
Vienio & Pele, Tak od siedmiu lat
Pele Szusza w gardle przerywa sne pobutka w głowie mi szumi jeszcze wczorajsza wódka wczorajsza noc wcale krótka nie była a dla nie których pewnie się jeszcze nie skończyła następny dzień tym co zwykle Ikarusem lekko spózniony na ustawkę z Tytusem misja dostarczyć master na winyle, puszczam sms i odpływam na chwilę dzień dobry za ile i czy wogóle da się przerwal zamuły telefon w miedzyczasie żeby zagrać taki sztos jak w trasie wiesz z tym koleżką co gra na kontrabasie przystanek centrum z nieba leje żar to szybkie tempo oszałamia miejski gwar Tysiące ludzi miliony spraw do załatwienia skręce se jointa i poszukam gdzieś cienia zobaczę co slychać u chłopaków w Jakuzie na ławkach przy muzie szczegół klipów dogadam wpadnę do Dysku i spadam do Schronu jutro trzeba oddac singiel do Pomatonu podrodzę odwiedzę antykwariat płytowy może znajdę coś co wzbogaci projekt nowy dzień po dniu tydzień w tydzięń brat tak od siedmiu lat Refren,2x Tak od Siedmiu lat elo dzień w dzień tydzień w tydzień elo czuje ze to wszystko elo w dobrą stronę idzie elo Vienio Elo trzeba skończyć na piątek poligrafię zrobię to najlepiej jak potrafię a w miedzyczasie projekt ulotki w autobusie projekt do nowej zwrotki gdzieś na ulice wymyśle plan promocji ten temat wzbudza wciąż wiele emocji szybko do studia środkiem lokomocji dziesiątki opcji którą wybiorę tylko z uporem Person coś zdziałamy a nasze plany same w czyn się zamienią razem z premierą najnowszego krążka odczuję ulgę i dalej podążam szlakiem winyli kompaktów i kaset naklejek masę ruszamy w trasę zdobyć kolejną plakietkę z koncertu grubo ponad setkę graliśmy napewno skrzynię pancerną Dj karmi płytami wjedżam do studia z nowymi tekstami tam z koleżkami chwilę odpocznę kolejna plyta zamkniete cykl całoroczny Refren,4x Tak od Siedmiu lat elo dzień w dzień tydzień w tydzień elo czuje ze to wszystko elo w dobrą stronę idzie elo
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