
Kornik, Jutro (feat Sebsmatazz, DJ Shum, prod. Kornik)
Twarze starsze, już nasze nadzieje młodsze są
biegnij w inną stronę by nie znać niektórych pojęć.
Spotkasz miłość życia, chwyć rękę
nie patrz długo w oczy by nie pamiętać jakie są piękne.
Wiem to głupie, może to jedyny sposób
odciąć się od emocji, nie dopuścić do głosu.
Robimy coś na przekór, często przez podłość
nic gorszego, żal, który pożera samotność.
Czy los z nas drwi, będąc gdzieś tam ponad
Ty, zastanawiasz się co ma do nas
z pod powiek wypuszczasz pragnienia, wchodzi
przychodzi moment, nie masz siły by się modlić
śpiesz się doceniać czas, tak szybko nas zmienia
byś nie mówił na koniec &quot;uciekły mi marzenia&quot;.
I może to na wyrost ale, jestem pewien
w tych słowach widzisz choć cząstkę siebie.

Ref.
Jutro też tam będę, po drugiej stronie lustra
stworzę inny obraz choć nie obiecam Ci
że wszystko będzie łatwe, na pewno się poprawi
otrzyj łzy, jedyna przeszkoda to MY.

Uczuć tu nie ma, nie ma #Sex Pistols 
Charakter jak skała twardy #Białostocki Pete Rock.
Emocjonalny rap jest tak mocno fajny jak
Człowiek, który zjadł na życiu zęby- tak, bo niewiele jadł.
Wyjdź stąd nie zachodź mu za skórę
Na Google Maps go brakuje.
Sergey Brin chyba Cię rozumiem
To co go interesuje nie dotyczy emo.
Jesteś zielony w tym temacie jak Jamajski Peron
Klika off - układ nerwowy lubi haj.
Słyszę brawa Kate Moss props He knows what she likes
Kod dostępu znasz S do S w wielkim mieście.
Nie ważne w jakiej lidze gra - ważne że gra nieźle
Jego oczy chłoną to co Twoje.
Po czym jego dłonie biorą swoje 
Nawet jak nie mogą tego ponieść.
Sentyment zabił, wskrzesił syf
Nie mam wyrzutów sumienia jak straż miejska i psy.
Daj mu mandat za life style bez kagańca 
jego ego w pięciu słowach
chłopak nie łam się jest szansa.
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