
Vin Vinci, Koronawirus (COVID-19)
chcą wzbudzić w nas strach
bój się /3x
przeżywali horror
czuli w jak najgorszych snach
paranoi smak
bunkruj się w chałupie
kupuj co się kur* dam
chcą wprowadzić w stan leku , utrapienia
i że czasu to już nie ma
weź pomyśl sam!
kto na tym skorzysta
jak nadziei zgaśnie iskra?

media nie przestają o tym pierd*
chcą nas wystraszyć i głowę zniewolić
nie daj myślenia, i nie daj kontroli
system w siłę rośnie, gdy ty się boisz
farmaceutyka korzysta
schodzi z pólek leków długa lista
już nie ma odwrotu i wyjścia
o to im chodzi, żebyś ty tak myślał

przeżyłem mordeczko niejedne koniec świata
coś jest kur* nie tak, bo mam 23 lata
ja dalej zyje i chodzę po tej ziemi
Bóg zadecyduje kiedy sie to zmieni

dawno powstało pewno antidotum
Czekaja tylko az sie rozprzestrzeni
zaraza która odbierze nam siłe
i resztki rozsądku, nadziei

czerpią korzyści .. hieny
a maja wizje o całej planecie
nie będzie nawet dało sie wyjść z  domu
wojska na ulicy, strach na tapecie

widzę to przecież
panika dotyka
nakręca tematy
znowu polityka
zaczęło sie w Wuhan
kto wyruchał połowę naszej populacji
spisek rządzi naszym światem człowieku
nei zabijesz racji
mieliśmy wystraczająco dużo czasu by poznać zamiary
i na jakie czyny stać ich
a teraz patrzmy 

szkoły pozamykane
sklepy jak za komuny
biegają w tą i wewtą
przerażone tłumy
ludzie są zastraszeni
obrócą temat w zżarty
jak myślą że nadchodzi 
to przechodzą nas ciarki

chcą wzbudzić w nas strach
bój się /3x
przeżywali horror
czuli w jak najgorszych snach
paranoi smak
bunkruj się w chałupie



kupuj co się kur* dam
chcą wprowadzić w stan leku , utrapienia
i że czasu to już nie ma
weź pomyśl sam!
kto na tym skorzysta
jak nadziei zgaśnie iskra?
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