
Sokół, Burza (ft. Zip Skład)
W imię przyjaźni ruszamy w bal
Patrz, sztorm,
Na salon wjechał maradona, maradona, maradona
Kto by się kur* tego spodziewał
Patrz sztorm!
Po najgorszej burzy wyjdzie słońce
Kur* wjeżdżamy tu jak błyskawica
Słońce
Jak błyskawica
Słońce
Sztorm
Na ustawkę z ziomalami
Serwuje nad tsunami
Odpalam szluga od pioruna,
Pioruna, pioruna
Kur*, pioruna
Patrz: sztorm!
Pić albo nie pić
Szekspir
Pić, nie pić Szekspir

Jak jesteś w porządku nie pękaj
W największej burzy nie zmokniesz
W burzy
Mamy otwarty szyberdach
W burzy
Łokcie oparte na oknie
W burzy
Odpalam szluga od pioruna,
W burzy
Wódkę pije pod deszczówkę nie mamy szkopków
odkręcam migacz – od teraz staje się kubkiem

deszcz pada
my nie mokniemy
z szacunkiem – tak tu żyjemy!

Tworzymy, robimy
Działamy, kminimy
A później gdzies się napijemy – Zdrówko!
dziś płacisz tutaj gotówką
W burzy
Na salon wjechał maradona
Ty nie bądź zdziwiona
Jak w staniku znajdziesz nad ranem tylko gibona

W imię przyjaźni ruszamy w bal
Patrz, sztorm,
Na salon wjechał maradona, maradona, maradona
Kto by się kur* tego spodziewał
Patrz sztorm!
Po najgorszej burzy wyjdzie słońce
Kur* wjeżdżamy tu jak błyskawica
Słońce
Jak błyskawica
Słońce
Sztorm
Na ustawkę z ziomalami
Serwuje nad tsunami
Odpalam szluga od pioruna,
Pioruna, pioruna
Kur*, pioruna
Patrz: sztorm!
Pić albo nie pić



Szekspir
Pić, nie pić Szekspir

Gałąź , byle której wiatr nie ruszy
Pierwsza łamie się podczas BURZY
Nawałnica nie wypatruje burzy
Deszczu grad, tańczymy w kałuży

W tej furze słuchamy nowości
Pioruny lecą po całości
Na burzy wrzucamy to w głośnik
I za to tu nosem się wciąga tornado

W burzy, 
Ta powódź zabiera jzu domy i fury 
A  my pod prą luźno delfinem
Do ziomka za winklem
Kur* pa, pa
Nie chodzi o to by przeczekać burze
Tylko by nauczyć się tańczyć w deszczu
Dostosuje się
Mam to w naturze
Zatrem tańczymy dalej
W samym epicentrum

W imię przyjaźni ruszamy w bal
Patrz, sztorm,
Na salon wjechał maradona, maradona, maradona
Kto by się kur* tego spodziewał
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Na ustawkę z ziomalami
Serwuje nad tsunami
Odpalam szluga od pioruna,
Pioruna, pioruna
Kur*, pioruna
Patrz: sztorm!
Pić albo nie pić
Szekspir
Pić, nie pić Szekspir

barman polej 100 gram wódeczki
grad napierd&* wprost dso szklaneczki
czysta na lodzie
plus ogóreczki
Pić albo nie pić
Szekspir

pozornie spokój
oko cyklonu
i same znajome  japy
w burzy
burza śnieżna, na blacie alpy
zawierucha taka ze zrywa nam skaty
ja piorunem ładuje powerbanka
nas Zczyste sumienie nie trafi cie szlak

te wały jak w 97tym
poszły i płyną okruchy
nic, naprawdę nic nie pomoże



jak nie wynurzysz sie suchy
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--
Burza (ft. Zip Skład) - Sokół. Płyta 'NIC' ukaże się 19 listopada 2021 roku.
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