
Kleszcz &amp; Kopruch, PLASTIK (feat.Terra Bite)
Zaburza mi sen, spędza mi go z powiek
zatruwa mi tlen, nie rozumiem bowiem
plastikowych ścian , tego co tu robię 
plastikowe trendy nie mieszczą się w mojej głowie, powiedz
po co im kreacje sztuczne,nie realny świat udawane życie to smutne
fotografia prawdę Ci powie, 
instarara Twoim bogiem, klik klik nałogiem
Czy to karą czy to żartem, oto magiczny aparat który ma parcie na żarcie
nowy ład, nowy świat, nowe tredy, 
w całym tym chaosie poruszam się gdzieś pomiędzy
po po pogięty po pomiedzy nimi
po wyginany nie chcę przekroczyć tej złej lini
Tesla wysyłam prąd na krzesła elektry-ry-ry-ryczne bo innych nie znam
Ej wyyy 
zwiedzać nie spać,plastikowy świat i to kto w nim mieszka
Einstein łapie was za gardła 
spadać stąd szybko z prędkością światła

REFREN

This is my world, It's self reactive
Me and my world are made of plastic
Illusion grows, I know it's false
I don't care any more I've sold my soul

chodź pokaże Ci sieć korytarzy
pokażę Ci co mieszka we mnie
uważaj abyś się nie sparzył
gorąco wszędzie dominuje czerwień

Ja i Ty 
słuchaliśmy w necie chujni dla beki, robiąc jej zasięgi aż się stała mainstreamem

Ja i Ty 
wybraliśmy sequele, remake'i, rebooty, aż tylko one zostały w kinie

Ja i Ty
lojalni marce jak matce, gotowi na walkę o kochaną korporację

Ja i Ty
w mikroweli odgrzawszy sztuczne żarcie, pójdziemy patrzeć jak Lewandowscy walczą w klatce.

To ja i Ty daliśmy im 
grać za nas w gry, 
śnić za nas sny, 
żyć za nas gdy, 
wśród zbyt wielu trybów, 
otrzymaliśmy coś co nas przerosło:

Wybór.

Więc ja i Ty wybraliśmy mądrze, 
to co codzienność miało ułatwić.
A Teraz ja i Ty siebie pytamy skądże 
się niby wziął ten 
cały Plastik.

REFREN

Take my body, give my money now (X3)
Take my body Soul howl

This is my world, It's self reactive
Me and my world are made of plastic



Illusion grows, I know it's false
I don't care any more I've sold my soul 
They've pierced my heart with chains of money
Tattooed with greed and constant panic
I have no one , no one calls me honey
All of you see me as a pretty dummy
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