
SzczepAn Ft Kadobe, Koszmar
(Kadobe)
Słyszysz krzyki znów z podwórka
To twój młodszy brat
Jak masz się pozbierać po tym jak zawala ci się świat
Kurwa już dawno opuściłem Narnię
W szafie był skarb a to majk tak naprawdę
Wielkie sępy które krążyły nad głową
Teraz chcą bym z nimi gadał podbił może gdzieś na molo
Trochę lipa nie powiem że jest przypał
Wkurwiasz już wszystkim weź się nie odzywaj
03 rocznik mam pieniążki, mam błyskotki tak jak Tymek
Wiem poprostu że właśnie po to się urodziłem
Kochaj mnie zabij mnie jak będę chlać
Wiem że jak tak będzie to nie zostanę sam
Moje życie płonie jak krueger
Ale w moim śnie kurwa nic nie czuje
Raz groźby smierci
A raz pochwały
Dlatego SzczepAn bipolarne sprawy

Refren: x2
(SzczepAn &amp; Kadobe)
I zanim znowu 
poleje się na mnie hejt
Wezmę ludzi 
którzy dają mi siłę 
Za sukcesy 
wylewany jest Daniels
A ja to nowy 
this man w twoim śnie

(SzczepAn)
 Młody szczepan 20 lat różnicy 
Ambitny chłopak wychowany na ulicy
Prują się przez neta za dużo tego bojkotu
Mówiłem przyjeżdżaj nie wysyłaj polotu
Życie wysłane kasą masz ja jestem gołodupcem
Powiedz otwarcie kto komu kurwa  obrabiał dupke
Nazywasz mnie szczurem zobacz kto stoi za mną
Mój ziomal z którym żyje w chuj dobrze ty kanalio
Nie znasz mojej przeszłości
Dostałem wędkę nie rybę 
Teraz patrosze wnetrznosci
A ty patrz jak to płynie
Nie trzymanie moczu za często ci się zdarza
A ja leje na takie kurwy i się nie obrażam 
Zarzucają mi że bujam się z małolatami
Wspieram ich sercowo w tym wieku to mną miotały dragi
Mam wspaniałą kobietę tak się kończy kurwa zwrotkę 
Nie pieniążki a ziomki, zawsze staną koło mnie

Refren: x2
(SzczepAn &amp; Kadobe)
I zanim znowu 
poleje się na mnie hejt
Wezmę ludzi 
którzy dają mi siłę 
Za sukcesy 
wylewany jest Daniels
A ja to nowy 
this man w twoim śnie

Kadobe ft. SzczepAn - Koszmar (prod.  Azzan)

SzczepAn Ft Kadobe - Koszmar w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/szczepan-ft-kadobe-koszmar-tekst-piosenki,t,689621.html

