
donGuralesko, Taka Sytuacja
dobry wieczór
jestem Gural 
witam wszystkich państwa
lubię trochę szaleństwa i trochę pojebaństwa
przebywamy w kilku na raz europejskich państwach
bilokacja, kurw*** ciągła delegacja
nie umiem się zachować na salonowych kolacjach
za to nieźle grandzę na kolejowych stacjach
sam nie wiem czy jestem w pracy, czy na wakacjach
całe życie trwa osiedlowa akcja

taka sytuacja
natłok impresji
mknie przez Polskę
fokus, model papieski
za kierą Guraleski
Kiero imprezki
za oknem Suwałki, Gubin, Bałtyk, Beskid
na mikrofonie od deski do deski
wielki balon ego potrzebuje dziś pinezki
kręcą się tanie łezki na gali rozdania nagród
szołbiznes nienawidzi faktów

na bycie ideałem
mam maksymalnie wyjebane
myśli milion kołacze w głowie
a ja idę dalej
wygrywam kolejny krążek
taki ze mnie stary dzieciak

w kółko krążę, szukam pieniążek
mały książę, do światła dążę
a kiedy krążę obserwuję miasto w ciągłym biegu
serce pompuje krew
szumi w krwioobiegu
kiedyś rapowałem dla mnie i dla kolegów
a na podwórkach rządził zapomniany kodeks reguł
jednych pochłonęły fale zanim dotarli do brzegu
inni pogubili drogę w wirujących płatkach śniegu
nie pamiętam ile ona miała piegów
nie pamiętam ile zajebałem gigów
zatarł się ogół, został pojedynczy szczegół
jak lekki uśmiech ust kącików

na bycie ideałem
mam maksymalnie wyjebane
myśli milion kołacze w głowie
a ja idę dalej
wygrywam kolejny krążek
taki ze mnie stary dzieciak

chłopaki się kłócą kto jest [pierwszy na youtube
ja tak nie lubie
i mam to w sumie w dupie
postawa wyjebana
frędzle szepcą Gural, fajna pidżama
szeptali kiedyś, on myśli ze mieszka w Stanach
jestem z komuny, luksus to pepsi i banan
a dzisiaj lexus to banał
opinie ludzi to informacyjny kanał

nie wiem co tam pierd***
mam wyjebane
idąc tą drogą zarobiłem parę baniek



jeszcze parę zgarnę albo i nie
śmiać mi się chce z ciebie i  mnie, z siebie
ofykałem kłaki, wyciepnęłem grzebień
teraz nie wiem na czym będę grał na pogrzebie
może pożyczę od Wolskiego centkowany róg
poczuje powiew i pójdę w cug!
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