
Natan, pole kukurydzy (prod. Pieper Beats)
4 pory roku, 4 nastroje
pragnę zwiedzić cały globus wciąż mam nową wolę, czuję tą niewole kiedy w pracy tyram, pragnę chociaż moment na to by chwile odsapnąć a nie jebać za ich troje uh
pragnę mieć bake na stole 
łychę w szklance pomieszaną z lodem
śle te single w sieć, to jest tak jak ziemny hokej
jak tu rekreację wpleść, skoro pragnę być na tronie
całe życie mi mówili że nie mogę nikim zostać
odstawiłem kompa, nastawiłem kompas
cieszę się że roje uśmiech dziś na twarzy ojca
każdy musi zacząć gdzieś począwszy od podstaw
od pionka, do gońca, po wieżę gdzie mój queen jest?
odwrócić życie jakiejś skromnej kobitce chce
w teesie XXL, wieczory z netflixem
nie ważne jak byleby odejść precz z zyskiem
marzeń swoich nie powierzam złotej rybce
wszędzie ten chłyst jest, wszędzie jest biznes
sztylet Ci wbiją w plecy za byle pożyczkę
zamierzam sam w całości opłacić swój mixtape.

na warunkach moich gramy, u mnie leci mana z nieba Ci brakuje money
ten temat dawno przeczesany, chcę fasole kukurydze, cały być kukurydziany

dostałem swoją dole za poprzedni mecz, zainwestowałem w studio żeby popchnąć to w przód nie wstecz
powstało echo
cały czas staram sie aby móc wstążeczki przeciąć jak burmistrz
czuję się trochę jak król miasta, jak rastaman, pragnę sam, kupować lekarstwa
medykament po części też zajawka
zawsze obeznany w rapsach
podpisałem traktat sam ze sobą
moje pierwsze intuicje mnie nie zawiodą sam jestem na czarnej liście gdy pogoda jest taka mizerna
zamieniam się w belfra oj zamieniam się w belfra
nie mogę przestać bo potencjał jest w chuj chłopie
'autostopem ale znam swój cel chłopie
nawet kiedy będę już w grobie chłopie nie wykopiesz tego co jest w tekstach zwłaszcza po żałobie

na warunkach moich gramy, u mnie leci mana z nieba Ci brakuje money
ten temat dawno przeczesany, chcę fasole kukurydze, cały być kukurydziany

Natan - pole kukurydzy (prod. Pieper Beats) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/natan-pole-kukurydzy-prod-pieper-beats-tekst-piosenki,t,694254.html

