
Sok, Orientuj si
Ludzki umysł, ta, to powód do dumy, taweź go użyj by cię nie wkręcił w świat obłudyCzłowiek rozumny się nie sprzeda, nie ma sumyza którą można go kupić, chyba, że jest kurwa głupiCzujesz się zaszczuty przez bezpodstawne zarzutyjakby zakuty w kajdany, wypluty, wyzyskiwany?Czy masz rozum, tym samym masz swoje zdaniemasz prawo wyboru, masz sposób, masz rozwiązanieswych kłopotów, to sposób dziś na przetrwanienie stanie w bramie, idź panie, rozwój to wyzwanieBy mieć mieszkanie, by mieć na nie co miesiącby zjeść śniadanie, by mieć za co wyjść wieczorem z kobietąDlatego pieniądz, chcąc nie chcąc, oznacza położenieponiekąd pieniądz ma dzisiaj największe znaczenieTeraz pieniądz w cenie, konsekwencja, doświadczeniemasz prawo wyboru, masz władzę nad przeznaczeniemCzytaj, ucz się, bez tego jesteś słabydziś masz wiedzę, albo jesteś sterowanyŁykasz jak pelikan każdy farmazon władzylub analizujesz świat i królowie są nadzyW imię czego, nie ma być wolności ja się pytam?I będę o to pytał wciąż, jak zdarta płytaTytan? wolę czysty teflon, nie łykamanaliza źródłem rozumnego życiaŚwiadomość syna, cierpliwość i logikanie wielkość barków, czy pojemność silnikaJa nie żyję na pokaz, jest jak jest i mystikaspekulujesz o milionach Sokoła? a tu lipaAle nie oszczędzam, i co ty robisz w to nie wnikamnie nędza mnie kręci i nie ciemna ulicaGdzie słyszałeś w moich tekstach, że chcę wychowywać synaw zasyfiałej ruderze, ty chcesz? powiedz szczerzeNie uwierzę, chyba, że jesteś pierdolniętyrodzina i przyjaciele dla nich sentymentyNie dla bloków, zaspawanych zsypów widokówPono i Sokół - przełom na przełomie rokuPrawda pomaga też zakopywać topórchyba, że hobby takie masz - mieć wrogówJak chcesz być silniejszy, łącz zamiast dzielićPrzecież nie są wolni ci zamknięci w złotej celiZamień koronę dziś na garść ambicjizamiast nabijać materac im, pokaż, że myśliszNarkotyki to syf i mega biznes, czaisz?Ktoś żyje z ciebie, i twoich ziomaliTak samo szlugi i alkohol, to jest biznesi każdy z nich pluje tutaj na twoją krzywdęTego potrzebujesz, a co jest zwykłą wkrętkączym się delektujesz, a co zostawi piętno, elo

Sok - Orientuj si w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/sok-orientuj-si-tekst-piosenki,t,525208.html

