
Rasmentalism, Fast food (feat. Taco Hemingway, Rosalie.)
nie muszę cię znać
aby znać cię
odpowiadam tylko wiem, widziałam
nie zostawiasz nic dla mnie
i kradniesz mi najlepszy moment gdy
tak lubiłam w to grać
tak lubiłam w to grać
a tak lubiłam w to grać
a tak lubiłam w to grać

nic nowego, bo widziałem insta story
powinno nas tu nie być, ale ktoś mi dał kody
rozdaje złote myśli z przesadnej filantropii
same złote głowy, taki Midas dotyk już mam
złoty chłopak ze złotych lat
polo polo polo tylko czarnych koni tu brak
za dużo wchodzi mi w kark 
przemykam oczy ale ciągle pstrykam foty niczym konichiwa

życie w tym mieście to Fast food 
wiesz o mnie więcej niż macbook mój
i historie przeglądarek
służbowych komputerów
biur których pracowałem, aha
i nie mamy o czym gadać
to nie rozmowy nawet
spacery po hash-tagach
mapy twojego świata
w kieszeniach tanich jeansów
na rozbitych ekranach

szukam sekretów których brak
tajemnic których nie masz
czy zostanie cokolwiek co
coś co chowasz, czego nie masz
/2x

ona chciała spać ze mną
ona woli spędzać czas i się śmiać ze mną
leciał Bobby leciał Pack
włączę następną
zero pracy miałem dograć się znów Rasmentom
kontaktuje lepiej ze światem
i mój ogląd polityki raczej jest żaden
ale wiem gdzie chadzasz pic i gdzie jesz ranem
przez ten ekran znowu oczy mam jak zwierz – szklane
halo dzień dobry, jestem Fifi
nie mów co tam słychać
wszystko widziałem na relacji twego towarzystwa
wyglądasz jak 1000 bitcoinów
ale kto nagrywa?
twój były ciągle obserwuje, trochę szkoda typa!
zróbmy autem razem trasę 66
na twych biodrach krótkie szorty
na głośnikach Johnny Cash
uciekliśmy z tego miasta
gdzie nas ciągle goni flesz
a jak nie masz fake uśmiechu
każdy pyta co ci jest?, oh!

szukam sekretów których brak
tajemnic których nie masz
czy zostanie cokolwiek co
coś co chowasz, czego nie masz



/2x

powiesz mi coś czego nie wie Internet?
chyba nie
gdzie jesteś?
umiesz wyjść poza 7 cali jeszcze?
czy dostane serce jak stuknę dwa razy?
chyba nie
kim jesteś?
umiesz wyjść poza 7 cali jeszcze?
chcę cię widzieć ‘no filter’
topless przy mnie
witamy na głębokich wodach
może bujać, bo okręt płynie
scrolluje przez twój dzień
pośród wypieszczonych kadrów szukam
szukam najdrobniejszych rys
wolałbym nie wiedzieć paru rzeczy które już wiem
albo zostawić je na później

szukam sekretów których brak
tajemnic których nie masz
czy zostanie cokolwiek co
coś co chowasz, czego nie masz
/2x

chciałbym zwiedzić cały świat z tobą
żadne miasto, chciałbym las z tobą
znowu dzwonie miedzy miastowo
i oglądam piąty snap z tobą
chciałbym zwiedzić cały świat z tobą
żadne miasto, chciałbym las z tobą
znowu dzwonie miedzy miastowo
i oglądam piąty snap z tobą
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