
Mes, Sam siedz
Ten dzie&amp;#324; zaczyna si&amp;#281; tak leniwie. W&amp;#322;&amp;#261;czam TV, leci jaki&amp;#347; rap na Vivie, a w MTV m&amp;oacute;j wywiad. Widz&amp;#281; prezenterk&amp;#281;, patrzy na mnie jakby: &quot;Mes przepro&amp;#347;&quot;. To jaka&amp;#347; powt&amp;oacute;rka. Tamta bluza, kt&amp;oacute;r&amp;#261; wtedy mia&amp;#322;em, dzisiaj jest retro. Za ka&amp;#380;dym razem budz&amp;#281; si&amp;#281;, mog&amp;#281; by&amp;#263; tym, kim chc&amp;#281;, chocia&amp;#380; wiem, &amp;#380;e to utopijne mrzonki, ale tak mam prawie co dzie&amp;#324;. Ziomki m&amp;oacute;wi&amp;#261; mi: &quot;We&amp;#378; co&amp;#347; o tym napomknij na p&amp;#322;ycie, &amp;#380;e trzepiesz hajs, chcesz kupi&amp;#263; dom, i &amp;#380;e w og&amp;oacute;le w chuj zgarniasz&quot;. Lecz omijam te w&amp;#261;tki, bo nie chc&amp;#281; wprowadza&amp;#263; w b&amp;#322;&amp;#261;d i doradza&amp;#263;, s&amp;#261;dzi&amp;#263;, ferowa&amp;#263; wyroki i m&amp;oacute;wi&amp;#263; o kim&amp;#347;, ze b&amp;#322;&amp;#261;dzi, bo niby rap-gra przynosi pieni&amp;#261;dze. Robi&amp;#281; to, co lubi&amp;#281;, cho&amp;#263; nie mog&amp;#281; tego dowie&amp;#347;&amp;#263;, &amp;#380;e rap to jedyne co umiem, bo znam takich, kt&amp;oacute;rzy nie mog&amp;#261; zrozumie&amp;#263; wi&amp;#281;kszo&amp;#347;ci moich posuni&amp;#281;&amp;#263;. A wiele lat temu w szkole razem byli&amp;#347;my bezczelni. Dzi&amp;#347; oceniaj&amp;#261; mnie &quot;Na jakiej jeste&amp;#347; uczelni, Mes?&quot; Ale nie mog&amp;#281; d&amp;#322;u&amp;#380;ej s&amp;#322;ucha&amp;#263; ich... Dzi&amp;#347; jestem sam, sam siedz&amp;#281; tu, my&amp;#347;l&amp;#281; o tych, kt&amp;oacute;rzy tak &amp;#378;le &amp;#380;ycz&amp;#261; mi zn&amp;oacute;w. Ale nie mog&amp;#281; d&amp;#322;u&amp;#380;ej s&amp;#322;ucha&amp;#263; ich. Chc&amp;#261; we mnie mie&amp;#263; odbicie tych, kt&amp;oacute;rych znaj&amp;#261; z teledysk&amp;oacute;w, a sami wol&amp;#261; ju&amp;#380; nie ufa&amp;#263; mi. A sami wol&amp;#261; ju&amp;#380; nie ufa&amp;#263; mi. Niekt&amp;oacute;rzy raperzy, wiesz, niekt&amp;oacute;rym zale&amp;#380;y, by m&amp;oacute;wi&amp;#263; o tym, co sami prze&amp;#380;yli, ale do tego trzeba co&amp;#347; prze&amp;#380;y&amp;#263;. I nie m&amp;oacute;wi&amp;#281; o &amp;#347;mierci chomika, czy rozstaniu z dup&amp;#261;, bardziej o podaniu r&amp;#281;ki w innym &amp;#347;wiecie kilku trupom. Nie chodzi mi o &amp;#380;adne narkotyki, czy alkoholowe nawyki, lecz o emocje, kt&amp;oacute;rym nie potrzeny jest przypis. Ja nie wywy&amp;#380;szam si&amp;#281;, bo &amp;#380;eby by&amp;#263; tam, gdzie dotar&amp;#322;em przede wszystkim b&amp;#281;dzie potrzebny ci dystans, wiesz, sam na tym skorzystasz te&amp;#380;, bo to czysta rzecz, wtedy wyjdzie ci co&amp;#347; wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; wyciskacz &amp;#322;e&amp;#380;. 100% Ten Typ Mes, jestem tu, by ci&amp;#281; poruszy&amp;#263;. A teksty w stylu: &quot;emocje odbijaj&amp;#261; si&amp;#281; od krawi&amp;#281;dzi mojej duszy&quot;, prosz&amp;#281;, pierdol&amp;#281; puste wstawki, to co jest trendy. Mam &amp;#380;ywe b&amp;#281;bny, gitary lepsze ni&amp;#380; Jimmy Hendrix, i w g&amp;#322;owie m&amp;#281;tlik. Wstaj&amp;#281; sprzed telewizora. Zabieram swoje refleksje, dam je na bit, kt&amp;oacute;ry dosta&amp;#322;em wczoraj. Dzi&amp;#347; jestem sam, sam siedz&amp;#281; tu ....
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