
Ten Typ Mes, Widz
Takie asy jak ja mają problem, haNiejeden jak zaszyty, gdy widzi kredens pełen wódyJa zaszyty pełne tekstówPrzeglądam oldschool'owych jak Ninja i Shredder próbyZgłębienia podwójnej natury gracza chcę dokonaćCzemu wygrywa i czemu się stacza, zobaczMogę cały dzień dłubać przy wersachSłuchać z winyla Coffy Roy'a Ayers'aPalić na parapecie popijając kawę i wzlecieć myślamiWyżej niż najwyższy budynek w tym mieściePóki te myśli nie robią się ciężkie, zbyt ciężkie by nieść jeWyrzuty sumienia zbyt gorzkie, by znieść jeI moja gorsza strona mówi do mnie - cześć, MesWtedy włącza się czujnik wrażeń, nut nawykZły nawyk, spójnik marzeń i jawyIle można tak siedzieć kurwa jak hrabiaMam ochotę rozrabiać, a nie siedzieć i udawaćŻe zło jest do ominięciaCały syf tego miasta czeka na mnie bym pozował z nim do zdjęciaLudzie, w których oczach widzę szaleństwoOni rozumieją mnie, a ja rozumiem ichZbyt długo w jednym miejscu nie możemy byćTak nie umiemy żyćLudzie, w których oczach widzę niepokójCzęsto przyszłość rzadko mają bezpiecznąBo do problemów ciągnie ich jakaś siła ciągleI mało ryzyka płynie w ich żyłach, nie słabośćGdzie jest prawda o życiu? nie czytam LemaChoć to mistrz, ale ja chcę być przy problemachDotknąć ich, zmierzyć się z nimiBukowski, Celine jestem z nim, jestem z nimi wszystkimiChłonę i czerpię wiedzę z charakterówNie spotkasz ich w świetle jupiterówWielu z ciekawszym CV znajdziesz w marnej knajpieAle ty musiałbyś się odważyć najpierwPodejść, wysłuchać, może był artystąA może tylko przegrał w kasynach wszystkoA może tamci dwaj obok piją, aż umrąMoże ta piękna dama przy wyjściu jest kurwąLepsze lokale, kreski, cała ta pompaWidziałem to, ale nie przenoszę tego na kompaktStąpasz po cienkim lodzie, dobrze o tym wiemAle to ciekawsze niż joga i słuchanie R.E.M.Miejskie dzieciaki, różne orbityDla nich wszystkich nawijam prawdę pod bityAgresywnych, o horyzontach wąskich jak ścieżkaAle to oni wiedzą jak przetrwać by gdzieś mieszkaćOczytanych studentów na ganjiOni z kolei myślą, że hardcore to skok na bungeePrzenoszę was w mój punkt widzeniaNiejednoznaczny, więc nie możesz tego nie doceniaćZacznij to robić dziś, ale co chcesz róbI tak pokochają te wersy kiedyś odwiedzając mój grób (grób)Aha, taa i tak pokochają te wersy kiedyś odwiedzając mój gróbLudzie, w których oczach widzę szaleństwoOni rozumieją mnie, a ja rozumiem ichZbyt długo w jednym miejscu nie możemy byćTak nie umiemy żyćLudzie, w których oczach widzę niepokójCzęsto przyszłość rzadko mają bezpiecznąBo do problemów ciągnie ich jakaś siła ciągleI mało ryzyka płynie w ich żyłach, nie słabośćSpotkaj mnie na placowej ławce, pijęMówią, że uciekam tak przed życiemTo śliskie, lecz piszę ze trzeźwym umysłemZwrotki ambitne nie muszą być hitemIdąc przez ulicę po rewirach widzę mirażDobrobytu spektrum jak Lemon, DD NinjaSto rozterek w sercu, wybór często lipaWiesz, nie gdybam i tak będzie tak jak ma byćTaka myśl nawiedza niejeden pysk mi znanyChcą mieć żywot normalny, bez odsiadki, bez karyBez bliskich zabranych przez śmierci łapyTeż chcę mieć to, o spokojny byt z dobrą kobietąChociaż większość, które znam nie nadają się do tegoSłowa kocham nie używam, wybaczChyba, że farmazon aby dziabnąć, znaczy się wydymaćMęska, szowinistyczna świnia powie feministkaMam to w chuju i tak nie chcę za jakiś czas słyszećTwoja lalka to dziwka, krótka piłkaI gdy rozmyślam - żona, dom i dzieckoWiem, że rano w oczach będzie dalej szaleństwoEma, do kolejnego
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