
Abradab, Indios Bravos Rmx
w zeszły czwartek pewien szczegół mą uwagę przykułnapisałem fajny wałek ale ma ... (chujowy) tytułty, tytuł, ty tu!chodź, pókim grzecznybo każdy głupi wie, że tytuł jest koniecznyi co tu robić?co tu robić?co tu robić?co tu robić?cóz trzeba się pogłowić, lecz choleramózg ani wprzód ani wstecz nie chcemyślę se, że jak go połechcęw płuco złapie bucha on złapie pomysł na tytułwreszcie, łap to tak jak ja to łapięhonorarium zawijam w papierz jednej wciągam, z drugiej podpalampalę, ha - jaram jaramkolejna myśl na stosie kart zużytychzabija inne, bo zna tajemne chwytychwyty chwytam jak buchy niemal ale mam w domu mgłęa pomysłu ciągle nie mam iwidzę w kolorze jak śródziemne morzeponton przecina tak ja jak nożem mgłę sobądupwytupuję rytm nogątylko takie triki teraz tutaj nic nie pomogąi mogę tak wiecznie czynnie nie społeczniewyciągać z siebie ego, jak Frugo na powierzchniępóźniej czy wcześniej zrozumie się samo przez sięże sens musi być, ale tytuł niekonieczniei łap to, tak jak ja to łapięz truskawą siadam na kanapie yoznam standardy bo je ustalamhę, palę - jaram jaramkolejny tytuł ty-te-trochę przytrułtani detergent jak tytoń z przemytuty-tuł, mi tu pal się aż miłoani raz mi nie zgasł, a pomysłów mi przybyłoi herbal surfer, bass w kolorze,stopa w bucie, uważyłem się nie zgorzejkupa uciech pale dope, a nie korzeńleczę z licznych schorzeń, mów mi per-doktorzei tak po latach kleje rap jak ratrakśnieg na pułapach tam gdzie czuć ten zapachinhalacji, baku baku frakcjinie skończyłem jointa, nie dostaniesz dziś kolacjii łap to, tak jak ja to łapięsto tysięcy zawijam w papierłap to, tak jak ja to łapięłap to, tak jak ja to łapięsto tysięcy zawijam w papiermam piniądze to je... (rozpierdalam), pale, jaram jarami jaki sens jest pytasz, ja pytama tu sensu ubyło odkąd, ruszyła płytai tak po taktach, jak po śladach yeti leciszszukasz mnie w gwiazdach a masz naprzeciwbo odpowiedź prosta prawda jest w środku, na dnie zazwyczajnie zobaczysz na początku, a gdzieśna wierzchu siedzi dAb i cały zespół,pali batona i wystrzega się kontekstówrzucam paleniem, będzie kolizjanie podłapią jeśli rządzi hipokryzjato, to jest realne, a nie narkotyczna wizjaślepy by zobaczył, gdyby dobrze się przyjrzałłap to, tak jak ja to łapięnie przynudzaj bo się... (kurwa) strapięgdzie mnie swędzi, to ja się podrapięodpalam ... (spierdalam), i nikt mnie nie złapie
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