LUBIN – tolerancja
Nie ma co skreślad
Każdego człowieka z góry
Szczególnie jeśli w grę wchodzi
Jego kolor skóry
dzielą nas mury
zawiści
co dzieo staczamy bitwy
u stóp kultury
tolerancja to temat śliski
subkultury
nie będę szufladkował ludzi
nie ważne gdzie jestem
zawsze będę ten sam Lubin
najwyższy czas nastąpił by
ten wszechświat obudzid
czyha na każdym kroku
byle tylko nas zgubid
jednym z jego narzędzi
jest nietolerancja
nie skreślaj ludzi
skreślaj czyny
święta racja
nie oceniaj książki
po tym jak wygląda okładka
możesz się mocno naciąd
ten typ może Cię przerastad
inny styl, inna religia, inna narodowośd
to wszystko mało znaczy
kiedy idziesz dobrą drogą
czasem ugryź się w język
zatrzymaj złe słowo
wszyscy jesteśmy ludźmi
chodźmy z podniesioną głową
REF: (x2)
nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji
więcej nietolerancji niż tolerancji

nie szanujemy ludzi patrząc na to kim są
wszyscy mamy godnośd ludzi więc szanujmy się
to wszystko
nie toleruje zbytnio homoseksualizmu
ale raczej toleruje homoseksualistów
niektórzy widząc geja
są do śmiechu skorzy
ale jak śmiad się z ludzi
umysłowo chorych
o tak...
ludzki problem zaczyna się tu
kiedy śmiejemy się z ludzi chorych umysłowo znów
zamiast śmiad się
obdarz miłością kilka chorych głów
bo miłośd jest tak ważna
jak potrzeba snu
czasem ciężko jest
szanowad ludzi pełnych nienawiści
u których zamiast dobra
jest tylko zwierzęcy instynkt
u których przejawy godności
i respektu znikły
i którym głowę przeżynają tylko
czarne myśli
mówimy tolerancja ma swoje granice
zamiast hejtowad ludzi
wolę scalad słowa z bitem
ja wam chcę pokazad
jaki dobry jest rap
i że przez to mogę rozpościerad
tolerancję na świat
REF: (x2)

LUBIN - tolerancja (translation)
it's pointless
to cross a man out in advance
especially when it's about his color of skin
we are divided
by the walls of hatred
every day we fight battles
at the foot of the culture
tolerance is a tricky topic
subcultures
i won't categorize people
no matter where i am
i'll always be the same old Lubin
it's high time to wake the universe up
it lures at every corner
to deceive us
one of its tools is intolerance
don't cross people out
cross out their deeds
that's the truth
don't judge the book by its cover
you can get deceived
the type can be bigger than you
another style, another religion, another nationality
all that mean little
when you follow the right footpath
at times bite your tongue
stop the bad word
we are all people
let's keep our heads up

so let's respect each other
that's all
I don't much tolerate homosexualism
however, i do tolerate homosexuals
when some people see a gay
they will laugh
but how can one laugh at people
who are mentally ill?
oh yes!
this is where a person's problem begins
when we laugh at mentally ill people again
instead of laughing
send love to some sick heads
for love is as important
as the need for sleep
sometimes it's hard
to respect people full of hatred
who instead of good
possess only animal's instinct
in whom the symptoms
of dignity and respect have disappeared
and who have only bad ideas in their heads
we say that tolerance have its borders
instead of hating people
i prefer to integrate
the words with the beat
i wanna show you how good rap is
and that through this
i can spread tolerance to the world
Chorus (2x)

Chorus (2x)
no tolerance for the enemies of tolerance
more intolerance than tolerance
we don't respect people
looking at who they are
we all have human's dignity

