie, tak jak kilku innych
a ty tracisz czas na  ten chat kilkugodzinny
uwierz, ze wygląda ciut inaczej niż na zdjęciach
chciałeś mieć królewnę a to ona ma księcia
żeby była sobą raczej szanse sa nikłe
chyba nie skumałeś, że to Victoria Secret
sorry, to Baśka z bloku obok
i wszytko wskazuje na to ze nie lubi być sobą
ty się możesz teraz wkurw* strata czasu
ale chwila szczęścia ze pogadał z ideałem
myślę, ze się nie przyznawaj nawet
że się w taki głupi wkręt zrobić dałeś

Jak sobie poradzić z tym co mnie wkurw*
całe życie walka, a na końcu trumna
nic nie znaczy mieć i być
byle serce miało dla kogo bić

gdzie ta dziewczyna co ci tak obiecywała że cię nie zostawi



potem wszytko rozjebała
gdzie ten chłopak, co ci koleżanko dawał kwiaty
z jaka szmatą się dogadał i się zaszył
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