
Kali & Peter Pann, Mýlia sa
Nepoviem nič nové, keď vravím že žijeme v pomýlenom svete,
ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede preto mýlia sa.
Chceli by nám dať na ruky putá,
a držať naše osudy v ich neschopných rukách

Mýlia sa o-ou ale mýlia sa.
Keď si myslia že to dovolíme, pohoríme.
My lietame nad hlavami oni idú po rovine.
Mýlia sa o-ou takže mýlia sa.

My neideme v mase, zákony sú v pase,
radšej nadčasový byť jak sa stratiť v čase.
Zase byť na zemi nechceme, si naser
a nechajte si kritiku ja nie som ...

Mňa prestalo už zaujímať že kto si čo myslí,
zjedli encyklopédiu ja počujem drýsty.
Hrajú sa na oheň no ja vidím len iskry,
a čoskoro to zistíš že mýlia sa.

Mýlia sa keď si myslia že klakneme,
že neskončí jedného dňa to zatmenie.
Mýlia sa oni tam moc mýlia sa.
Mýlia sa keď vravia že z neba spadneme,
ústa si zapcháme a ruky si zviažeme.
Mýlia sa, oni fakt moc mýlia sa.

Keď ti ide karta krúžia jak supy nad mŕtvolou,
predbiehajú sa jak chrti na závodoch,
chcú ti byť na blízko chuti že
do kým sa ti chrám na nebi nezrúti.

Hlúpy zablúdi do tých istých končín
a pozrie druhý krát do falošných očí.
Ok, ko a podobných končín,
druhý krát kurvám neskočím.

Idem si svoj svet a jebem na všetkých,
schýza je najvác dezertem zec mi.

Mýlia sa o-ou oni mýlia sa,
keď myslia že klaknem aj keď budem na dne.
V tom bahne ja zvládnem to aj sám hej,
mýlia sa keď čakajú že prídem klopať, žobrať a plakať.
(To sotva!)

Mýlia sa keď si myslia že klakneme,
že neskončí jedného dňa to zatmenie.
Mýlia sa oni tam moc mýlia sa.
Mýlia sa keď vravia že z neba spadneme,
ústa si zapcháme a ruky si zviažeme.
Mýlia sa, oni fakt moc mýlia sa

Na zámku je oslava ja stojím inde,
zotmelo sa ale slnko zas výjde.
Smejem sa stále vác jak ten čas plynie,
z tmy len očí, moji vlci sú pri mne

Ou tak moc mýlia sa,
keď čakajú že sa späť do lesa vrátime.
Stratíme sa lebo môj čas len príde !

Mýlia sa keď si myslia že klakneme,
že neskončí jedného dňa to zatmenie.



Mýlia sa oni tam moc mýlia sa.
Mýlia sa keď vravia že z neba spadneme,
ústa si zapcháme a ruky si zviažeme.
Mýlia sa, oni fakt moc mýlia sa

Ubehlo to rýchlo, z temnej doby robím kroky von,
chopím šancu nek sa neutopím v nej.
tak rýchlo prešli roky a som schopný konkurovať,
tým čo hovoria si králi tejto doby.
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