MATURAP, JĘZYK POLSKI (feat. NERWUS)
W grobie przewraca się Mickiewicz i Słowacki
Już nie wezmą udziału w przygodzie na dwa paski
Dzisiaj, ryju, zamiast nich jest O.S.T.R i Łona
Zamiast Edypa, Albanii Król, hashtag Antygona
Swą Iliadą Homer oddał starym boga hołd
Dzisiaj mamy tylko Familiadę a sam Homer robi
Bogurodzica Maryja legenda jak Pelson
Zamyka ryja hejtersom, Kyrie elejson
Trema łapie cie na randce
Chciałbyś być jak Kochanowski
Dziś na tremę na melnazu każdy w kiblu kocha noski
Niechaj narodowi wżdy postronni znają
Iż Polacy nie gęsi, ziom, wszystkich w dupie mają
Szekspir niczym Tede wbija się tu z buta
TY Nie potrafisz już odróżnić Makbeta od McBooka
Sięgasz po lektury nie częściej niż raz w roku
I tak czytasz mordo więcej niż Polacy w baroku
Chciałbyś kiedyś lasce ziom spuścić się na cycki
Musisz umieć sprzedać bajkę, Ignacy Krasicki
Pamiętaj jest w chu* takich co zaczynali od zera
Za 100 lat na maturze biografia jutubera
Przedmiot polski
System stalinowski
Może w końcu ktoś to zmieni
Biorę na ostro lektury made in Polska
Po to by ta młodzież na debili nie wyrosła
/2x
Wnioskuj teraz, Nerwus nawija po polsku
Jestem biały i młody
I do tego cierpię
I nie mówię nikomu o tym
Jaki ze mnie introwerter
Nerwi-romantuyk
Wszystko przez te baby
Przez nie mam nie po koleiw głowie,
Jakbym czytał Dzidy
Ale myślę pozytywnie
Sokół kazał myśleć pozytywnie
Wiec jeśli wiesz co to Zbrodnia i Kara
Albo Gloria Vitus, albo Potop
To na polski ci to styknie
A po maturze już młoda polska się bawi
Już jedyny Staff jakiego chcą to ten co można spalić
Jak na weselu każdy najebany w trupa
Jak diler coś dowiezie to Eviva l'arte – niech żyje sztuka
A dwa miesiące po wiośnie, zaczyna się lipa
Nagle jesteś dorosły, każdy się z tym Baryka
Ale pamiętaj, nawet jak zjebiesz maturkę
Tutaj tytuł chu** znaczy już od czasu Ferdydurke
Idziesz w tango
Inny Świat rwie cię do środka
Dziś większe żniwo niż Dżuma
Zebrałyby wiersze Popka
Pamiętaj są i tacy
Co zaczynali od zera

Za 100 lat na maturze biografia rapera
Przedmiot polski
System stalinowski
Może w końcu ktoś to zmieni
Biorę na ostro lektury made in Polska
Po to by ta młodzież na debili nie wyrosła
/2x
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