
Kojot X Oxon, Tak już masz (feat. Jędrek Wołodko)
Tak już masz
Czasem się w tym gubię, ale tak już masz
Bywa trochę głupie to, lecz tak już masz
W sumie trochę lubię to, że tak już masz

Mówisz mi piękna pogoda, a więc jedźmy gdzieś to wykorzystać
Więc szybko misja, lubisz świat oglądać tylko z bliska
Coś proponuję i klasycznie zaraz wszystko pryska
Ty w telefonie, znowu Tik-Tok, Insta, Tik-Tok, Insta
Wracam do domu, wyczuwam już focha i klimat, mam stany lękowe
Wiem, co to za mina i ten wyraz twarzy jest znany, on znaczy game over
Coś odwaliłem i to moja wina, a ona się bawi w niemowę
I bądź tu Sherlockiem i masz się domyślić, kochanie, bo ja Ci nie powiem
Mamy jakieś piwko i zrobiłem jeszcze szybko chilli
O-odpalam serial i się wkręcam, a Ty śpisz po chwili
Wjeżdża nowa książka i się jarasz, i masz mocną wkrętę
I trafi na stertę - książki nieskończone, rozpoczęte
Puszczasz mi jakiś numer, ja wiem, co się zaraz stanie
Czy chcę, czy nie, za kilka godzin będę znał na pamięć
Tylko się droczę, a na kłótnie dzisiaj brak tu szans
Znam Cię na wylot i wiem, że po prostu tak już masz

Tak już masz
Czasem się w tym gubię, ale tak już masz
Bywa trochę głupie to, lecz tak już masz
W sumie trochę lubię to, że tak już masz, tak już masz

Trochę mnie bawi jak unikasz powiadomień
Kolejne sprawy, a masz coś na głowie cały czas
To bardzo Twoje jest i robisz to świadomie
Bo tak już masz i wiem, że mieć tak możesz cały czas
Widzę jak się starasz, choć Ci życie dowala
Wraz ze świtem przytłacza Cię to wszystko znów
Jakbyś znów zapomniała wczoraj zmyć się po balach
Chcesz przeklinać od rana, nie masz tylko słów
Ale nieważne jest czasem, co mówisz, bo lubię też sobie posłuchać jak płyniesz
Zaliczam Cię do ulubionych ludzi, więc gadaj se, co się na usta nawinie
Czasem Cię drażnię, to cienka linia i myślę, że zaraz mnie, kurwa, zabijesz
Mam w sobie małpę, co Ci poradzę, że lubię się czasem pobujać na linie?

Masz swe głupotki, znam je tylko ja
Ale to Twojej dłoni szukam, będąc blisko dna
Masz w sobie moc, którą tu (oo) niewiele istot ma
Będąc przy Tobie czuję ciągle to, że wszystko gra

Tak już masz
Czasem się w tym gubię, ale tak już masz
Bywa trochę głupie to, lecz tak już masz
W sumie trochę lubię to, że tak już masz, tak już masz
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