
Peja, M
Częsty brak reakcji doprowadza do frustracjiPiętno biurokracji doprowadza do wariacjiNa chama nie załatwisz, bądź grzeczny może zyskaszPanie będą tak uprzejme na zajętych stanowiskachWolno dopijając kawę w urzędowym czasie pracyZ łachy wydają oferty i do pracy rodacyZa sześć stów zapierdalasz, na opłaty ci nie starczaNie dożyjesz 60 zmarszczysz się jak pomarańczaW ten sposób nic nie trafisz, ususzysz się jak śliwkaA więc stoi cham małolat w ręku browar, w drugiej fifkaDzień za dniem taka rozrywka, monotonie musi zabićŻycia spieprzonego nikt z młodych nie chce naprawićTa, jeszcze nie dzisiaj, może jutro się rozejrzęZa legalną pracą, ewidencją i urzędemZa pieniądze zarobione się ubiorę i zdobędęSerce pięknej kobiety, jeszcze wszystko się odmieniA na razie w urojeniach pogrążeni, środek bagnaTo codzienna rzeczywistość polskiego nastolatkaTo mój rap, to moja rzeczywistośćTo mój rap, to moja rzeczywistośćJakie życie taki rap, w nim zawarte jest wszystkoJestem z tych MC co pieprzą jak człowiekowi ciężko x2Chwile, chwile, chwile, jedną małą chwileW dzisiejszych czasach praca stanowi przywilejJadę w miasto, mijam światła, patrzę ma problemy typPsy chcą udaremnić jego prace, mycie w furach szybI odbiorą mu chleb, jego sposób na kasęJadę w MPK, z nudów czytam cudzą prasęWojny, bomba, coś o wąsach w uniformachPrawybory, strajki, rządowa platformaTo normalka, jak to, że przy każdej większej krzyżówceZnajdziesz biedotę zbierającą drobne w puszkęPomóż, daj na zupkę, nie trudno zauważyćNikt nie wie jak siły, możliwości zrównoważyćOd zawsze tak było, nędza nigdy się nie skończyTrzeba przetrwać wszystko tak jak plakat przedwyborczyŚlad zostawię po sobie, daj mi bańkę więcej zrobięChcesz wiedzieć co mi się marzy?Stworzenie nowych miejsc pracyŻeby nie nie musiał iść kraść, chłopak ciągle się narazićBy utrzymać rodzinę, dziecku nie wytłumaczyszDlaczego nie ma co do garnka włożyć, jarzysz?Jarzysz, jarzysz, kurwa jarzysz?To mój rap, to moja rzeczywistośćTo mój rap, to moja rzeczywistośćJakie życie taki rap, w nim zawarte jest wszystkoJestem z tych MC co pieprzą jak człowiekowi ciężko x2Monotematyczność tekstów, życie nie jest lajtoweZmieni się najlepsze, coś innego ci opowiemTylko pozornie wtórnie bo krzyk ciśnie się na ustaRozwój w prawidłową stronę, nowa rapowa produkcjaMożliwość wypowiedzi, to przeważnie w głowie siedziŻycie daje po dupie, nie przestanę o tym ględzićJak pętla na gardle bieda zaciska swe sidłaRytm jeżycki z tym wygrał i będzie trzymał dystans (Dystans)Podtrzymam tu na duchu każdego, który zbłądziłWyprowadzę cię bez mapy, życia przeciwnik nie godnyWszędzie szum niepokorny na to gówno odpornyTo codzienna normalka więc weź to wreszcie pojmijTo mój rap, to moja rzeczywistośćTo mój rap, to moja rzeczywistośćJakie życie taki rap, w nim zawarte jest wszystkoJestem z tych MC co pieprzą jak człowiekowi ciężko x2

Peja - M w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/peja-m-tekst-piosenki,t,505527.html

