ZPTU, Nie wiarygodne ale prawdziwe
Dokąd zmierza ten świat ludzkiej krzywdy
Bóg przestał już słuchać chyba naszej modlitwy
Ty nie myślałeś nigdy, że tak będzie?
Niewiarygodne rzeczy, dzieją się wszędzie
A jednak, ej żyjesz w realiach
Jebać tych co sprzedają śmierć dzieciom w gimnazjach
Jebać tych co mordują w religijnych jazdach
Pseudo-chrześcijanie na dostępnych pasmach
Za chwilę pedofile, zoofile
Pedały chcą legalnie zakładać rodzinę
W poczynaniach rządu widać coraz większą kpinę
Aferzyści umiejętnie tuszują winę
Niestety Boga zastąpiły gadżety
Szybki sex zastąpił prawdziwą miłość do kobiety
Wojna, krew Polskiego Orła
Za dużo kurestwa, a za mało dobra
Dziwnych rzeczy można się napatrzeć
Na przykład, na przykład niestety w teatrze
Takich wrażeń, nikt nie może zatrzeć
Wspaniałe jest życie niestety w teatrze
Dziwnych rzeczy na co dzień można się napatrzeć
Wspaniałe jest życie tylko w kinie i teatrze
Telewizyjne stacje podają nowe informacje
Na żywo relacje z miejsc tragedii kolejnych
Powtarzane sensacje przechodzą na porządek dzienny
Anomalie, zwyrodnienia coraz bardziej pospolite
Spiski i afery grubymi nićmi szyte
Prawda przesiąknięta jest wszechobecnym kitem
Przykładów jest na pęczki co jeszcze kryją teczki SB
Ich lektura mogłaby zaskoczyć pewnie
Jak popatrzyć ludziom w oczy może jeden z drugim
Co przy sterach mają dobry wypas zamiast sponiewiera
Dla mających wiarę ostoją jest nadzieja
Że istnieje poza tym lepszy, doskonalszy świat
Bo na naszym jak na razie sprawiedliwości brak
A najbardziej nie fair wiem jak samozwańczy
Co przywłaszcza Boże prawo choć tańczy coś kulawo
Bije brawo za to społeczeństwo, to jest dziwne
Ale bezpieczeństwo wcale tu nie rośnie
Dalej coś mi się to wszystko nie podoba
Sam też nie wiem do czego zdolna moja głowa będzie jeszcze
Niewiarygodne lecz prawdziwe
Nie chcecie to nie wierzcie
Dziwnych rzeczy można się napatrzeć
Na przykład, na przykład niestety w teatrze
Takich wrażeń, nikt nie może zatrzeć
Wspaniałe jest życie niestety w teatrze
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