
Kornik, To Nasz Świat feat DJ Shum (prod. Kornik)
Milczenie jest złotem a więc, czyszczę kartkę
chwile są jak fale a więc, płynę statkiem.
Można, trwonić godziny marnując szczęście
albo wyjść na zewnątrz, sekundę załapać więcej.
Problem to to, rzeczywistość jego stara
Ty to Jerry cały film od niego spierdalasz.
Wielu zgrywa James'a Bond'a
ślepy wierzy w święty obraz choć nie wie jak wygląda.
Dopóki się nie poddasz, wszystko to spektakl
a pech przychodzi jak kosa pod żebra.
Uwierz, to liczy i statystyka
sumienie boli tak jak w mordę tulipan.
Oddychaj, staraj się, łap tlen
pod koniec życia zobaczysz co ma sens.
Różowe okulary, umysłu bystrość
dziękuj za wiarę, za życie, za miłość, za wszystko!

To nasz świat ej, żyjemy w nim
Ja i Ty, my kontra sny.
Ty wiesz czego chcesz, co potrzebne
Ja czego pragnę możliwe że po to samo biegnę.
Wstań i wykrzycz wszystkie swoje emocje
te z wczoraj, z dziś, te złe, te niedobre.
W sercu tylko miłość, wyrzuć gniew i ból
żyjemy gdzie żyjemy a żyjemy właśnie tu.

Jesteś jak strzał w dziesiątkę, jak szóstka w totka
motywacja życia jego najlepsza proza.
Zobacz, co chcesz do siebie dodaj
wyjdą linie, rysowane kreską Boga.
Matka naszych imion, sekunda ostatnia
ciepło trzymać w dłoni, radość chwili nieś na barkach.
Nie bój się, ja nie poproszę Cię
o wypicie teraz za mnie choć zostawiam tutaj krew.
Wcale wam nie mówię, przyznajcie mi racje
mam podobne zmartwienia, choć inaczej na nie patrze.
Zastanawiam się, no i co mam Ci powiedzieć
w Boga nie wątpię, dnia nie żegnam już pacierzem.
I niczym się nie różnię, chce łapać dzień
żaden ze mnie prorok w tym momencie słuchasz mnie.

To nasz świat ej, żyjemy w nim
Ja i Ty, my kontra sny.
Ty wiesz czego chcesz, co potrzebne
Ja czego pragnę możliwe że po to samo biegnę.
Wstań i wykrzycz wszystkie swoje emocje
te z wczoraj, z dziś, te złe, te niedobre.
W sercu tylko miłość, wyrzuć gniew i ból
żyjemy gdzie żyjemy a żyjemy właśnie tu.

Wiem to trudne być dobry człowiekiem
ulga, kiedy porażki innych nie dotyczą Ciebie.
Ósma rano, autobusu przystanek
oczy rozmazane, mimo słońca tracą barwę.
Co czujesz dziewczyno kiedy patrzysz na nią
smutek, zrozumienie, spotkało Cię to samo.
Co, szczerość prosi się o brawa
twój facet to nudziarz, być może przynajmniej Cię nie zdradza.
Chłopaku pomyśl, być może ona to nie miss
ale to właśnie z nią starasz się dzielić dni.
I tylko Ona, ma ten dotyk, spojrzenie oczu i tylko tuląc ją
czujesz ten cholerny spokój.



Człowieku pomyśl o każdym pięknym momencie
te wszystkie chwile staraj się złapać w jedną rękę.
Do utraty tchu, przewijaj je jak taśmę
póki lampka odbiornika na zawsze nie zgaśnie.
Nie odkrywam ameryki, życie jest dziwką
czas ucieka zdecydowanie za szybko
Serca, emocje, wszystko w nie równej walce
tlen jak piasek ucieka nam przez palce.
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