
Kobik, Nemezis
żyje w świecie 
który gównem tanim chce mnie mamić
i nawet jak się nie spieszy
no to się pali
paradoks
cóż, nie musze być jak super crue
bo z niektórymi gadka
tu mi się nie klei w chu*

przestań się zastanawiać jaki możesz być
to będziesz sobą
i wyjdzie z ciebie prawdziwy ty
możesz się doszukać sensu w linijkach
choć moda zatacza koło jak od jebanego cyrkla

choć chłopaki na kwadratach i winklach
myślą o tym co zrobić by ich kariera pykła
nie wczuwam się za bardzo
i nie boje się wyzwań
trochę zmienia się forma
formuła – ta co dotychczas!

to nie muzyka do tańca, do tupania nózią
musisz ruszyć głową
co jest, nie wymagam dużo
choć od siebie daje tyle, ze wypluwam płuco
dlatego pośród chwastu jestem na betonie różą

pod to logo BRO
nie sprawa dla reportera
jeden lot, jedna miłość, jeden punkt widzenia
życie nie hobby
nasze życie nie hobby
jak dla ciebie hobby, nie wiem co ty tu robisz

Nemezis /12
i ty musisz to przeżyć
po równo się nie należy, nie!
/2x

możesz mówić że to monotematyczne w pyte
pisze o tym co widzę
nie wymyślam historyjek
choć jak niejedne mc miewam barwne życie
to każdemu po równo nie równa się sprawiedliwie
rośnie mi tu lista obowiązków a nie życzeń
w morzu potrzeb najważniejsza to dać byt rodzinie
dostatni zapewnić
bo życie to klika chwil
nie mam czasu na chill /2x

każdy dzieciak marzy żeby jebnać viral
ja dbam o swych słuchaczy jaka ilość by nie była ich
jaki mam pr dziś
ja wbijam w to ch
to niby moja sprawa jak na sygnaturze as

to nemezis każdemu według zasług
jeśli naprawdę wierzysz
wszystko jest kwestia czasu
to nemezis każdemu według zasług
jeśli naprawdę wierzysz
wszystko jest kwestia czasu



Nemezis /12
i ty musisz to przeżyć
po równo się nie należy, nie!
/2x

Kobik - Nemezis w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/kobik-nemezis-tekst-piosenki,t,664891.html

