
Peja, Taka dolina
Bo ja zawsze tutaj będę na nic twoje groźby w słowachFrajerów pierdole jak monitoring na stadionachWięc uwaga na łobuza - łobuz może nabić guzaSam problemów nie szukam lecz zbastować trudna sztukaTak jak moja liryka wciąż brudna jest taktykaAle nigdy w partyzanta wole twarzą w twarz mieć fartaMogę wygrać lub przegrać, psycha rozjebana zdartaDziałek ci to powie kłótnia kłótnią darcie mordyW samych tylko żartach jestem trudny nie wygodnyDlaczego taki jestem? A jaki mam być?Nikt mi nie pokazał jak przez życie mam iśćSam sobie radź! /nóż kurwa mać/Osadzony w realiach musze rade dać!"Przestań chlać, wróć do szkoły, zdobądź zawód" te pierdołyNie dotyczą mnie jak socjal-bony z OPSuŻyjąc w stresie pragnę stresu tak jak człowiek głodny seksuZ tym akurat jest w porządku limit w granicach rozsądkuSex jest jak narkotyk tu zaciera się ślad wątku - w porządkuByle do piątku. weekend zawsze jest abstrakcja tylko nieraz rewelacjaTam gdzie gramy się nie nudzą, mogę przejść się trasa różnaPrzyjechać, przylecieć jeśli tylko tego chcecie66-16 uderzy teraz właśnie, chociaż czas na nowe produkcjeStare zakłucają waśnie, legendy i ploty, upadki i wzlotyO tamtym i o tym, mądre rzeczy i głupotyNo co ty? Pytasz z mina idioty, nie wiedziałeś że to żyje?Że rozkwita, rośnie w sile? Dobrze w huilutaklik razem z Any obla stylemŻadnym szczylem, po prostu rymujeSwoich rymów nie studiuje nie poprawiam kombinujeZ malej głowy słowa strzelam i nie bije na oślep - wszystko ma podstawy ośleJeśli tego nie rozumiesz to nie jesteś żadnym gościemSykus ma w tej kwestii dużo do powiedzeniaWiem na kim mam polegać same dobre skojarzeniaŻe nie lubię Owidiusza to niczego nie zmieniaNikogo nie skrzywdzę bo dla swoich jestem się masz w porządku w chujA nie jakiś tam gnój, to tylko uliczny rynsztok kiedyś było coolPiękna trawa i huśtawki i przed każda chatą ławki...Nawet tego nie pamiętam.. wszystko się poszło jebaćCzołg przyjechał i odjechał popękany chodnik przetrwałTo i my tu damy rade pewnie nigdy nie wyjadę...Nie dla mnie grilowanie w ogródku przy altanieZresztą nie ma co żałować, tutaj dobrze jest!Szanować przecież umiem to co mam bo o to dbamJak ogrodnik o swe plony wciąż jestem zadowolonyChociaż z mina winowajcy niejednokrotnie skojarzonyTo aktorskie zadatki, ściema to pijackie gadkiZawsze można wytłumaczyć po co pije czemu żyje...Tysiąc usprawiedliwiam a sumienie tylko jednoNieraz przed obliczem blednie chociaż wiara załamanaWciąż się wierzy w cos od ranaTysiąc myśli co się przyśni a co spełni, misje grzechu czas wypełnićTo na tyle, jestem w tyle, czas ucieka, życie czekaNie? Jakie obrazy przyszłości nijakieTaką dolinę nieraz załapać potrafię.
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