
Bober, Ławka
Polscy raperzy, kur*a

Polscy artyści, zwłaszcza raperzy, 
w tekstach które piszą
wykorzystują elementy które świetnie znają ze swojego środowiska
dlatego przedmiotem naszej rozmowy, dyskusji
dzisiaj będzie ławka!

pytasz, czemu ławka
czemu akurat ławka?

będzie symbolem tego
co by było, gdybym nie zmienił browara na majka
tak jak twój człowiek-kasztan
o tobie mówię cymbale
wiem, ze nadal tam jesteś
siedzisz i masz wyjebane na szczęście
w moim świecie jest to nazywane kalectwem
mój siwt jest w sumie niewielki
mieszkam tam ja i nikt wiecie
puszki, kartony, butelki, gibony
musze go opuścić czym prędzej
od 2 lat nic mnie już w nim nie trzyma
i to zaczyna byś straszne
no bo tyle razy miałem zmienić swoje życie
a kolejny poniedziałek, kur*, budzę się na ławce
symbolicznej łąwce, boze, ba co dzień sypiam w łóżku
Pytają, co to za muzyka, którą robisz Patryk?
To chyba newschool
czyli to bujanie głową dla ludzi
o sporych ubytkach na mózgu
tak właśnie na to marnuje swój czas
przypominam tego gościa na wózku
jeśli chodzi o popchniecie życia do przodu
mimo ze mam jakieś 300 powodów
to siedzę na dupie, jestem bankrutem
i skutecznie ścieżkę omijam dochodów
tym właśnie dla mnie jest ławka
taki życiowy punchline
każdy ma swoja
jeśli nei masz ambicji, nazywasz ją stabilizacja
wtedy masz żonę, która cię wkurwia
chciałeś być, nie wiem, spadochroniarzem
za każdym razem gdy miałeś coś zrobić w kierunku
mówiłaś, czas to pokaże
a chu* ja pokazał
zostałeś na ławce, cioto nie łapiesz?
masz z żoną terapię
jedyne co zostało z marzeń ci
to skoczyć przez okna z plecakiem
jeżeli traktujesz ten numer jak couching
no to możesz przecież wszystko
z tą różnicą ze nic nie możesz
bo na co dzień jesteś pizdą
i gdyby nie to ze mi nie jest
no to byłoby mi przykro
bo to tylko mój rap
ale twoja rzeczywistość
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