MATI x SKOR, SZUKAJ ZNAKÓW
MATI:
Rzucamy klątwę, stawiamy im ultimatum
to comback, pierdolony powrót zza światów
w górę victorie, tych dwóch znów na track'u
nowy porządek, szukaj znaków
SKOR:
Czas powrócić, zabić chaos
znowu zamieniam słowa w ciało
znak pokuty słany falą
niesiemy symbol zmiany szalą
nowy porządek, nowy dekalog
a twoja psychika nie wyjdzie stąd cało
bo kiedy wchodzimy, idziemy na całość
dlatego robimy tu nalot
boom, boom tu mury się walą
i znowu wybija godzina zero
wracam na rejon to psycho stereo
bunt, bunt niesiemy dzieło
to się zaczęło dekadę temu
tysiące serc tu poszło za tym
nadchodzi przełom, reset systemu
nowy porządek - SKOR, MATI
MATI:
(?) wpadam i robie tu odstrzał
ciężka riposta od gościa o wprost niemożliwych możliwościach, blau
lepiej się poddaj bo temu nie sprostasz
to nie groźba - to jedyna opcja
rewolucja już czeka u bram
a bestia nadal jest głodna
chłam idzie w niepamięć, nowy porządek,
nowe przesłanie, kolejne rozdanie kart,
gra w opcja hard, mamy skarb dla wybranych
niepokonani, w górę sztandary
w pełni wiary po stokroć
spóźnia się to, co od zawsze nam było pisane - WOLNOŚĆ!
SKOR:
Rzucamy klątwę, stawiamy im ultimatum
to comback, pierdolony powrót zza światów
w górę victorie, tych dwóch znów na track'u
nowy porządek, szukaj znaków
MATI:
Kości zostały rzucone
masz tu bilet na podróż, w jedną stronę
to jest dobry omen i wiedz
że jeszcze nie wszystko stracone jest
ja idę po swoje (idę po swoje)
z każdym żywiołem mam zawarty pakt
i pierdole ten wyścig zbrojeń
(?)
bo jestem hardkorem i mam wizje tak chore
że już boję się samego siebie
oddawaj koronę, to koniec
nowy porządek, czytaj znaki na niebie
co będzie dalej, sam nie wiem
namierzam cele w gniewie,
ty jeszcze nie wiesz, będziesz, jestem pewien
chwytam za oręż i idę po ciebie
SKOR:
Płonie flow, motywacja, kontynuacja dzieła DWA S

kontreakcja, zawirowanie, reformacja feel the fire
reanimacja, zmartwychwstanie, infiltracja, złap za broń
(?)
idziemy na front, come come
mam parę bomb i kiedy upadną to wspomnisz me imię
skurwysynie, ta saga płynie
nikt nie jest na tej scenie winien
gdy walka minie i kurz opadnie
rzucimy klątwę, to pole rażenia
halo ziemia, początek przemian
nowy porządek, do usłyszenia!

MATI x SKOR - SZUKAJ ZNAKÓW w Teksciory.pl

