
Pono, Instynkt
Niejeden wszystko by chciał, niejeden wszystko by dałBy wszystko miał, niejeden chciał by to był złoty strzałTo strata sił, ot co, to o to byś się biłGrunt to żebyś żył jak chcesz to przecież sam wieszDosłownie zgłodniej, a zjesz, chcesz też zarabiać co tu gadaćKażdy to wie, bo tak logika podpowiadaOdwaga pomaga działać, cała wiara się odradzaWszystko co problem sprawia proste, że odpadaTo normalne, z punktu widzenia to banalneJak się czegoś nie da zrobić to jest nierealnePo co głowić się nad tym, pozbieraj to co zostałoNieraz zdobyć coś się chciało lecz wszystkiego się nie dało[x2]Mówi się trudno, nie zawsze jest jak chceszWiesz jak śmierdzi gówno, wiesz kiedy nadchodzi zmierzchLiczy się jutro i tym się cieszRób to co czujesz, bo to sam najlepiej wieszNaszym życiem rządzi samozachowawczy instynktMartw się o siebie i swoich bliskichWDZ, Hemp Gru, R.A.P. mistykMam ten magnetyzm, błysk w oku i lekkość myśliCzy jak większość chcesz zniszczyć sam siebieOddając głowę za coś czego nie jesteś pewienCzy zwycięstwo za wszelką cenęDa ci spełnienie, nie wiem, nie sadze, bądź hojnyWojna to hajs, robią pieniądze z wojnyFałsz w telewizji pozostaje bezwonnyJeśli umysł masz wolny nie pozostań bezstronnyWalcz by pomóc innym się uwolnićTo jak tonący okręt, zostajesz czy uciekaszTam gdzie trzeba dotrę idąc za głosem sercaNa nic nie czekam, biorę pełną garściąInstynkt podpowiada czego tykać nie wartoZwierzęcy instynkt każdy dostaje w genachSkillsy i styl, tego w standardzie nie maEma wszyscy co macie ułożone w baniachIdziecie po swoje, bierzecie to bez zawahaniaRap maniak EE do O do przodu konsekwentnieOd wschodu po zachód Polska przesiąknięta dźwiękiemChoćbym nie miał tego co chcę będę się starałPrzyświeca mi nadzieja i w lepsze jutro wiaraPowiem krótko, rób to co dyktuje ci serce i umysłI obyś miał w życiu więcej powodów do dumyTe albumy mają w sprzętach grać nie stać na pułkachEro, Wilku, Pono, Fred, zrozum to powtórkaTo chodzi o to wyczucie co dobre, a co jest zatruteChodzi o to by skutek to była radość nie smutekMasz dość czegoś, odbijasz i to i to jest logiczneJak to, że zagajasz te śliczne dupy nie te brzydkieWszystkie płytkie osoby te towarzyskie ozdobyTo wiadomo co się robi, wiadomo kurwę się goniSwoich bronić nie do końca instynkt się włączaI sam wiesz co robisz nie ma co kogo osądzaćJest różnie, wiesz co jest dla ciebie słuszneWiesz co robić wiesz, że życie jest okrutneRób jak trzeba, idź za głosem serca, nie ma przebaczChcesz przetrwać to sam wiesz, że nie ma co się jebaćMówi się trudno, nie zawsze jest jak chceszWiesz jak śmierdzi gówno, wiesz kiedy nadchodzi zmierzchLiczy się jutro i tym się cieszRób to co czujesz, bo to sam najlepiej wiesz
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