
Iggy Not Pop, Tata
Ciągle jestem dzieciakiem – nikt mi nie zabroni
Ale trzeba spojrzeć racjonalnie – czas goni
Gdy będę ojcem, swoje dzieciaki zamęczę
Nie bujdami o studiach, powiem im co to są scratche
Powiesz, że złorzeczę? A ja przeczę, no rejczel
Pierwsze słowa juniora to będą „stopa”, „hihat”, „werbel”
Łatwiej zacząć jest od „mama” będąc chłystkiem
Ale zamiast tany-tany będzie brake dance w kołysce
Bez ciśnień, chcesz mnie za terror pozwać?
Oprócz Wu-Tangu poleci też Majka Jeżowska
Klasyka disneyowska? Nie wiem co tam teraz leci
Będą ciąć sample z bajek - te moje dzieci
Pozabieram tablety od każdego łebka
Nową zabawką od dziś będzie tylko MPCtka
A na roczek, zamiast body z minionkami
Dostaną złoty kajdan wysadzany diamentami

Boję się zostać ojcem
To chyba nie takie proste
Pampersy, spacery, obiadki i kolki
A gdzie czas na pisanie nowej zwrotki!?
Tak bardzo chcę zostać tatą
Rozrabiać z berbeci armią
Klocki lego, bajki i hajlajf na huśtawkach
To przecież nie może być zbyt trudne, prawda?

Tamta zwrotka była dla beki, więc ta będzie szczera
Uwielbiam małe dzieci, ale wiesz – żadna perwera
Czas zapierdziela i tak myślisz gdzieś pod czepkiem
Że trzeba po sobie zostawić coś więcej niż EPkę
No i dylematy wielkie: chłopiec czy dziewczynka?
Z synem pograsz w piłkę a z córką... Polej drinka.
Szminka, Hanny Montany, sukienki i halki
Jak robić dzieci to nie po to by przebierać lalki (żarty!)
Nawet chętniej przytulę dziewoję
Ale niezależnie od płci – trochę się boję
Niby na dzień dzisiejszy ma pensja jest large, a
Do 10tego i tak we dwójkę nam nie starcza
Będę jak tarcza przed złym wpływem naszych czasów
Ale Lego? Chowanego? Dziś to chyba szczyt obciachu
Genealogicznego drzewa koronę chcę rozwinąć
Więc dam dziecku, to co najważniejsze – miłość

Boję się zostać ojcem
To chyba nie takie proste
Pampersy, spacery, obiadki i kolki
A gdzie czas na pisanie nowej zwrotki!?
Tak bardzo chcę zostać tatą
Rozrabiać z berbeci armią
Klocki lego, bajki i hajlajf na huśtawkach
To przecież nie może być zbyt trudne, prawd

Iggy Not Pop - Tata w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/iggy-not-pop-tata-tekst-piosenki,t,702086.html

