
Kacper HTA, Sierociniec (Feat. Zbuku)
Chcesz to oprowadzę cię  przez sierociniec
jestem jednym z opuszczonych
nienawidzę ludzi
a gatunek niknie w pył
moja matka ziemia odwróciła się ode mnie bokiem
nasz ojciec w niebie mówi: to nie mój syn!

to nie twój syn wiec i ja o nim nie mówię
już chowany w kultury
chowany przy murze
stróż o którym mawiasz uciekł gdzieś w piach
jak mówił ze mnie bronił nie tylko w snach
mówię ze nie wierzę
hej, chyba bliżej do demona
chociaż pluję na cyrograf
prędzej skonam
więcej nie kochaj
mój rap to Monar
mój znak mój towar
jebac świat w etykietce

mam widzieć na różowo, ziomal?
chyba po tabletce
mogę się oszukiwać, ale uznałem ze nie chcę
nie wiem czy na klacie nosze kamienie czy serce
wrażliwość którą miałem zabijana a jest codziennie

ten świat jest zły
jakby nim rządził hades
tutaj czasami koszmary spełniają się na jawie
nie pozbawią marzeń, gdy pozbawią życia
a to co po nas zostanie to muzyka

niewolniku, mówię radę daj
umieraj
pracuj jako zombie 
tu gdzie krraj
tu gdzie świat jest ubogi a ty zawijaj
jeśli sam nie dajesz rady wiem
w sierocińcu nie uznajemy słabych

choć pokaże ci mój świat
to pieprzony sierociniec
co drugi sąsiad pije
w ludzi oczach widzę ból
jakie 500 złotych ziomuś
jebac ich zasiłek
dilujemy stylem
pchamy rapy w Polskę, hurt
tu co drugi chłopak dorabia jako diler!
tak łatwo wpaść w machinę
tu co drugi klient przez tą mefe
i to zabiera mu siłe i wciąż wciąga go na dół 

dla nas rapy
to w jedną stronę bilet
jakiś  sezonowiec wyje
wbijam w niego ch***
nawet z autotunem i tam wciąż zbędzie debilem
posłucham jego gnioty 
i przekazu ma tam chu***
każdy samozwańczy król może tu lizać jajka
to flow odcina im głowy
gdy tylko chwytam majka



nie sezonowa gwiazdka
ale kumaci wiedzą
w tym sierocińcu z demonami gram już 8 sezon

ten świat jest zły
jakby nim rządził hades
tutaj czasami koszmary spełniają się na jawie
nie pozbawią marzeń, gdy pozbawią życia
a to co po nas zostanie to muzyka

niewolniku, mówię radę daj
umieraj
pracuj jako zombie 
tu gdzie krraj
tu gdzie świat jest ubogi a ty zawijaj
jeśli sam nie dajesz rady wiem
w sierocińcu nie uznajemy słabych

Utwór pochodzi z płyty &quot;Ronin&quot; rapera Kacper HTA. W kawałku &quot;Sierociniec &quot; gościnnie udział wziął Zbuku.
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