
Penx, #Facepalm (feat. Szpaku, Kvmaty)
moje serce to przedsionek piekła
chciała byś do piękna klucz 
szukać miłości
kur*, no pewka!
ja to bym chciał wejść se
poruchać i skończyć

wchodzą mi kur* na profil
chcą wejść mi na głowę
a ja już nie mogę dać się podejść
raz już zawiodłem niejedna osobę
znów w sobie mam ogień
i zmieniam se podejście

jakiś śmieć wrzuca ze zamawia kur*
ze karyna dyma na kolacje
ty tak na poważnie
no zaraz go chyba wyjąsnię
a wy na to ludzi
że fajnie
ze super, ze kur* cha cha cha
tzn. tak lubie
przykro mi wole zamówić se pizze 
z niewiastą, która np. szanuje

podałem przykład
nie jestem przykładem
a może już tylko przykładem to jestem
bo cenie tu honor i respekt
i wiem ze jest warte to słowo dziś więcej
niż łapa od kogoś na fejsie
pierd* już wasze pomocne ręce
niosę konsekwencje
bo ciężko jest być kimś jak sobą nie jesteś

tak się właśnie ryju
ciągle tutaj bije z tymi moimi myślami
ty próbuj reakcje
i paradoksalnie ie wierząc w nic
wiesz już co jest 5
kur* to śmieszne
nie ejst mi do śmiechu, to pocisnę beczkę
pocisnę beczkę
ty prosisz o więcej
jak ci jest smutno, prosisz o więcej

jakaś gruba kur* znowu pokazuje post
jej kształty że schudła, to fajnie
wiec skumaj jej post
wbijał w ich bliskich
bo podobno czarny wyszczupla
co to za punchline
ja zadbam o linie
a ty już wiesz z kim tańczysz, proste
jedz se kur* te lisice
skoro twój boyfriend to nikt inny jak damski bokser

dobra ładuje baterie do końca
tu se popłynę
może tylko powkurw* by miały nietęgą minę
a może to jednak se zmienię rozkminię pocisnę jej w komentarzu łzy jej już lecą tutaj po policzkach
a ten cały fejs to jej ściana płaczu

jak taka zła jest dla ciebie



to niech wpier* te węgle
bo szczerze nie wiem ziom
będąc tu na twoim miejscu powiedziałbym ci że szerze zło

ej co ja pacze
co za inwalidzi
dla mnie to jest chore strasznie
nie chodzi o ludzi
już zamykam japę
tu chodzi o moje reakcje

ich słowa TO BREDNIE
W TYM ŚWIECIE TO FAKE FRIENDS
ludzie jadem ich życie jak aukcja
liczy się tylko kto więcej
co znaczy dziś serce
co znaczy ich serce
nie szukaj miłości
jedynie dostaniesz ją dzisiaj pod zdjęciem
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głupia małolata słucha muzy pod pigułe
i se frunę
dostaje za to serce
jak te pod klubem
dzielą emocje na minki na fejscie
ja czekam aż tu kiedyś wejdzie
jeb się psie

nie ma zniszczenia jak nie ma ludzi tam
tak te rozkminy
mi dziurawią łeb
jak mini gun

ten cały syf
nas od środka zżera
nie dziwie się
bo zagładę nam wpisali w DNA
ten wirtualny krokodyl
powili dusze zabiera
to facepalm na tronie barw
w tle leci zoombi kambelisi nana
czarne lustro trzeci sezon
pierwszy i trzeci epizod 
tak widze to ścierwo to fol out
krzyżyki z jezusem na dronach
oglądam darch jak portal zbudować
trzeba to cofnąć 
inaczej zaczniemy od nowa !
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