
WdoWa, Te
Sluchaj,co ja widze? Moje zdanie? Sprostowanie,2tysiace ludzi,kazdy z nich co rano sie budzi 
i jak ja sie łudzi,ze bedzie lepiej , ale za nim sie obejrze znow leze na glebie, 
i co? mam mowic ze jest pieknie?No jest pięknie, jest wręcz kurewsko pięknie
Rozumiesz?
Pieprze dzisiaj fałszywy uśmiech,już mam dzisiaj dosc,kompletnie dosc,rozumiesz?Mam dość
1.Mam dość czekania na to że mnie wreszcie ktoś doceni.
Dość czekania na to ze moze sie cos zmieni,
Mam dość jazdy poboczem, a nie po autostradzie
Dość tego że ciągle wszyscy sie przypiepszacie
Mam dośc braku kasy, na nowe sluchawki,
Dość braku zajawki, dośc pod blokiem lawki
Mam dość tego że DJ nie wie o moim istnieniu
Że puszcza Twe kawałki,a ja zostaje w cieniu
Mam dośc tego płakania,mam dośc tego starania,
Dosć oceniania mego zapierdalania,
Mam dośc tego ze mi smutno i mam dośc samotnosci
Mam dośc tego że trwoga ciągle w mym sercu gości
Mam dośc trzymania ciągle dlugopisu w ręku,
mam dosć szlajania sie ulicami po ciemku.
(Ja mam dośc,Ja mam dość)
Ref.Chce raz zamknąć oczy i w spokoju zasnąć, 
Chce raz sie nie martwic , Gdy wszytskie swiatla zgasną
Chce dać z siebie wszystko,i chce tez wszystko dostac
Szkoda że nie umiem wszytskiemu sprostac,
I przykro mi tez że nikogo nie zawiode,jesli dzis powiem że juz nie moge.(2x)
2.Mam dośc stania na mrozie,zapiepszania autobusem
Dość tego ze ciągle nosze tę samą bluze
Że jest dla mnie przymusem ,kłamstwem uśmiech na mej twarzy,
Ten co spojrzy w oczy dopiero zajarzy,
Że mam dośc wysluchiwania co mam robić z kim i gdzie
Dość że nie rozumiesz kiedy mowie 'piepsze Cie'
Mam dość oglądania jak Red chrzani o rapie
Mam dość tych debili ktorych BMG łapie
Mam dość krytykowania mego głosu i treści
Dość tego że wy i tak jestescie zawsze pierwsi
Mam dośc bycia pod presją , bez pomocy śladu,
Mam dosć tych wymagan co do bitu i podkladu
Mam dość tych awantur wyrzutów i warzasku
Mam dośc chodzenia pod prąd
I mam dość w oczach piasku
Mam dość udawania kogos kim nie jestem
Dość ukrywania sie za falszywym gestem
Mam dość tego zmęczenia gry po calym dniu padam,
Mam dość tego dolu w ktory codziennie spadam
I ja tu sobie gadam,Tobie nic po tej mowie,więc te piosenke dedykuje sobie.
Ref.Chce raz zamknąć oczy i w spokoju zasnąć, 
Chce raz sie nie martwic , Gdy wszytskie swiatla zgasną
Chce dać z siebie wszystko,i chce tez wszystko dostac
Szkoda że nie umiem wszytskiemu sprostac,
I przykro mi tez że nikogo nie zawiode,jesli dzis powiem że juz nie moge.(2x)
Gdybyś nie miał nikogo,tez byś nikogo nie zawiódł,ja nie umiem wszystkiemu sprostać.
Gdybyś nie miał nikogo,tez bys nikogo nie zawiodl.
I co?Z jednej strony mowie nie poddawaj sie,a z drugiej strony sama leże, (śmieszne)
Ale ja już mam dość tego co mnie otacza,na dzisiaj mam dość,już nie moge poprostu,i chce byś zrozumiał.
Gdybyś nie miał nikogo..
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