
Ceza, Feyz Al
vakit az yada ok , nakit al cebe sok , para var yada yok , filozof dede korkut'a itekaka sorma kitab brak orda ,
bu tarihe lanet olsun , alakok gibi ol holocausta bi son bana kalsa muson , yamuru yasn alevinize snsn ,
savanzn erefi yok eref o sava oktan terk etti bok koktu ok. panik atak oldu bu toplumun olu ve kz gelinim ol.
kzm satamadm anan getir kaynana kaynad iini bitir. nasl olsa sana kar bol. sonu karakol , kan donmu bir kar dul ,
mahremiyeti yok mahkemeside mi yok acaba bu iin fiini ekip iini bitirin yeter , cezas bu raple birazck keder ,
kimi tezgah aar biri tezgah kurar kimine amur atar , yada kalpazan olup okutur o paralar ,
kimi raknn dibine vurup nn gremez , o bir erkek olur. takm elbise onun niformas yarn herkesin delikanls ,
krfez kan gl bunu bover , rntgen daha ar basabilir saduyu yok boken bile hogr kalmad ,
sen tokken ben tokken , ama oumuz aken anadolumuz ho hep , kara doluyuda def et ,
hadi zehiri sokma karikatr bu memleketimin ha , kendi kendimize glyoruz acaba neden ,
gerilim hat safhalarda, deliren bir toplumdur bence ufuktaki grlen.

feyz al bu gerek korkma sakn, rkme, trsma, geri dnme ans var
kim zne dnp eletirebilir bover,hepinize iyi akamlar.

bana yazdklarmn anlamn sormayn yazdklarm benim zaten
anlamm muhafzlarn ek ve mahmuzla vurma gazeteci kuyumu kazma, hiim ben niin rapim var bu sizin iin,
vede ahn almam hibir p..in, benim iin and iin rapin saklayn dil uzatanda biin ve o buuk abazann alemi bitsin.
bir pck ii bitiremesin o dudana uuk,onun kulana kpe vede ayk olur
an gznz dik durun, gz pek onun,kick vurur ben coarm zafere koarm,akbetimi boverin olun siz emin
victoryi yakn bu ilk turu rapin ,tepelerin zerinde pipi gibi tepin.
bak hadi gerimi kelime dalar dolu alma eline silah, toplum mahvolur mahvet izi fark varm marka hepsi farkl.
farkl babalar kanl hakl kafalar kolpa,kast, ast, bast
masalna inanan bol.kast beni bu rol,yordu beni bu yol
olsun varsn ezelden berime kastm,eki szlkte yazlar kansz yapacak kii yok,emeinin iine ssn,
deli ben olurum akll o gidip alsn,kouyor banane ki lan o geri kalsn.
besle karga gibi gzn oysun,bu gece gelip benim son szm duysun,
aileme dostuma selamlar olsun beni savaa soktular koturdum.

feyz al bu gerek korkma sakn, rkme, trsma, geri dnme ans var
kimi zne dnp eletirebilir bover,hepinize iyi akamlar.

kimseye benim iin l demem,belki derim bana bi buse ver
ama bu sefer ok kzgnm,ben sakinim ben muteber
ey riyakar,ey dzenbaz,en hilekar,hadi bi yakla,heryerde bir isyan vakas var,her derde bir derman bulunamaz.
szm ona feleini buldu donla kolu koptu ve gemisi batt koptu irtibat, tut itibar var,put gibi tapar ona,firavun gibi sapar ona,
pis herif hadi bana diss yap,bu ne biim isyan,bu kocaman istanbulu sana dar edecek olan adamm ben,
bu rapler yrekten gelir sen ise ka. sen benden bende senden farksz,derken ben senden erken kalktm,
brak benden gelen rap aksn,kalem yazsn sen sus bakiyim hop! kalem elimde arkada ykm ok,
kaleme saygy gsterebilen yok,yazdm hepsini ve savaa karym,ama dikkat et evlat,ceza'nn da bir kara listesi var,
mi..... gibi yaayana dar sokaklardan selamlar,kime zne dnp eletirebilir,bover hepinize iyi akamlar.

feyz al bu gerek korkma sakn, rkme, trsma, geri dnme ans var
kimi zne dnp eletirebilir bover,hepinize iyi akamlar.
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