
Natan, światło w tunelu (prod. Twins x Sxber)
to ten sam natan z trzech lat temu
dzieli nas tylko kilka refrenów
dzieli nas tylko tona stresu w przejściach, nie wyobrażasz sobie tego człowieku
tyle leków, tyle lęków i zjebów
tyle sprzętu i palone co wieczór
dziwnych przeczuć, chciałem tylko nic nie czuć, chciałem już tylko przeżuć tą masę problemów
znam piekło wiem jak jest na dnie już
zawziętość mam jak Odyseusz
dłuższa przechadzka zabiera tak wielu, zabierzcie tych cwelów co strzępili tlenu
lądowanie jest miękkie jak welur
teraz mam w planach Japonie i Peru
dziś jak wychodzę nie zakładam peruki, to bezpieczny przewóz

oni chcieli mnie poniżyć aż tak, żebym nie mógł nigdy wrócić
wbity topór, proszę natan się znajdź, niech nie kuszą mnie pokusy
wyszedłem z tego gówna tak jak łach, serce nosi same brudy
nadal mam te same buty, nadal te same wyrzuty
 
bo w końcu wyszło słońce, na niebie latawce, ja mały chłopiec
bo w końcu wyszło dobrze, gwiazdy na niebie i mam helikopter
bóle jak róże z kolcem, trochę zaboli ale wrócisz mocniej
czuje się jak tirowiec, bo mnie nie było już kurwa miesiące

nie wstydzę się przyznać do błędu
nie musisz mi tłumaczyć jak dziecku
nie wiesz nawet jak waży na sercu, jak stałem w tym miejscu a w piersi bez dech znów
pamiętam samotny taniec na deszczu
marzył mi się tylko zgrany zespół wiesz
kilka uczuć nienawiści na zapleczu wtedy miałem tylko w ręce jakiś tani jazz
wiele ludzi nadal na mnie liczy
na cmentarzu, w domu, na ulicy
zawsze tak zakłopotany niczym, nie wiem z którym problemem pierw się mam rozliczyć
pytasz mnie jakie znam bad tripy, te
najgorsze nie są wcale po używkach 
dzisiaj los to jest moja dziwka, tym demonom musiałem tak osobiście w pysk dać

w gardle duży kamień, on spadł z serca dzisiaj atakuje krtanie
bo nadużywanie, tylko powoduje gdzieś w przyszłości niezły zamęt
budzę się nad ranem, zlany potem że to znowu się ponownie stanie
od tego momentu, mam wrażenie że za chwile zatrzymam zegarek

bo w końcu wyszło słońce, na niebie latawce, ja mały chłopiec
bo w końcu wyszło dobrze, gwiazdy na niebie i mam helikopter
bóle jak róże z kolcem, trochę zaboli ale wrócisz mocniej
czuje się jak tirowiec, bo mnie nie było już kurwa miesiące
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