
Pasjonaci, Tumany Tumanów (prod. Pawko)
Na to nie ma leku, jak na kaca tabsów
Łatających plastrów, dawaj hajs mój
Kumasz czy nie kumasz
Tuman i won, idź stąd
Na 07 00 dzwoń
Przegrałeś (?) 1:0
Jeździsz po szamanach jak na Ukrainki Deląg
Skąd to się wzięło, te masy tępe?
Trafiają myślą jak fiutem w pępek
Zdezelowany świat w korowodzie głupków
Zapomniałeś głowy i chodzisz bez mózgu
Norma już tu, to dawno nie jest wstyd
Lubię jak z TV wróżbita mówi Ci jak żyć
Lubisz wierzysz w syf, w sztuczek polityków moc
Oddałbyś za nich życie oni za ciebie (?)
Masz głoś ale po co, nie chce ci się, nie korzystasz
Nieskażony myśleniem, czysty jak kryształ
Co ty byś dał, co byś miał, co byś chciał?
Wisz, swój mózg to wyłączyłeś sam

Tylko głupi się nie boi
Nie wiesz gdzie stoisz
Nie przeze mnie masz zamiast mózgu polip
Co się kroi dziś?
Nadchodzi mrok
Spuść w dół ten tępy wzrok
/2x

Nic nie widzisz coś wzbiło kurzu tumany
Widzisz biegną, biegną same tumany
W pierwszej linii tu mamy wszystkich tych co wierzą w ezoteryczny kit
Wróżby recepty na sukces i uzdrowienia
Na podstawie daty urodzenia i imienia
Nie jeden już oniemiał mi też odbiera mowę opór
Zrób coś dla innych, podłóż głowę pod topór 
Bo po co ci ona skoro nic nie kumasz
Nawet z nią biegasz ślepo jak na rosół kura
Bzdura że w audiotele ugrasz hajsy grube
Odejmij w takim razie od wygranej rachunek
?Miliard w rozumie? zdjęli z anteny
Milion tumanów woli show z MTV sceny
Laski nie patrzą na ceny gdy chcą mieć talię osy
Wierzą w reklamy jak faceci w pornosy
Donosy od sąsiadek, rady od koleżanek
Które, nota bene, ich faceta chcą wziąć dosiadem
Piękną paradę kończą mądralińskie matki
Które wierzą za kasę uwolnią od pułapki
Swoje córki swoje skarby kochane
Ufają że do rana były u koleżanek
Potem nastaje ranek
Za dwa tygodnie plotka
Jak to przecież się nie spuścił do środka

Tylko głupi się nie boi
Nie wiesz gdzie stoisz
Nie przeze mnie masz zamiast mózgu polip
Co się kroi dziś?
Nadchodzi mrok
Spuść w dół ten tępy wzrok
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