
Paktofonika, S
Babilon to iluzja, więc odrzuć ją mówię ci odrzuć jąBo Babilon to wtedy, gdy myślisz, że wiesz, co widziszA jest zupełnie inaczejPacz na wszystko i wiedz, że jest tylko takie, jakie jestSą dni, kiedy widać to jak na dłoniJedno, czego od ciebie dziś chcą oniChcą abyś zgubił sam siebie w pogoniGoniąc fikcyjne szczęście czas swój trwoniłSą dni, kiedy widać to jak na dłoniJedno, czego od ciebie chcą dziś oniTo abyś zgubił sam siebie w pogoniGoniąc iluzoryczne szczęście czas swój trwoniłPoczuj to idealny dzień, pogoda dla bogaczyTak jak ten dzień jest bez zmartwieńWięc nie martwię się, bo nie ma, czymWszyscy naraz to dla wypoczywa czyNa dwa zapalam na cKażdy niech zobaczy na tyle głęboka na ile patrzyNo, bo to tam jest haczykGłębiej, głębiej jestem tam gdzie ciemniejWidzę jasno miasto niemniej niż w ciszy słyszysz ode mniePotajemne powiem wam, dlaczego nam a im lekkoZainfekowani z tym zanim skończą z kolebką swąSą stąd swąd pieniędzy władzyStoimy przed nimi nadzyA oni my skąd wziąść azylMuzyka mą MekkąTo tak jak smak ekstazy nie pluj w gołe wazyTotalna mafia nazywana też SelektąPoczuj to to ze słabości siłaBo skąd byłaby złość gdyby nie było miłościLub byłaby ona niemiłaPoczuj to to ze słabości płynie i nie minieI nie winię tych, co nie pozwalają mych krajiNie odrzuci ich to daleko to to pułapyNa każdym pułapie będzie wiedział, że toZa papier jest to wszystkoUważaj spadniesz niskoUważaj z tym to blisko Ciebie, oddajesz się błyskomSą dni...Hear me guy, zawsze stać Cię na więcejHear me girl, ważny efekt nie intencjeKontroluj czyny, bo za ich konsekwencjeJeśli są złe sam miej do siebie pretensjePamiętaj o tym, bo w BabilonieTak bardzo, bardzo łatwo jest ubrudzić swoje dłoniePamiętaj o tym, bo w BabilonieTak bardzo łatwo jest ubrudzić swoje dłonieDumny ten, kto czysty jak Lew Judy w koronieCzysty ten, w którego sercu żywy ogień płonieTrawi to, co złe, aby wyrosło noweWięc rozpal go w sobie i wszystko gotowe, bo:Są dni...Polska kraj, w którym żyję, twu, gnijęW telewizji wciąż te same zakazane ryjeI tak sobie myślę, że w tym kraju szykuje się rewolucjaNie na ulicach, w głowach, w sposobie myśleniaW sposobie postrzegania rzeczywistości, w świadomościTo oni nas tego nauczyliTo oni chcąc nie chcąc nas do tego przygotowaliA przygotowywali długoTak, więc, pewnego dniaDzieci rewolucji podniosą dumnie głowyNastąpi przewrótCi, którzy będą w pierwszych szeregach pogryzą się o władzę z tymiKtórzy byli w cieniu, z tymi, którzy czekaliRewolucja zje swój ogon, historia się powtórzyWszystko i nic ulegnie zmianieZmieni się wszystko i nicRównowaga zostanie utrzymanaTo stanie się na twoich oczach, tuz obok ciebieTo od ciebie zależy czy będziesz wiedział, kiedy to się stanieBo wiesz, to dzieje się codziennieDzień w dzień w każdym mieście w tym pojebanym krajuTo się nazywa walka o przetrwanie
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