
Ascetoholix, Ogl
[Liber]Mogłem szukać ambicjiDążyć tylko do pozycjiBrać więcej korepetycjiByły przede mną rozmaite drogiZaklejone kopertyOtworzyłem jedną z całej stertySzkoła, ha, no cóż były proste i zakrętyRaz na luzie, raz spiętyWierz, byle dalej do przodu na poślizguDługopis przy moim nazwiskuNieprzyjemne emocjeWredna stara prukwa wyczuwa mój strachWie, że idę znów na fuksaBierze zamach (ciach)Pierwsza liczba po zerze jest wpisanaW mej rubryce nie zostanie samaBędzie miała sąsiadkiWypełniały się kolejne kratkiMoże nie potrzebne wpadkiAle to właśnie ja zbuntowany i pokorny jak mnisiW tej materii wykazałem spryt lisiMoże przegrałem wyścig ze szczurami (ha)Jednak nie żałuję, że jeszcze raz w dupie mam ichŻycie to jest maratonNie tylko pogoń za wypłatąJestem kim jestem, nic już nie poradzę na toRef.: I co jeszczeI co jeszcze mogłem zrobić,Były rozmaite drogiCo innego mogłem zrobić myślę oglądając się w tyłI kim bym dzisiaj był x2[Liber]Przystanek MPK i ona w walce z jesiennym chłodemKolejny raz mogłem podejśćAle sam wiesz, przecież łatwiej było odejść (odejść)Wziąć nogi za pas, o wszystkim zapomniećTen uśmiech miał mi pomóc, on jednak ściął mnieNa swym koncie mam wiele takich wspomnieńNieudanych próbI zamiaru wymówienia słówKtóre mogły być kluczem do spełnienia moich snówNigdy nie umiałem ściemniaćWiele szans przez to pochłonęła ziemiaPo co ta szczerość, no po coOna nie chce być szczerąTeraz dopiero wiem toŚciema jest najlepszą przynętąBo prawda jest drogą często krętąNie powiem tego wszystkim dziewczętomBo są niektóre zdrowe z zewnątrz i od środkaMoże już taką spotkałem (kto wie)Może ją dopiero spotkamRef.[Liber]Całe dnie w pogoni za piłkąAlbo z wędką i żyłkąNie żałuje, bo nie było to pomyłkąDzieciństwo jest tylko małą chwilkąMłody dzieciak co najlepsze z niego brałSkóra za którą gnał wyszła dziś na autInne pasje pozostały tylko zmieniły kształtPamiętam Commodore, śnieży skuterUważaj to są sanki nie komputerPierwsze ślady, naiwne przejawyJednak od tandetnej zabawyTo na dobre już wlazło mi w nawykDawno pożegnałem obawyJeśli chodzi o AscetoholixJak alkoholik z winemJa jestem odtwórcą swojej roliJakem Liber to kocham i będę się w tym szkoliłTo jest mój fach(nim cię przysypie piach)I wszechmogący stanie w moich drzwiachRef.
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