
Molesta, Miejskie bagno
x2Każdemu jest ciężkoKażdemu jest ciężko to nie jest żadne tłumaczenie2-4 z ulicy prosto hołd spalonym mostom na poważnie i na ostroProdukcje idą w miastoPrzez warszawski brukJa publiczny wróg Ewenement biały krukModlę się żebym mógłNie wpaść w cugNie utonąć w miejskim bagnieObudzić się na dnieWłodi tego nie pragnieTo o stolicyJaka jest dokładnieObrotny przetrwa zamulony odpadnieI widzę to co dniaNa schodachNie jesteś pewien następnego stopniaLitość to utopia chorych leczy konopiaAmsterdam nie kopia biorę jaram i kaszlęTak jak ziomaleCiężar bycia taszczęTym co mi pomogą vice versa zawszeJak Klakier nie klaszczę mówię co myślęTrzymam się ściśle ostatniej deski ratunkuNa oriencie w każdym kierunkuZ prawem w złym stosunku nie zastraszamNie przepraszam muszę przetrwać nigdy nie dać się jak lamus złamaćŻycie zawsze będzie kłamaćMasz co szamać a niektórzy nie mająJego żarty znają ucieczki z bagna szukająAle jej nie ma i konieczność istnienia staje sięBardzo trudna do zniesieniaPotrzeba znieczulenia znowu naćpanyAle to na chwilę zmienia twój punkt widzeniaNa szarość otoczenia czekasz zawieszony w czasieZnów napiszą w prasieKto gdzie utonął w bagnieMiejskim bagnie elo miejskim bagnieRef.Miejskie bagno niespełnione marzeniaMiejskie bagno kara za przewinieniaMiejskie bagno tutaj nie masz wytchnieniaCzasem by godnie żyć trzeba głową w mur bić dzieciak to jeszcze nicPamiętaj skąd jesteś staleNigdy nie wiadomo gdzie możesz się znaleźćJeśli tak jak my w bagnie się wychowałeśTo ten przekaz zrozumiałeś przekaz zrozumiałeśMiejskie bagno infrastruktura po lewo rynsztok i kanalizacyjna ruraŚcieki a w nich ci którzy w nie upadliNie dali sobie rady niech ich diabliMiasto, miasto nie zwódź ich swoimi neonamiProwadź nas przewodniku zatęchłymi klatkamiPokręconymi schodamiDo miejsc gdzie w bagnie ludzie obok całej reszty egzystującej w obłudzieUtaplani w bagnie sami chcieli niech tam tkwiąUlice miasta ubroczone teraz krwiąCieszyć się ta chwilą czy mam im wszystkim współczućTrudno mi jest nawijać o tym typie odczućNowy dzień wczorajszy mocno wspomnęZnowu gdzie nie spojrzysz charaktery ułomneZ dala od plemienia żyjącego skromnieBędącego schronieniemDomem dla mnieRef.Znowu bagno miejski motywDziałania bez perspektyw po uszy wpadasz w ten syfTonący chwyta się brzytwyCzy pomogą modlitwy pod koniec gonitwyWynik robię unik myślę o tych co odeszliPrywatne piekło przeszli wszystko jest inaczej jeśliMiejscówką nie są ulice miastTam jestem jak chwast szkodnik bezużytecznyChlast przypomina że jest niebezpiecznyLos nizin społecznych to moje plemięPierdolę sławę moje miejsce to podziemieTam poza podejrzeniem nagrywam drugą płytęTak jak Sokół nie chcę być mitemA może mi te starania nic nie przyniosąBędę żył boso ale w ostrogachTwardo stał na nogach budząc wstręt we wrogachJak LSD w ich snach i na jawie uwierz w to potrafięOd zawsze mieszkając tuCzytaj wstecz AWW tu skrupułów mieć nie możnaBo to pogrąża kto tam żyje ten to poznaRef.
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