
Afromental, S
Stopa, nuta, werbel, dzwoonek na przerwę
Jeden wali w kiblu bucha, drugi wali w gębę
Niby każdy, a co drugi, jeden z drugim planuje co zrobić w popędem
Będziesz u pani!(Co?!) Pani na bani
To co się dzieje między nami ma tu za nic
Ręce opadają, co się dzieje co dzień
Jak to się tu nie zmieni trzeba będzie zrobić bunt
Afromental ma vibe, czas wreszcie obudzić ten kraj
I ty też ponieść się daj, jak stoisz to patrz, jak grasz to graj
Ta muza w uszach moc daje ci, jak chcesz to bierz to tak jak my
To dobra droga do dobrej gry, to jest ten znak, który dajemy ci
REF:
Więc chodź, jeśli czujesz to co ja, słyszysz to co ja
To  moc, która prosto z serca tak nakręca nas
Los wybrany przez nas, ten wybór to pewniak
Więc co jeszcze trzyma tu cię, w miejscu każe ci biec
Na ulicy panuje strach, miasto aż się boi spać
Z kosą nocą dzieci chodzą, koszą, że aż strach się bać
Lala ma 13naśćie lat, myśli że poznała świat
A na drutach robi za 15 PLN bez VAT
Alkonato(?) rządzi a na twarzy trądzik
Wyliczanka w kółko trwa, który pierwszy tutaj zbłądzi
Ręce opadają, co się dzieje co dzień
Jak to się tu nie zmieni trzeba będzie zrobić bunt
Afromental ma vibe, czas wreszcie obudzić ten kraj
I ty też ponieść się daj, jak stoisz to patrz, jak grasz to graj
Ta muza w uszach moc daje ci, jak chcesz to bierz to tak jak my
To dobra droga do dobrej gry, to jest ten znak, który dajemy ci
REF:
Więc chodź, jeśli czujesz to co ja, słyszysz to co ja
To  moc, która prosto z serca tak nakręca nas
Los wybrany przez nas, ten wybór to pewniak
Więc co jeszcze trzyma tu cię, w miejscu każe ci biec
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