
donGuralesko, Jeszcze Większy Świat (ft. Ceha)
szczypta energii aż spod piramid
gdy w okól poliester i poliamid
zachodzi słońce ad dolinami
wielki świat mija wraz z godzinami

a na ulicach warkot, u Hefajstosa
a na językach ciągły kult Tanatosa
stoi dozorca, ćmi papierosa
na trawie cicha rosa
lecą jaskółki pod niebiosa

tam gdzie rosła puszcza prastara, stoi zręb
tam gdzie z głodu dziecko płakała, czeka sęp
tam gdzie była wiara, jest argument i lęk
tam gdzie rzucony kamień był, wyrósł ślepy pęt
strzela martwy kutas, pod niebo drapacz chmur
Palestyna, Ameryka, Węgry – wszędzie mur
wszędzie szczęk broni, jęki, nienawiści chór

wielki świat na żywo i w kolorze
rzucisz w kąt, kiedy poczujesz zew
pójdziesz tam gdzie zdarzeń wszystkich korzeń
wejdziesz w las posłuchać szumu drzew
wielki wiatr, co niesie chmurom zmiany
czesze grzywy na oceanie łez
nie drgnie liść, choć wieją huragany
on dobrze wie, gdzie jest pogrzebany pies

pogrzebany pies pod kamieniem śpi
a może jakiś Yung lśni o morzu krwi
pomijamy szczegół, w którym szkopuł tkwi
może łatwiej poczuć ogół w starej melodii
7 otworów masz w głowie – policz sam
zapomniałeś jak patrzeć, żeby widzieć plan
widzisz tylko ciągi kształtów  kolorowych plam
wionie chłód od bram
wygania … bram
a ludzi mówią, ze mówią, mówią mi
oni mówią, że mówią, mówią mi
oni twierdzą, że twierdzą, twierdzą coś
a oni myślą, że wiedza, że wiedza coś

wielki świat na żywo i w kolorze
rzucisz w kąt, kiedy poczujesz zew
pójdziesz tam gdzie zdarzeń wszystkich korzeń
wejdziesz w las posłuchać szumu drzew
wielki wiatr, co niesie chmurom zmiany
czesze grzywy na oceanie łez
nie drgnie liść, choć wieją huragany
on dobrze wie, gdzie jest pogrzebany pies
wielki świat na żywo i w kolorze
rzucisz w kąt, kiedy poczujesz zew
pójdziesz tam gdzie zdarzeń wszystkich korzeń
wejdziesz w las posłuchać szumu drzew
wielki wiatr, co niesie chmurom zmiany
czesze grzywy na oceanie łez
nie drgnie liść, choć wieją huragany
on dobrze wie, gdzie jest pogrzebany pies

szczęcie w lufce, w stuzłotówce
w szalce, w sieci, w biegu
w lodówce
przed siebie big
na każde lekarstwo lek!



waiting to be deat
jak 1 do miliona
od Oriona… 
od Faro, Napoleona
klika Onan, do Platona
to jest o Nas
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