
Fokusmok, Czas
Stary co mi si&amp;#281; ostatnio &amp;#347;ni&amp;#322;o Sni&amp;#322;o mi si&amp;#281; &amp;#380;e poszed&amp;#322;em ze &amp;#347;mieciami Stali na dole naspidowani, ani Nie patrzy&amp;#322;em na twarze, wiesz jarze Nie chc&amp;#281; kana&amp;#322;ami chodzi&amp;#263; po osiedlu Jeden kojarzy, &amp;#380;e siedzia&amp;#322; w pierdlu Jezus, kiedy s&amp;#322;ysz&amp;#281; moje nazwisko Ten drugi chce super lighta mojego To nogi zgina, za jego oczami cz&amp;#322;owieka nie ma &amp;#346;lina, adrenalina Ale daje i id&amp;#281; z tym kiblem Uznaj&amp;#281; ich si&amp;#322;&amp;#281; i udaj&amp;#281; gnid&amp;#281; przed byd&amp;#322;em My&amp;#347;l&amp;#281;, spokojnie, masz przewag&amp;#281;, wr&amp;oacute;&amp;#263; tam Jeden - nie wiedz&amp;#261;, &amp;#380;e ja to ja Dwa - w zamku klucz z&amp;#322;am M&amp;oacute;j but, klucz jego &amp;#322;okie&amp;#263;, szyba S&amp;#322;ysz&amp;#281; jak ich wzywa, nie do&amp;#380;yj&amp;#281; jutra chyba Teraz alternatywa - spierdala&amp;#263; czy gada&amp;#263;? Gada&amp;#263;, &quot;150 % mog&amp;#281; wam da&amp;#263;&quot;, cisza [200] 175, [200 i tydzie&amp;#324; qrwa, bo zrobi&amp;#281; Ci rze&amp;#378;nie] Zajebi&amp;#347;cie nie? nie&amp;#378;le, sk&amp;#261;d ja qrwa wezm&amp;#281; I w og&amp;oacute;le co za bezsens, nie spi&amp;#281;, po godziny wczesne Telefony do rodziny, &quot;Cze&amp;#347;&amp;#263;, halo. Jestem Twoim kuzynem, po&amp;#380;ycz mi na czesne. No tak, bez &amp;#347;ciem. Aha, no to dzi&amp;#281;ki.&quot; Nawet za siebie sam&amp;#261; nie da&amp;#322;a by ucia&amp;#263; r&amp;#281;ki Se, ta p..., nie telefonuje te kojarzysz co si&amp;#281; dzieje, bo ja nie pojmuj&amp;#281;, Ej brat, wali mi sie &amp;#347;wiat, Aha, tak. O 8 pod blokiem ca&amp;#322;y sk&amp;#322;ad Osiedlowy wywiad uruchomi&amp;#322; wszystkie kontakty Oko&amp;#322;o 11 zna&amp;#322;em pewne fakty P&amp;oacute;&amp;#378;nym popo&amp;#322;udniem wiedzia&amp;#322;em juz kto ma draxy a kto bro&amp;#324; W ko&amp;#324;cu dotar&amp;#322;em do pewnej Magdy. Znasz j&amp;#261;, nie? Mniejsza o to. M&amp;oacute;wi&amp;#281; jej, mam k&amp;#322;opot I &amp;#380;e siedz&amp;#281; w g&amp;oacute;wnie po t&amp;#261;d I czy wie czyj&amp;#261; robot&amp;#261; jest ten kwas? Ona mi m&amp;oacute;wi &quot;Daj mi czas&quot; Po chwili wraca, m&amp;oacute;wi pod ten adres raz Jej facet wlaz&amp;#322;, ale szybko wylaz&amp;#322;, Wyni&amp;oacute;s&amp;#322; go na butach jaki&amp;#347; jebany lowelas Bilans, jad&amp;#281; jad&amp;#281;, stary jak wjedziesz na autostrad&amp;#281; to wzi&amp;#261;&amp;#322; by&amp;#347; i nadem( ??) Prawie dwa razy wypadek, w ko&amp;#324;cu patrz to chyba tu, Chata jak ze snu, i dojebane BMW &amp;#379;y&amp;#263; nie umiera&amp;#263;! Tylko &amp;#380;yj i co teraz? Nie widzialna bariera, z nimi si&amp;#281; nie zadziera Trzymaj&amp;#261; &amp;#322;ap&amp;#281; na sterach, maczaj&amp;#261; palce w aferach Znikaj&amp;#261; ludzie, i to znikaj&amp;#261; do zera Wi&amp;#281;c ja za chuj tam nie p&amp;oacute;jd&amp;#281; Chyba &amp;#380;e masz bullterriera szybszego ni&amp;#380; giwera Qmpel ju&amp;#380; m&amp;oacute;wi&amp;#322; &quot;popieram&quot;, gdy nagle furtka drgn&amp;#281;&amp;#322;a, Chcia&amp;#322;em krzyczec &quot;nie strzelaj&quot; Widzia&amp;#322;em znicze, no mo&amp;#380;e cholera pobicie Kamera w oczach obficie popiera obrazy nacieraj&amp;#261;ce I &amp;#380;ycie przewija mi si&amp;#281;. I idzie znaczy si&amp;#281; W powietrzu p&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;a, Angela, c&amp;oacute;rka miliardera U&amp;#347;miechn&amp;#281;&amp;#322;a si&amp;#281; i sponiewiera&amp;#322;a szofera Angela, kt&amp;oacute;ra lubi relax, Angela Kt&amp;oacute;ra na zakupy wybiera si&amp;#281; bez portfela Kr&amp;oacute;, kr&amp;oacute;tko, czas stana&amp;#322; mi i kumplowi, Szy, szybko pojechalismy za ni&amp;#261; do Obi, Co, co taka tam robi? Ta, ta jne spotkanie. Je, jeszcze dwie Pa, panie &amp;#380;e cisza na planie, nie? No i ten jele&amp;#324;, czy daniel Zaraz przez radio - w&amp;#281;z&amp;#281;&amp;#322; dostanie wezwanie &amp;#379;e taka to a taka BMa jest w gorszym stanie. Jestem sam nie? W&amp;#322;&amp;#261;cz rozumowanie Mam zadanie i czas na wykonanie streszczam si&amp;#281;, &quot;chod&amp;#378;my gdzie&amp;#347;&quot;, chodzi o przetrwanie &quot;Chod&amp;#378;my gdzie&amp;#347;, cos zje&amp;#347;&amp;#263;, gdzie jest taniej ale fajnie Ej, b&amp;#322;agam Ci&amp;#281;, chcesz? Poka&amp;#380;&amp;#281; Ci mieszkanie Mia&amp;#322;em w&amp;#322;amanie, centralnie, wyryli mi &quot;pi&amp;#261;tek&quot; na &amp;#347;cianie A ja nie wiem co jest grane&quot; [To prawda kochanie] &quot;Boj&amp;#281; si&amp;#281;, &amp;#380;e co&amp;#347; si&amp;#281; stanie mi, albo mojej mamie. To nie porwanie, i to nie bajer, Chod&amp;#378;my zanim przyjdzie ten frajer&quot;. Koniec bajek Wsta&amp;#322;a, ubra&amp;#322;a ubranie i wyszli&amp;#347;my Pojechalismy w jej kole&amp;#380;anek Nissanie Jak na rajdzie Wis&amp;#322;y, hamowanie z pe&amp;#322;nej pizdy Jak na ekspedycjach Jajo Wysiada Angelika, ch&amp;#322;opaki gwizdaj&amp;#261;, aje.. po co ja j&amp;#261; tak w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie tutaj? Anio&amp;#322; w skurzanych butach, a jej facet to brutal A wi&amp;#281;c schowaj fiuta nawet je&amp;#380;eli sie &amp;#322;asi Nawet przez chwil&amp;#281; nie my&amp;#347;l o tym, &amp;#380;e m&amp;oacute;g&amp;#322;bys ugasi&amp;#263; to cia&amp;#322;o, pasi czy nie Kutasi &amp;#322;bie ma&amp;#322;o czasu zosta&amp;#322;o. W&amp;#322;a&amp;#347;ciwo&amp;#347;ci THC znaja Ci, co pal&amp;#261; Ona m&amp;oacute;wi &quot;halo tato&quot; A ja s&amp;#322;ysz&amp;#281; jego &quot;nie&quot; z jej Nokii. Komunikator I jak wentylator ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat wiruje Ona pyta jak sie czuj&amp;#281; M&amp;oacute;wi&amp;#281; co sie czuje - strach Strach si&amp;#281; czuje tak jak wszystko Chujem, strachu si&amp;#281; nie opisuje I tak patrz&amp;#281; co robi, a ona esa wystukuje Po 10 minutach schiza, zbli&amp;#380;a si&amp;#281; BMWica A w niej pies mu morde liza&amp;#322; Jej szofer, psi lizak, typek fajny ma dizajn Szafa dwa na dwa, dziary i dredy, analiza Na siedzeniu paza&amp;#380;era m&amp;oacute;j kumpel sie rozpierdziela Wychodza z jednej strony - tamtych drzwi si&amp;#281; nie otwiera Ju&amp;#380; teraz - &quot;Cze&amp;#347;c Angela, Cze&amp;#347;&amp;#263; Angela&quot; Teraz fina&amp;#322; jak w boleru Ravela poczuj klimat w stylu kina akcji jak w Matrix zadyma dopiero teraz si&amp;#281; zaczyna. Smr&amp;oacute;d, po spalinach BMW jak w taxi. Proste jak drut. Pojechali&amp;#347;my po skurwysyna Ja i sexy Angelina i jej wielka zimna &amp;#347;winia I jej 9-cio milimetrowa sztuka dyplomacji Jeszcze jedno - je&amp;#347;li nie wiesz o co chodzi Chodzi o pieni&amp;#261;dze albo dup&amp;#281;, wiedzie&amp;#263; nie zaszkodzi Tak wi&amp;#281;c winda, parter, pi&amp;#281;tro czwarte Z buta zapuka&amp;#322;, wszed&amp;#322;, Jeb-jeb, z&amp;#322;amanie otwarte. Rzyga&amp;#322;em, do ko&amp;#324;ca &amp;#380;ycia zapami&amp;#281;tam jedno - przesta&amp;#322; go kopa&amp;#263; kiedy p&amp;#281;k&amp;#322;o trzecie &amp;#380;ebro. P&amp;#322;aka&amp;#322;em kiedy pisa&amp;#322; swoj&amp;#261; krwi&amp;#261; na pod&amp;#322;odze numer telefonu do zleceniodawcy. W drodze my&amp;#347;la&amp;#322;em tylko o tym &amp;#380;eby zasn&amp;#261;&amp;#263;. Miasto, nocne &amp;#380;ycie, mocne prze&amp;#380;ycie na w&amp;#322;asno&amp;#347;c. Zaraz zaraz, czago&amp;#347; nie rozumiem. Przecie&amp;#380; to jest qrwa m&amp;oacute;j stary numer w sumie! C.D.N.
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