
Zeamsone, DOM / WHAT A TIME TO BE ALIVE
zostań w domu jeśli możesz
gwarantuje ci ze wyjdzie ci to na zdrowie
dzisiaj nawet wielkie królowe boją się o koronę
sam ma  kurwa dość tego, co mówią w telewizorze

wybierz mądrze
dbaj o bezpieczeństwo świata
no i wypierz spodnie
w których siedziałeś obok trzepaka
tu na ławce z ziomkeim
może to kara za grzechy 
nowego świata początek
kiedyś wkurwiało mnie to
dziś ciesz esie że żyję w Polsce

im prędzej sie ogarniesz
tym prędzej będzie normalnie
trzymaj kwarantannę
nei chodzi o ciebie a o bandę
sam jestem egoistyczny
lecz dziś odkładam to na bok
wojny o religię, poglądy, złe prawo
jebać to!

odbierzmy co nam zabrano
co rano budźmy sie z nadzieją w oczach
i rozwagą
nie chciałem być głosem ludu
chciałem tylko cos polepszyćjak nabierzemy rozumu to ten świat będzie piękniejszy

to mój dom
dom, dom, dom
to mój dom
dom, dom, dom
to mój dom
dom, dom, dom
czuje się w nim dobrze
pytasz: ile można?
to mój dom
dom, dom, dom
to mój dom
dom, dom, dom
to mój dom
dom, dom, dom
dla bezpieczeństwa populacji musze w nim pozostać

//

nie możesz pójść na ten koncert
ludzi gotowi na wojnę
zaopatrzyłeś sie w kolejna rolkę
a może jednak to wyjdzie na dobre
może nas wszystkich wyczyści jak kolke
nie kupisz tego za drobne
zdrowie to zdrowy rozsadek

kłamali tyle lat
nie wiadomo komu wierzyć
żeby było dobrze
kłamali przez tyle lat
ludzie dalej nie słuchają
ludzie dalej sa na bo,bie

wciąż pytają, gdzie jest problem



okulary za 4 koła dalej nie widzą
nie widzę dalej niż myślisz
nie widze dalej niż wszyscy

zapas  narkotyków
na syf ten
maże o czasach gdy miałem Disney pył
z nim miałeś zabaweczki nie truciznę
w koronie widziałeś tylko księżniczkę

gdzie jest sta wyjście
czuje ze misje mam
żeby robić to szybciej
bo nie wiadomo kiedy nam wyjdzie
bo nie wiadomo kiedy nam pójdzie
bo nie wiadomo kiedy nam przejdzie
dlatego proponuje znaleźć szczęście
zdrowy rozsądek żeby przedłużyć populacje
choć sam jetem dzieckiem jeszcze

dziś nie pomoże nam leser
bo to nie gta 5
nie chodzi o pieniądze
dlatego nie licz na ludzi z tzw wyższych sfer
nie chodzi tuytaj o prade
dziś chodzi nam tylko o prawdę
jebaną empatię, keidy ludzie giną

WHAT THE FUCK
WHAT THE FUCK
WHAT THE FUCK
WHAT A TIME TO BE ALIVE
WHAT A TIME TO BE ALIVE
WHAT A TIME TO BE ALIVE
WHAT THE FUCK
WHAT THE FUCK
WHAT THE FUCK
WHAT A TIME TO BE ALIVE
WHAT A TIME TO BE ALIVE
WHAT A TIME TO BE ALIVE, MAN!

DAJ STAĆ
REALIZE

robię wszytki żeby dać oddychać wam
nie bój sie suko będziesz oddychać nadal
pierd* akcje
chce nawijać tak
spełniać sny, bo nie wiadomo ile wytrzymasz lat

para time to be alive
życie to jest chwila, brat 
proszę cie nie zmarnuj tego kurwa!
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