
Eripe, Gadam do rzeczy (feat. Solar)
odpalam kompa
kur* kto tak jeszcze mówi*
to mj portal w innz wymiar
ale jestem głupi
che info ze świata
to na fb zaraz wpadnę
dowiem się że mas zkatar
a twój pies ma kataraktę

zrobię sobie quiz
bo mnie gryzą pewne kwestie
może jakim rodzajem choroby wenerycznej jestem
chu* mnie boli to w sumie
i już powoli rozumiem
że mi spierd* ten świat
i go dogonić nie umiem

ale się ciesz
że jestem ponad tym
przynajmniej w necie
każdy może być kimś
ludzi muszą tu mieć mega motywacje
odkąd każdy patrzy na ich życie przez 5 calowe okno

tu nie liczy się już nawet
jakie fajne auto macie
ludzie w biegu
a czasy zmieniają się jak w automacie
mi to nie odpowiada
każdemu się japa cieszy
dlatego mam wrażenie że gadam do rzeczy

nie będzie już lepiej
ludzie złapani w sieci
choć czuje że do rzeczy gadam
i tak mi tu nikt nie odpowiada
te twarze cyfrowe wciąż patrzą na mnie z okien
do postępu niechęć to przesada
ale to dalej do mnie kompletnie nie przemawia

chcesz się podzielić bólem
jak dal mnie nic nie szkodzi
lecz nie mów mi co czujesz
tylko to wyślij w emoti
tu wszyscy kruszą kreski
bo wszyscy muszą pędzić
po co mówić dokąd idziesz
weź to udostępnij

cos tu się popierdoliło
skoro dzieciak co gra w neta
zarabia w chu* więcej niż lekarz
myślę o tym gdy czekam z numerkiem w przychodni
w której ręcznie wypełnią moją kartę te jebane kołki
Relikt PRLu vs. Internet 2.)
tylko czekać az roboty zabiorą pracę raperom
sztuczna inteligencja i naturalna głupota
ciągle trwa wojna
a ja w głupotach na stopa
chodziłem z głowa w chmurach
no bo coś chciałem osiągnąć
dziś chodzą z głową w chmurach nabiłem guza o dropbox

wszędzie wokół ludzie puści jak lalki



lecz chyba gadam do rzeczy
jakbym miał autyzm

nie będzie już lepiej
ludzie złapani w sieci
choć czuje że do rzeczy gadam
i tak mi tu nikt nie odpowiada
te twarze cyfrowe wciąż patrzą na mnie z okien
do postępu niechęć to przesada
ale to dalej do mnie kompletnie nie przemawia
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