
kukon, Hermetyczne plotki
To hermetyczne plotki, nie zbliżone do prawdy
A ty koleżka dawno nie byłeś taki zabawny
Po co pierdolisz głupstwa na temat tamtej panny
Ona się nie widziała ze mną już po tym ostatnim
I nie wiem czy się jej to podobało, bo mi nie
Ale lubię opowiadać o tym że to był najlepszy sex, jaki miała
To był dzień w którym nie stała mi pała, tak jak trza
Ale jak się przyjebała do mnie sama to niech ssa
Wtedy ćpałem koks od kilku dni, piłem wóde
Przyjechała jakaś taxa, wzięła nas, wróciłem cudem
Potem jeszcze wydzwaniałem, po więcej jak jakiś czubek
Chciałbyś mnie z tamtego dnia, kurwa to bym rzucił muzę
Jestem zły na parę osób i życzę im najgorszego
W takim życiu nie ma wrogów, ani kumpli nic dziwnego
Że czułem się nieśmiertelny, nietykalny i bez ego
Więc jak uraziłem zdjęciem Cię to i tak nic wielkiego

Czasem myślisz trochę inaczej niż wszyscy i jest problem
Każdy ma jakieś fobie i każdy kiedyś chciał porsche
Jeśli zgubiłeś portfel, no to pewnie go podniosłem
Jeśli zgubiłeś forsę, to ja pewnie ją mam
Czasem myślę trochę inaczej niż wszyscy i jest problem
Każdy ma jakieś fobie i każdy kiedyś chciał porsche
Jeśli zgubiłeś portfel, no to pewnie go podniosłem
Jeśli zgubiłeś forsę...

Zmieniałem parę razy kart sim, wiele razy miałem debet
Miałem w głowie tylko kwit, kiedy klepaliśmy biedę
Robiłem to tak jak dziś, tylko że nie chciałem wiedzieć
Co będzie za parę dni, a dziś chcę wiedzieć, a nie wiem
Rozumiesz że to jest styl, w którym każdy chcę powiedzieć
Ale siedzi tylko na kiblu i komentuje zdjęcie
Że kiedyś to byłem kimś, a dzisiaj udaję siebie
Pierdolony zjebie, pokaż kto by chciał udawać Ciebie
Piszę mi że wyszła z gówna, słuchając moich piosenek
Też musiałem kupić pudla, aby sam tyle nie siedzieć
Chcę wyciągnąć ludzi z pudła, jak niewinnie poszli siedzieć
Każdy czasem robi błąd, bo czasem po prostu nie wiesz
Jak zachować się gdy życie idzie inaczej niż chciałem
A tu długi dół, a głowa kurwa nie wyrabia z ciałem
Parę razy się nabrałem też na głupie, będzie dobrze
Tu gdzie na jedno wesele, musi kurwa wypaść pogrzeb
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