METROWY:
SAM TEŻ TAK MIAŁEM – NIE GŁOSOWAŁEM ZIOM
DZIĘKI WOLNYM KONOPIOM ZROZUMIAŁEM ŻE MAM GŁOS TO NIE URZĄD CZY RZĄD DA MI SORT CZY SOS,
MUSZĘ SAM SIĘ W GARŚĆ WZIĄĆ W GÓRĘ SWÓJ WÓZEK PCHNĄĆ.
TERAZ ZNÓW CHCĄ MÓJ GŁOS, RZĄDOWY SPOSÓB
JUŻ NA LEKCJACH WOSU ZACZĄŁ SIĘ CIĄG OSZUTW
KOMU UDZIELIĆ GŁOSU/NA KOGO ODDAĆ GŁOS?
TUTAJ POPRAWĘ LOSU OBIECYWAŁ JUŻ KTOŚ
NAPRAWIMY TO TAK-TAK-TAK…
BYŚMY NIE MUSIELI WIĘCEJ GŁOSOWAĆ ZZA KRAT
TO TRWA ZBYT WIELE LAT SZLAG W TEN SYSTEM KARNY
KOMU POWIERZYĆ MÓJ GŁOS OSOBISTY UNIKALNY
JAK KAŻDY, BO KAŻDY GŁOS W TYM DNIU JEST COŚ WARTY
NA KARTACH HISTORII RP TRWA ROZDZIAŁ CZWARTY też
TEŻ WYKŁADAM KARTY A NIE PODPIS DLA PARTII
TY NIE BĄDŹ UPARTY JAK OSIOŁ WEŹ SIE OGARNIJ
RUFIJOK:
przyszła pora by na wyborach zjawic sie obowiązkowo,
w koncu na kogo głosowac mo sam kożdy młody polok
mojom jak i twojom broniom X je więc go postow z głowom
kto jak nie twój rowniok mo w tym kraju zrobic ornung?
głos swój dej wolnym konopiom za to cie zawżyc nimogom,
przed nami realno szansa wylyź z ciymnogrodu
dosc juz pokut za kruszyni topów i sadzyni krzoków
wynik zalezy od ciebie cis tam i głosuj
choc zodno z tych osób nie wyglądo na lidera partii
dej pozor bo zewnętrzny wygląd daje tu pogląd marny
styknie juz tych nadzwyczajnych pseudo magików pod bindrym
samymu tu trza ogarneć, KURWA DOŚĆ BYCIA BEZSILNYM!

SKORUP:
Chyć się za robotę burku bandę na murku zostaw w spokoju
nie rabuj parchów z ekwipunku
ty się nie bunkruj wujku wyjżyj przez okno zobacz
- Tak to są Polacy, chcą zalegalizować
czas znowelizować ustrój ludziom dać wolność
nie bagatelizować tomku w swoim domku wolnoć
na ryju kondom czorny w ręku karabin
intruz wparował komuś do chaty z komandem osiłków
to dało impuls i w końcu ludzie się zebrali
Swoich wystawili na nich będą głosowali
do parlamentu sali wyboru wolność wniosą
Jak chłop kery do stajni wiezie latem siano szosą
Starań owocom przyjżeć przyjdzie się wkrótce
siędząc na relaksie ćmiąc głupieloka w bibułce
Pieron każdy tu chce mieć jak sobie wymarzył
Ograniczenie swobód zawsze będzie parcha parzyć
LIROY:
Chcesz być wolny?!
Ty Chcesz wolności, Chcesz żyć, Chcesz być dumny, chcesz wierzyć w to!
Chcę wstrząsu,chcę ludzi co zmienią coś, nie jebią wciąż,
Chcę szansy, chcę związać koniec z drugim końcem,
Chcę żyć razem z dziećmi wreszcie w wolnej, niepodległej Polsce
Chcę powietrza, nadziei, chcę miłości, chcę zmian
Chcę obudzić się wolny w wolnym kraju, chcę tak!
Nie chcę waszych obietnic, kamer, szpiegów i mandatów,
Nie chcę waszych GMO, PO, Pisów
Za to mam to –
Mam tak samo jak ty miasto moje, a w nim moich ludzi!
Każdy z nas Cię dziś ostudzi tu !
Mam tak samo jak Ty jeden głos !
Tak - ten jeden głos co zmieni to, pierdolę mniejsze zło
CHCĘ BYĆ WOLNY !

