
Kaliber 44, Film
Ja (ja) zaczynam, oto moja kabinaTu się wchodzi, naciska, ogląda się z bliska Dziś wszystko, co daleko i blisko Joka, foka, sroka O.K., nieważne, każdy tu ma jazdę Niech zgadnę, ktoś tu jest Magiem, naprawdęDalej, po lewej ręce, cudów więcejPrędzej, zaraz się zakręcęPędzę tam terazKażdy z was może już wybieraćKto nie chce zwiedzać - proszę czekaćPolegać na mnie warto, proszę bardzoZa mną tu się wchodzi, porusza, ciszaDusza się śmieje (Ha ha)Joka, kwoka, fokaO.K., nieważne, każdy tu ma jazdę, ja zawszeRazem z moim pojazdemI ja wiem, że Lem, Lem jest fantastąPisze, że przybysze są zieloni jak ciasto kiwi Dla mnie obrzydliwiZbyt wyraźni, hałaśliwiWidzę ich zbyt jasno i ciasnoKiedy będę chciał - zgasnąTo moja kabina, to moja machinaTo moja dziedzina, zaczynajOto ma wycieczka, MC do wewnątrz pudełeczkaZagłębiam się w struktury, budowli z tekturyWtem, kontemplacji mej procesy Zakłócają zewnętrzne ekscesy pojazdemKtóry zawraca koło głowyJego kolorowy, to mój głowyA głowy mój to, kolorowy jego głowyKoło zawraca, stój! Daj spokójMyślenia toku nie prowokujJeden moment, długa chwilaCoś mnie tu gila i łaskoczeOto ma wycieczka, do wesołego miasteczkaZa rogiem, czeka na mnie śmiechu beczkaHa, ha - ciasteczkaSą tak dobre, jak nigdzie indziejA na miejscu pudełeczkaWtem z impetem unosi, porywaDiabelski młyn, co przede mną odkrywaObrazy czy dźwięki, kontrastu razy do potęgiSzósty zmysł działa dla umysłu i ciałaTo boskie Olimpu rozkoszeŁakoci, łaknę i proszęGdy brak mi, tak bywaWtem z impetem w dół, porywaDiabelski młyn, co wszystko odkrywaOto ma wycieczkaGdzie wypełnia się karteczkaJestem za, w dniu narodzin człowieczkaWedług Johna Locke'a, znów pryska powłokaA na miejscu wesołego miasteczkaStoją otworem podwojeGdzie pytajników rojeTroje przekrojeIch badamNieujarzmioną mocą, poznania władamEureka! Unosi się kolejna powiekaCo ciąży - to krąży C.Z.K.Bo za późno zobaczy to co widzę jaOto ma wycieczka, do końcóweczki kawałeczkaO miejscu którę będzie MekkąCztery - cztery kolebkąTo nie bajeczkaBowiem istnieje krainaGdzie wszystko jest NAJWięc zaczynajGłos daj.. Aaach... widze złoty brzegu piachI mijając kiście liściZapuszczam się do iście tajemnego świataMam za sobą swego brataW liczbie dwa plus jedenJestem pewien, że go znacieKto jest wróg, a kto przyjaciel? Nie posiądzie, na tym lądzie Takiej wiedzy, bo nie znane kategorie toWięc otwieram kolekcjęPoproszę o projekcjęCzujcie się jak w domuKomu ginu? Komu dymu? Kiedy czas nastanieUsłyszę pukanie W banię i przypłynie w minieUkojenie w moim filmie (A to co? Jak to?)Przecież było to tak dawno, ten światKtóry, otaczał mnie bańką, kolorowankąWidzę to wyraźnie, trójkąt prawdy mówi startJego jazda gaśnie, nie na zawszePotem, wzlotem, błędem, zapędem, psim swędemPrzez szufladę pełną MariiRapowe katharsis, oczyszczona stronaBarwy tej kameleonaCoraz dalej, stale i wspanialeUsłyszałem swoje żaleAle, chyba było wartoWięc lepiej spal toTaśma się kręciSłyszę nasze chęci w pamięciWierci dziurki, od tej rurkiI - Krach, gdzie jest złoto, a gdzie piachJak na teraz odpowiedź jest w sześciu literachPo bajerachCiąży, krąży igła wokół rowkaAż skład się wreszcie namyśliTo: H.I.P.-H.O.P.
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