
Fisz Emade Tworzywo, OK BOOMER!
Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej
Otwieram okno, by wszyscy słyszeli, że jestem gość
Więc jadę samochodem, słucham Beastie Boys
Bad Brains albo De La Soul
Ogólnie, zwyczajowo jestem gość
Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku
A ja lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją
Bo młodzież jest nadzieją tego świata
Dymią papierosy, te elektryczne, i patrzą się w moją stronę
Więc ja głośniej robię i widzę, że się wpatrują
Duma, duma, duma, pewnie rozpoznają mnie
Tak sobie myślę w tej mojej starej głowie
Pewnie mają moje płyty na Tidalu albo widziеli mnie na YouTubie
Więc macham im, robiąc surową minę
Oni mi nie odmachują, pеwnie ich w ziemię wbiło, wryło ich
Pewnie myślą sobie: to on, to on, to on i ja dalej taki dumny sunę
I słyszę przez okno, otwarte okno słyszę, że coś krzyczą do mnie
Więc ściszam muzykę, mijam przystanek i dalej dumnie sunę
I słyszę, jak krzyczą za mną

OK Boomer! Czy ty w ogóle coś rozumiesz?
Ha, ha, ale stary Boomer
Dzban i stary dureń
OK, OK Boomer!
Lockdown masz w mózgu i chujowe skille
Co ty ćpasz, jakie gówno rozwozi ci miejscowy diller
OK Boomer! Mówią do mnie niezbyt czule
Niezły dzban i stary dureń
Jaki stary Boomer! Stary Boomer

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej
Otwarte okno zawsze spoko
Sława, blichtr, prestiż i pieniądze, hmmm nie sądzę
Nic z tego nie będzie, to już koniec za jaki świat zginął Tony Stark
Kredyt we frankach ciągle niespłacony oszczędności pożarł covid
Szukam mego mózgu, tak jak rolnik szuka żony
Aktualizuję swoje InstaStory
Godzę się z łysiną tak jak kibice Wisły i Cracovii
I wożę się furą, i zmierzam do nicości

OK Boomer! Czy ty w ogóle coś rozumiesz?
Ha ha, ale stary Boomer
Dzban i stary dureń
OK, OK Boomer!
Lockdown masz w mózgu i chujowe skille
Co ty ćpasz, jakie gówno rozwozi ci miejscowy diller
OK Boomer! Mówią do mnie niezbyt czule
Niezły dzban i stary dureń
Jaki stary Boomer! OK Boomer!

Świat się pali, niech się pali
Wychowała mnie katecheza, wychował kapitalizm
Heavy metal, Morbid Angel i Kreator
I pies, co się nazywał Szarik i kot, co mówił: hator, hator, hator
Historia mojej przeglądarki to historia mego życia
Online Zara Home, "Takie rzeczy tylko w Rosji"; i portale prawicowe
Czy to pan Wąglewski? – pyta się kurier
A papier toaletowy kupuję już w Rossmannie
Na Orlenie piję czarną kawę i zmierzam do nicości
A świat się pali, niech się pali
No i lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją
Bo młodzież jest nadzieją tego świata
OK Boomer! Proszę siadać się nie wychylać, się nie opowiadać
I łaskawie, i po cichu i bez szumu, i bez iskier wypierdalać



OK Boomer! Czy ty w ogóle coś rozumiesz?
Ha ha, ale stary Boomer
Dzban i stary dureń
OK, OK Boomer!
Lockdown masz w mózgu i chujowe skille
Co ty ćpasz, jakie gówno rozwozi ci miejscowy diller
OK Boomer! Mówią do mnie niezbyt czule
Niezły dzban i stary dureń
Jaki stary Boomer! OK Boomer!
Jaki stary Boomer!
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