
Natan, nieprzespane noce (prod. Pieper Beats
te nieprzespane noce znowu kurwa nie śpię
czemu czwarta w nocy to jest czas na refleksje 
dopiero wtedy wiem co siedzi mi we łbie
piszę nowy tekst, witaj to jest Natan ENTERTAINMENT
i w przeszłość zerkam
błąd się domaga poczucia winy jak berka mnie goni
już przeszedłem całe metro, krok przede mną jest Polis
myślałem że to mnie w końcu zadowoli ale
skrajny egoizm nie jest nigdy rozwiązaniem
bo zasnąłem ze szmalem ale powiększyłem ranę
może niezły ten bajer przez parę miechów ale potem się to znudzi człowieku
nie polecam w opór bo zaniedbałem parę osób
pewnie zdołałbyś mi wyczytać to oczu 
nie zaniedbuj bliskich dla tej droższej pary skoków Ty
wszystko nie wzięło się znikąd mordo Opus Dei 

pokój z Tobą z Tobą
śle miłość wszystkim blokom, blokom
choć kamienny jak posąg
a mój ostatni osąd
zmarszczy czoło wszystkim którzy wątpią
nie mogę na laurach spocząć, spocząć
wszystko może stać się prozą, prozą 
dlatego oddaje pomoc wszystkim blokom
sam szlajałem się nocą, szlajałem się nocą więc wiem

wiem co to znaczy w nikim nie mieć oparcia
i wiem jak niefajnie gasić blanta bez przyjaciela uh
daj parę lat no i Coachella
wszystko stawiam na stelaż do zobaczenia
czuję że przynależę do tej społeczności 
próbowali mnie złapać za kostki i pociągnąć w dół
 jakiś podły plan snuć ale to ja dziś zapraszam ich w gości UUUU
chcieliby ze mną zbić na pół się 
pale najwyższą półkę, nie "bottom of the bag"
zebrałem parę ran lecz eliminuje pustkę bo przeświadczenie mam tu że gram tu for fun a mój
największy fan też zasiądzie przy tej uczcie
bierzcie z tego jedzcie z tego uczcie się ucznie uh
to jest Ostatnia Wieczerze, wiem kto tu był od początku wiem kto szybko zwiał 

no i siema, siema
chce nakarmić pokolenia(lenia)
wypatroszyć ze mnie lenia
żeby czas mnie nie zmieniał, żeby wokół mnie kręciła się Ziemia
żeby zawsze był temat, temat
zmieścić nowe doświadczenia, w plecak
i żeby stać twardo kiedy każdy brecha
żeby każdy krok to był stepup, krok to był stepup ziom
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