
K.M.S x HuczuHucz x Sulin, Nie Zawsze Musi Się Układać
K.M.S:
"Zapewne nie jeden z was, stracił kiedyś przyjaciela wiem to
bo śmierć zabiera nam uśmiech i życia piękno
zabiera spokój i szczescie, to jakby chora wymiana
zabiera nam kogoś z bliskich a cierpienie daje w zamian
wiem na czym polega strata, odeszło już paru ludzi
siostra mamy, kumpel wariat i ten jeden co agresję tłumił
może to kusi żeby odeszła z nas wiara
ale każda satysfakcja dla diabła to dla mnie rana zrozum
nie chce co wieczór pytania a co by było gdyby
bo każda strata to lekcja o docenianiu innych
możesz się śmiać , wmawiać mi chore podejście
słuchaczu to nie koniec, życie da nam jeszcze trudu więcej
musisz uwierzyć że wszystko ma jakiś sens i cel
chociaż tak ciężko jest go znaleźć wśród fałszywych serc
musisz uwierzyć ze nie zostajemy sami
nawet gdy w okół nas ludzie nie chcą życia między nami"

HuczuHucz:
"Siema, pewnie mnie znasz, jestem Huczu
To ten sam, który Ci dał ten szczery rap pełen uczuć
Fakt, są tego głodni, mówią do mnie zwrotki pisz
Dziś nie ma rapu bez emocji, no bo nie ma bez emocji nic
Muszę to wszystko wziąć na barki, jak mój ziomek z Kielc
Co jest tak szczery, że aż mnie przechodzą ciarki
Więc na kartki tekst, pierdolę twardy sen
Wkładam do serc, że sens jest gówno warty
I nie wytrzymają te nadgarstki cięć
Zabij mnie.. bo nie chcę patrzeć
Nagapiłem się wystarczająco już na całą branżę
Co raz częściej sam ze sobą walczę, sens mi znika już
Bo włożylem w to serce a dostałem kurwa kilka bluz
Nic więcej, cóż
Ale to nie najbardziej smutne
Bo znów z marnym skutkiem rap staje się produktem tu
Choć ta muzyka całe życie była ze mną, to
Przez to chyba wreszcie ją przestałem kochać, serio
Bywaj"

Sulin:
"Patrzę w oczy ojca – widzę w nich ból jeszcze
Wiem ze starsze oczy widziały już full nieszczęść
W głębi ducha każdy z nas jest czyimś dzieckiem
A klepsydry na drzewach zamieniają w dech na kilka westchnień
Chce dawać sens na kartki, lecz życie jest bezsensem
Pobiją się o sprawy niewarte tu naszych ziewnięć
Bicie matki nazywają swoim męstwem
A wypierdalaniem dzieci do śmietników - czym? Błędem?
Mówić o człowieczeństwie w tym chorym społeczeństwie
A wszystko wokół mówi ci że życie jest piękne
Dają papkę ludziom na okrętkę
Chyba brzydzę się ludźmi, zwymiotuję tym wstrętem
Życie daje lekcje, życie mówi: jeb się!
Skrycie lubisz, lecz nie każdy mówi: lecz się
Nie ulęknie się i tylko głupi jęknie, gdy to do niego wróci przez agresje
Pewnie uklęknie i …"
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