
Pono, Temat zakazany
Ref.: [Fu]To tabu, to temat zakazanyTo nie dla nie kumatych ani nie dla wydyganychTo rany, które się goją, przetrwają ci co bólu się boją[Pono]To tabu z gradu słów, zółw za nagrany znów (ów)W dowód zipów wartości, gotów?To dowód odpowiedzialności za los kilku osóbTo znak odporności na przeciwności losuFakt (fakt) to fakt głosu z bitemTabu kojarzy ci się z ZipemJestem rad, lecz Zip nie jest mitemTo tabu, to strefa cieniaTo twe odbicie w lustrze tylko, że krótsze pole widzeniaMasz do czynienia z końcem, który odliczasz od początkuJesteś w szoku i to jest w porządku według istniejących prawTak, według poglądów fal start, lecz nadszedł czasBy raz zaryzykować, by nie chować gniewu, by się wyładowaćTak, właśnie tak poznajesz tabu, kultura rapu cię uświadamiaTabu to nie nagrania, teledyski przede wszystkimTo bliski ci znajomy, to sam ty tyle, że z ciemnej stronyRef.[Pono]W rzeczywistości żyjesz mówisz to przekleństwoPoznajesz prawdę mówisz, że niewiedza to błogosławieństwoTak naprawdę to męstwo się liczy, odwagaJak życie ćwiczy, a prawda przyjdzie samaPóki co bałagan na strychu, stragan przed oczamiJak po kielichu do świtu melanżRaz wygrałeś, licz na rewanżNie ma przebacz, nie lekceważ tabuI tak przegrasz, nie zwyciężysz śladu, którym jest herezjaAntidotum to miejska poezja, kwestia miejscaInterpretacji bez gwarancji co do racjiświat kombinacji, brak tolerancji wad wszystkich nie ukryjęBo żyje jako człowiek i jako człowiek zginęNa tabu winę zwalasz, na minę wpierdalaszTrzymasz się z dala, to strach, to tabu ciachRef. x2[Jędker]To tabu, poznajesz mój głosO mały włos mógłbyś go już nie posłuchaćTabu, zależy kto i czego próbuje się doszukaćDo każdych drzwi mogą zastukaćŻycie zatruwać by oszukaćCzemu ktoś, sam decydujW kwestii tego tematu sam najlepiejWiesz co jest dla ciebie tabuPrzećwicz szybko, otwórz oczy, spójrz na muryDwa i w łeb wu odtrutka na szczuryInaczej muka za muką i błędemBo może być wiele ciśnień tabuMało czasu, tak wiele przemyśleńZet I Pe znak w tle, w pamięci O.N.F.R.Czy Powszedni Chleb, tabu teraz sens amper[Pono]To rany, to wytykany strach przed nieznanym jak rapZ góry uznany za przegrany, to strach przed ewentualnym błędemStrach przed tym co będzie, strach przed niewiadomąTabu zostaniesz ciemną stronąJak Zip, Pono, Zip grono, Zip Skład to nasz światŻyjemy po swojemu dzięki czemu Pono, Fu, Koro, WWOI jeszcze sporo pro gra o honor, program twój horrorTo tabu!Ref. x2
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