
Pst/Q, Tid Att G
''&quot;Gr upp rkningen
Gr upp rkningen
Ingen r i nrheten
Ingen alls
Det r bara alldeles, alldeles tyst&quot;
&quot;Stt i gng med rkningen, mina barn&quot;''

D s, st s d, s vind och skrda en storm
Och knns brdan enorm
Nu blir knckta ryggar vanligare n
Bland taniga kistbrare p sumo-begravningar sen
Ni har ingen aningar men, som varningar blivit s vanliga sen
Ja sa till ditt gng, att vnder ni nacken ska vi sl er
S hrt i bakhuvet att nn mste hlla gonen p er
S fort man sg er, fatta man att ni bara jiddrade  kaxa
Fr mina rader klipper till pager som missnjda riddare med saxar
Jag betraktar vrlden, frtraktar er, ni br akta er snart
Ta det lugnt, du fattar snart, att mitt frhatliga frfattarskap
Studsar ekon av verjordiska inviter mot satelliter
Och as fljer essen, men nr nd inga hjder med meriten
Fr rap-eliten toppstyrda texter radio via scen
Medans mina rader slr underifrn, tills ni fr kken som diadem
Jag ger tillbaka dina hjlpande hnder
En i snder och en e snder
Skndar grammatik med mordbrnnande ordvrngare
Jag bnder trender, och glm inte att nr du vertrder
S rent verbalt r jag definitionen av mer vld n nden krver
Jag vervgde att lmna er utslagna som pestkoppor
Men f eld i nacken och nickar som p narkoleptiska testdockor
Fr det lockar ju, att spotta s giftiga rim att ingen kan andas
 f er att spela tillbaka tills ni slitit ut era bandare
Jag e ett vandrande brott mot varenda jvla vapenlag
S rappare, skaffa er gon i nacken infr rkenskapens dag

''&quot;Det r tid att gra upp rkningen&quot;''

??? 65, grundar min existens, min excellens
Formar stormar av gudomligt ursprung vid textens grns
S lnge jag r den smorde borde MBMA ha en sekt-tendens
Min vrede str innan du vckt den ens
Vandra genom dekadens
Tusen liv slckta med ens, jag fick mitt gospel frn
Spr gjorda i stjrna som en ortofon
Fr Plesetskt kosmodrom
Post-??? messias med mikrofon-betraktaren
Rappare gr av stapeln, och dr av knckt nacke mot x-axeln
Defekt per definition, kften din klon, att du skulle vart bra
Mste du vart full nr du sa det, eller var det pressens version
Min presentation r perfektion, pluralis majestatis
Automatiskt frhat letar satan till dags dato
Saknar parit pand, textuell raritet ensam
Grnsad till knslan av ensamhet och glmtar p lngtan
Hmtar flmtande patent p universums placenta
P prnt men koncentrerat pslag, Pst/Q smglad
Pannlober som sgblad, frintar vrlden p tv slag
Hller rdslag, med Jesus, sadokiter och nazarener
Klyver tankar, rankar rappare, bygger bankrar med massa gener
Hieroglyfer passar gener och passerar polyper till graffarscener
Kastar stenen frst, jag e skyldig genom arv
Frfattar opus genom slarv och nr jag tnker krngs grnser
Snker mig till grundvatten-niv s ni mikrober ska frst det
Skit i hnder, jag slnger armprotesen p er, fr  n er

''&quot;Det r tid att gra upp rkningen&quot;



&quot;Dra er tillbaka&quot;
&quot;Rkna efter, rkna noggrant efter&quot;''
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