
Iggy Not Pop, Co On Wie?
Niech moja szczurza morda będzie wielką mapą myśli,
Jak Ci się coś skojarzy, to pinezką mi to przypnij
Jak nie wchodzi wciskaj śmielej, niech się krew poleje
Dobrze zrobi mi ta czerwień na mą bladą cerę
To wąski teren, zagospodaruj go mądrze
Myślisz, że obrażę się na cokolwiek? Kurwa skądże
Żaden ze mnie książę, żaden żebrak czy whatever
Zresztą na chuj tu się mądrze, sam lepiej znam siebie
Wbij mi uśmiech z banana, żaden ze mnie kurwa raper
Teksty piszę na kolanach, tylko szczerzyłbym japę
Pierwsze zwroty z starszym bratem, nie pamiętam nawet kiedy
Z mlekiem matki rap wyssałem, mój zaufania kredyt
Zrób mi trzecie oko, ziomal, nie na znak oświecenia
Przybij smartfona do czoła, hasła do wi-fi nie zmieniaj
Tak łatwo nie oceniaj, że ten to ciągle w sieci
Pewnie właśnie odpisuje Tap3som że mi nowy beat siedzi

Słuchasz sobie płyty i
Myślisz: “Niezły z niego świr
Śmieszne teksty, śmieszny rap
Co ten koleś w głowie ma?”

“Pewnie jest nadziany gość
Pewnie życia nie zna, co?
Ziarnko grochu mu przerywa sen
Co on plecie? Co On wie?”

Mam odstające uszy, ale pierdol kolczyki
Wklej słuchawki na trytytki, ciągle słucham muzyki
Mam w domu pełno płyt i ciągle kupuję nowe
A w dziurawych butach chodzę, żona suszy mi głowę
100% wołowina to są moje smaki
Weź burgera, prawdziwego, a nie żadne BigMaki
Podejdź z nim do mnie, nie pękaj, lecisz z tematem
I za każdą zmarłą krówkę wsmaruj mi w facjatę
Że ratę trza zapłacić zapisz, bym nie zapominał
Na policzek naklej etykietę krafta, możesz z Huty Piwa
Popraw ją schweepsem, niech wygląda retro
A policzek mi podrasuj jakaś żujką, drażetką
Żelka na ślinę doczep - będzie pasować jak ulał
Narysuj kilka memów, wytatuuj ulubiony suchar
Jeszcze teraz, żeby kompozycję zamknąć
Doklej znaczek Spider Mana i logo Star Wars - Masz to!

Pjus:
Każdy ma rolę w tym filmie drogi
W starej szkole albo kopie jej groby
Ścieżki fobii i nowe rysy masek
To ocean słów czy tylko kryty basen?
Starczy czasem burza w szklance
Tu się wyleje, tam doda akcent
I na kartce zamieszam znowu tyle pojęć
Ale o nic się nie będę kopał z koniem

I po co po co po co tak szaleć?
I kto to kto to kto to? dasz wiarę?
Gram dalej (gram dalej, gram dalej, gram dalej...)
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