Jakoś to będzie
I
Kruca bomba nima pracy
co gorsze ochoty żeby pójść do roboty
żeby mamie coś kupić żeby było co młócić
żeby jakoś się żyło jakoś się było
ruszyłem z ochotą piechotą na przystanek
pora nie dla ludzi wszak to dopiero ranek
dochodzę do miejsca a tam gwałtu rety
wisi zakaz palenia a wszyscy palą pety
podjeżdża autobus ochlapał nas kałużą
pół godziny spóźnienia to i tak nie jest dużo
miejsc wolnych brak a nikt nie kupił biletu
w autobusie syf smród jak w plejadzie szaletów
kolejna przesiadka na przystanku nie ma spisu
już się nauczyłem tego typu kryzysów
nawet nie wiem gdzie jadę bo są brudne szyby
wszyscy udają że się spieszą ale to wszystko jest na niby
u nas każdy jest wolny my nie mamy szefów
mamy przecież gdzieś wszystkich prezesów
łącznie z tym na czele co uważa że rządzi
on jest jednym z nas tylko nie wie że błądzi
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na wejściu do urzędu spotykam sprzątaczkę
ta co ma padaczkę jazgoczącą jadaczkę
ona przecież też jest wolna musi się unosić
przecież u nas i w burdelach też trzeba się prosić
wchodzę do urzędu a tam stare baby
jedna w okularach co od kawy ma zajady
żylaki na czole kurzajki na języku
po chamsku mnie pyta używając krzyku

co ja umię? Świetnie śpiewam w rytm muzyki
słucham Sandry jestem kibicem metaliki
robię pompki na jednej ręcę
umiem sprężynkę na moherze się kręcę
mogę być dyrektorem mogę być prezesem
mogę dużo zjeść wódką walczyć ze stresem
albo być opiekunem pilnować Wasze córki
wąchać ich bieliznę przeglądać im komórki
baby już się zniecierpliwione bo im stygnie kawa
weź im nie przeszkadzaj pytań nie zadawaj
wszystkie ekspertki ale żadna nie rozumie
jedna jest od ołówków a druga jest od gumek
hehe heeee aco tak nie ma u nas w Polszczy?
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