
Ascetoholix, Monopol
Niby teren prywatny, a pchają się z bucioramiOd kiedy elektrycy stali się prezydentamiKażdy chce mieć tu monopol i stać na szczycieLecą w chuja, nie widzicie?Nagłówki gazet krzyczą o aferachMinistrach, magnatach, narkotykowych kartelachCo, sponsorują domy dzieckaA odpiszą je jak nowego LeksaBillboardy, giganty na skrzyżowaniachAnkiety, telegówna, ulotki w bramachKolagenowe usta telewizji tak cie porobią (synku)Że już w nocy ci się przyśni laska z HastleraWrzgórze BentleyaI złotem od krukaI co zrobisz teraz?Szczęście z plastiku twoim celemPrzez tą machinę sam szykujesz sobie celeTen cały biznes z ciebie się śmiejeW końcu przestaniesz wierzyć swoim snomWu, wu, wu, myślik comTego adresu im nie oddawaj bo to jest teren prywatnyBo to jest teren prywatnyTak a propo, to jest monopolSiedzących wysokoPiętra ich siedzib kłaniają się obłokomDwoma palcami sterują tysiącamiTo co dziś zapragną, jutro już należy do nichWielcy masoni, Sylwio BerlusconiPolitycy, mafiozi, kto im zagrozi?Jeden umiera, dziesięciu się rodziZ pazernym rozumem przejąć fortunęI przejść tajfunem po ziemiLecą do kieszeniBogactwo, tereny, korporacje, koncerny (koncerny)Obszar działania coraz bardziej obszernyA na nim mizernyI stąd miliony wpadających w letargTo jest przetarg na cały ziemski globPowiedz im stop, a zostaniesz intruzemPrzysypią cię gruzem twego własnego domuWejdziesz do zgonu zwykłym konsumentemJeden na sto szykuje sobie pętleZ braku pieniędzy one są niezbędneTen świat jest płatny (czemu?)Bo to jest teren prywatnyBo to jest teren prywatnyPrzeniesiona z sektorowej planszyZabawa w hotelowej branżyTak dzieciaki się niańczyŻeby je szybko przyzwyczaićŻeby tańczyć na stołkuTrzeba się zaczaićZaczyna się zakupy od tańszychZgarniając obszary nie dając innym szansyRzuca rzutem ustawioną szóstkąPozostali też chcą, niestety uschnąłUsnął mimo swoich szczerych chęciSpójrz no, pusto już wszyscy są wycięciTak prosperuje monopol, proste dróżkiPrzeciętniaki mogą zbierać puszkiUrodzona szlachta popycha swoje wózkiPremiery Bózki i ich uzdolnione córeczkiAktorki, piosenkarki, modelki, każda gładkaKażda lepsza niż sąsiadkaBo ojciec albo matka w elitarnym kręguGdzie szaraki już nie mają wstępu, zasięguBo tamci trzymają wszystko w rękuPrzeczytaj napis, to jest teren prywatnyTo jest teren prywatny
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