
Ten Typ Mes, Book Please
I’m sorry my Book 
Jutro do ciebie zajrzę
I’m sorry my Book 
Coś innego nieważne
/2x

My book
My book
My book
My book
I’m sorry
/2x

Miałem poczytać książkę Miałem
Godzinę wyrwać temu dniu
Strony takie
Białe takie
Suche takie
Małe wydawnictwo
Czarne z gór
I nagle fajne foto
Fajny wóz
Może kiedyś
…
Raczej motel
Ładny motel
Zrobię prawko
Zrobię
Serio!
Szczeny w dół
Zoba jaki tem ma koła
Ma 3 koło
Niby motor
Koła 3
Ni to kład to 
Ni to auto
Dobra, znam
Mam to 
Na co taki bagno mi 
Niemiec płacze
Mirek radzi - kup
Może vintage w starej ładzie
Milion twarzy będzie
Widok
Lędźwie
Hasj zdobędę już
Przez godzinę dowiedziałem się ze fajne auta
Motory, fajne są
Jestem godzinę głupszy
Godzinę krótszy
A miałem przeczytać coś
miałem przeczytać coś

My book
My book
My book
My book
I’m sorry
/2x

Jeżeli płytko myślisz
To dużo ćwicz
(Nie no)
Będziesz wyglądał



A jak jesteś bystry
TO dużo pisz
(Serio)
I miej wszędzie konto
Ja lubię rozmawiać
Czytać papier
Rozrabiać w nocy
Witać japy
Widać, jakbym został bibliotekarzem
To byłby bliżej marzeń
Dosyć na tym
Już ja i książka
Dobra
Już leżę, łaknę treści
Lecz ciągle Konstans
Ktoś snuje opowieści
Ktoś podsyła linki
To jest naprawdę ważne
Ktoś podrzuca cynk mi
Jak nie obejrzę to w towarzystwie zasnę
Bo będą się jarać że jakiś wywiad
Jakaś dupa, jakiś feler
Jakiś elekt upadł
Jakaś diwa zalana w trupa
Jakich wiele grupa
Moja grupa tego słucha
To mnie wkurw*
Moja książka nie jest durna
Ja potrzebę mam podskórną
Czytać konkret a nie gówno
Ale godzina w dupe 
I temu psu jeszcze na budę
Czy chcesz się czegoś dowiedzieć
Czy chcesz tylko leku na nudę
Piotrek, tej godziny nie zwróci ci nikt
Przerobiona na budę
Czy chcesz się czegoś dowiedzieć
Czy chcesz tylko leku na nudę

I’m sorry my Book 
Jutro do ciebie zajrzę
I’m sorry my Book 
Coś innego nieważne
/2x

Coś innego nieważne
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