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Chlop na pewno nie przypuszczal ze sprawa znajdzie taki final
sto razy rozkminial dlaczego z marzen tylko kpina
sily   kosmosu sprawcami tego losu
zamknal sie w skorupie , wiesz ,    nie chce zebrac glosu
kilkaset dni wstecz pierwsze bramy ujcia furii
z zalozenia nie bedziemy wtorni ,takie przedsiewziecie
texty pogiete  ciagle na ostrej wkrecie
ryzyko jak przy 200 ka em ha na zakrecie
tracki maja wziecie plucie w mamy ponczoche
wscieklosc ze szlochem wciagales jak nochem wlada
nie bylo zmiluj , nie istnial termin "nie wypada"
plany promocji na osmym u sasiada
a on na szostym wciaz nowe texty ukladal
beaty w jedna calosc skladal z latencja balagan
mial chlop sile woli choc nie wiedzial  czy sie  nada
odszczepienca sie traktuje jak jadowitego gada
dobrze gadam ? czas na strony spolecznosciowe
trzeba dobrze wypromowac by sie dzwieki wbily w glowe
decyzje hardkorowe czytaj plany koncertowe ,
nigdy nie liczlby na tak wielka odpowiedz
zapowiedz pierwszej sztuki "koty bywaja nerwowe"
a na probach  wychodza problemy sercowe .
kiedy nie ma beatu ,to cwicz do metronomu
nie spadniesz z tronu gdy tym aparat  E KA Gie
sto dziesiec jedenascie jeden osiem na koncercie
pozniej sie okaze ,ze chlop ma wieksze wziecie
ciecie , nie wchodzimy w sfery prywatne
to co dla nich normalnoscia dla niego jest nietaktem
misternie utkany miligram manipulacji
miejsce i czas akcji ,wschod i srodek wakacji
generuje w sobie stan ,totalnej afirmacji
alternative fest four i pewnosc pelnej akceptacji
bo jesli tli sie w tobie chociaz troszke dojrzalosci
nie nacisniesz teraz stop , wysluchasz tego w calosci
chlop obiektem nienawisci alterntywnych dzieci
rozpieszczona gownazeria  z przeswiadczeniem ,ze poeci
siedza w kolorowych lbach gdzie sa toksyczne mozgi
kazdy jeden bardziej proznyi od drugiego sie nie rozni
stolica squot ELBA to jak tajne komplety
mieli chlopa tam dojechac ,coz nie wyszlo niestety
lecz przyszlo zaliczyc placowke NFZtu
w ramach rekompensaty zlapal 3 dni oddechu
ukrywany w militarnej chwale polskiego lotnictwa
w sumie to wstyd go pokazac i chyba wstyd sie przyznac.
milosc zdazyl wyznac i czul sie jak w raju
do czasu " "LEPIEJ WRACAJ PRZEZ STOLICE TEGO KRAJU"
gdy jestes wjebany srasz na znaki ostrzegawcze
uzaleznienie czasem spi lecz nigdy nie gasnie
no wlasnie chlop byl od dawna na receptach
wycwiczona krtan to jego swiata korekta
Krakow - rocznica i chlopak sie zachwyca ,
zlapal boga za nogi  swoich dni juz nie odlicza
materac przy glosniku a en face zyja pajaki ,
jesli chodzi o radosc to swiat niczego nie skapil
Wroclaw - wagon u szczytu swojej energii
fenomelanly gig a pod scena nikt bierny nie zostawal
pokoj dla was za to ,ze jestescie wierni
piona dla organizacji pro nad pro bylyscie dzielni
chlopak mial w sobie wielkie poklady tolerancji
ale gdy ktos dzwoni z kibla to szczyt ignorancji
bo po co mowic prawde lepiej wchlonac dwie pieczenie
nie padlo zadne imie wiec won ze znieslawieniem
przez chwile mial cialo teraz znow jest tylko cieniem
ze skaczacym cisnienem daje zarabiac koncernom



mogl uciekac nie na murku w parku skonczyc kurwa z perla
nie przypuszczal ze sprawa znajdzie taki final na pewno
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