
A.J.K.S., 5CAC
Wrzeszczace oczy sprzymierzencow ruchu ulicznego
widac doszlo do tego ,ze opanowal mnie calego
dziwaczny czar zlego porcelanowego skrzata
chce odwrocic leb on swoja twarz kurwa tez odwraca
widac taka jego praca prosto w chore mozgi wkraczac
z boku na bok sie obracac to i tak nie pomoze
sciany dra sie przerazliwie wiem , bedzie jeszcze gorzej
pod skora dziesiatki larw matka w mozgowej korze 
spokoju zlodziej, pokryl posciel ludzka skora
nazywiesz to tortura ? czlowieku to przeciez chemia 
chemia nie jest tak potezna by moje miasto zmieniac
za oknem knajpa subway ,bylem pewien ,ze jej nie ma 
jak w imadle zmysly,przez bodzce naciskane
bite psy z bolu placza ,mamy piata nad ranem 
jestes zwyklym chamem wynocha z mojej glowy
odnalazles porty na co nie bylem nigdy gotowy
matko jaki duzy czlowiek na dachu tego bloku 
zagralby sam utwor na cztery rece ,wiem ,zachowac spokoj 
nie prowokuj mnie szeptem ,ktory pcha w mozg poduszka 
nie dam rady wstac z lozka jakas sila mnie nie puszcza
potrzebna mi pustka niech ktos im zaszyje usta 
inny poziom rozmowy ,moglem do mozgu nie wpuszczac
to zwykla pokuta ,jestem po drugiej stronie lustra 
regularnie wykrzywia psychike ,doskonala musztra
naokolo ciemna puszcza ,na polanie rytulal
strzalki wskazuja kierunki a diabel kule w lbie ukulal
sciany coraz glosniej krzycza a mna mozg juz nie dowodzi
ten wrzask w kosci mi wchodzi ,przeklety juz w dniu narodzin 
przysiegam nigdy wiecej nie przywolam tego zla 
to tylko gra ,zaszachowalem sie sam owalny specjal
to nie epilepsja ,zwykla przerazona beksa 
warcza na mnie klamki  okna, warcza i  nie chca przestac
Strach zamkniety na 4 metrach kwadratowych 
pod szczesliwa gwiazda poczety , jeszcze nie urwalo glowy
byles mlody to w podchody bawiles sie z kolegami
teraz baw sie z demonami tymi samymi strzalkami
chcialem mowic sam do siebie lecz nie poznaje glosu
mam swieta zasade nie odzywam sie do obcych osob
koleje losu biegna przez najciemnieszy las 
czy to jest moj czas , kosa tchawice tnie na raz 
we mnie ciagle siedzi clown z odwroconym usmiechem
kilka razy w ryj mi dal teraz bawi sie oddechem 
krotko i szybko ,jak z autostradowa dziwka 
zabijanie  sumienia na dobre mi nie wyszlo
jesli istniejesz ,scisz to ,rozcielo mi bebenki 
jestem taki mieki ,wrzask palonych dzieci ,smrod udreki 
nozdrza wyczuly won petli ,gdzies ulatnia sie gaz
kuchnia jest za daleko ,by spotkac kogos w sam raz
a czas nie sprzyja na pewno zadnym interakcjom
manipulacjom dom ludzi z krzywymi twarzami 
sam w wielkim miescie ,jak dziewczynka z zapalkami
ona nie miala problemu ze strachem przed przystankami
ktore szczerza kly chca kasac , jak langoliery kinga 
ci co zjedli moj czas beda wstydzili sie przyznac 
sami przed soba zafascynowani ma choroba 
kazdego szkoda ,lecz ja kurwa juz nie bede kurwa soba
E  313 remedium na zmyslow wasnie 
tona komorek trzasnie ewidetnie na ryj
glos w glowie mowi  gnij ,gdy nie mam juz sil 
zastanawiam sie kto kobiecie w scianie mowil "przyj"
w rurach mieszka w chuj zmij slysze je przez otwor kranu
sciany pelne dzieci , nie wyjde juz z tego stanu 
nadzieja ucieczki za oknem szescdziesiasiat metrow w dol
oczy-klamki czujnie patrza schowam sie jak szczur pod stol



A.J.K.S. - 5CAC w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/a-j-k-s-5cac-tekst-piosenki,t,633677.html

