
Emes Milligan, Atom
księżyc lawiruje gdzieś
z jednej strony na drugą
nie odsłaniam okien, nie
bo demony się zbudzą
kiedyś miałem taki sen
wśród tych wszystkich głupot
że miałem spokojny sen
sam w to nie wierze jak w UFO
ale w końcu spadnie deszcz i przestanie być duszno
..
jeśli zaświeci północ
teraz rozrzedzę krew
tylko tak łatwiej mi usnąć
ona poczuje dreszcz
i sprawdzę co ma pod bluzką

jebać gdy /2x
ja tylko tak tu potrafię żyć
już nie mam nic
jeszcze nic
to zaprzedałem serce
jebać gdy /2x
ja tylko tak tu potrafię żyć
już nie mam nic
nie licz chwil
i tak zbuduję swą potęgę

pieprze zdrowy rozsądek
powiedz co dobre jest
te wasze ściany nośne
już pod palcem burzą się
przepisy na kontent
to jest jedne wielki blef
namaluje ci swój portret
i sprzedam ci jak dobry haze
zwalczam hipochondrię
jak prawdziwy lew
nowy simba kosztem tego
dzisiaj poniesie cię
prze to ona szybciej dojdzie
i spadnie ten deszcz
ja ani przez chwile nie wątpię
wchodzę w nią jak w bit każdy wers

nic nie dali mi 
a dobrych nie ma wyjść
w głowie fobie
naucz się stawiać kroki we mgle
jak rozrzucone atomy
coś każde nam gonić
tylko nieliczni znajda miejsce
nic nie dali mi 
a dobrych nie ma wyjść
w głowie fobie
naucz się stawiać kroki we mgle
jak rozrzucone atomy
coś każde nam gonić
pierd* struktury
weź je!

odrzucam sentymenty na bok
dziś już chyba nic nie scali mnie
odkryłaś moja słabość



tylko tak rzucam ten 6 bieg
6 dzień leże i zdycham
drugi brzeg to będzie płyta
osobowości witam
każda z nich chce się popisać
rozrzucony okruchy
jak myśli co 
wabi mnie
kazda ma swój supeł
zawiśnie jak nie rozgryzę
nie nie nie
nie wiń mnie
zostawiam hojny napiwek w pokoju gzieś
chiałem tak do końca życia razem ,babe
strzelam celniej jak …
historia lubi powtarzać się
nie wiem czy to palec Boga
czy tylko chore wizje
pierd* popyt podaż
wylewam na to kanister
niech spłonie każdy kto nie rzuciłby tego na listę
depcze te larwy
które widzą Zycie ja przez wizjer
niech spłonie każdy kto nie rzuciłby tego na listę
depcze te larwy
które widzą Zycie ja przez wizjer

nic nie dali mi 
a dobrych nie ma wyjść
w głowie fobie
naucz się stawiać kroki we mgle
jak rozrzucone atomy
coś każde nam gonić
tylko nieliczni znajda miejsce
nic nie dali mi 
a dobrych nie ma wyjść
w głowie fobie
naucz się stawiać kroki we mgle
jak rozrzucone atomy
coś każde nam gonić
pierd* struktury
weź je!
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