
VNM, Kim (feat.Vito)
Bo we mnie jest słońce i deszcz
nie wiem czy to dobre czy złe przelew czy cash
niezdecydowanie kontr wiesz czego chcesz
iść do przodu czy wstecz
mówić prawdę czy nie
powolutku czy biec

nikt nie może mówić mi kim jestem dziś
nie wie tego nikt tylko ja i moja niunia
może po tej płycie powiesz więcej mi
jak to widzisz ty
czy podobne tempo mamy
z tego co pamiętasz o mnie
to co pamiętasz o mnie
nie jest dla mnie niewygodne w ogóle
twarde ze mnie nie zostały
alko się nie leje cały dzień
moje byłe by mnie nie poznały, nie, nie,  nie

nie uciekam od emocji
czy są złe czy happy
jestem jakby po terapii
ale bez terapii
gdyby teraz na nią poszedł
gość powiedziałby mi 
weź swoja forsę i wróć do  mnie jak znajdzie się jakiś kur* problem

zmieniłem 2 wian dziennie, na jedno na tydzień
niby sięgałem gwiazd kiedyś ale nigdy nie byłem ich bliżej
nie walczę ze sobą, tylko słucham siebie
moim idolem buddyjski mnich bardziej niż Mick Jagger
bo za żadne hajp i fame świata nie da tego main state
moje demony staja dęba mając ze mną na pieńku
gniew, bezsilność, strach, bezpodstawne poczucie winy
jak przyjdą do mnie podyskutuje z nimi
skąd się wzięłyście ?
czy tam jest fajnie?
co mi dacie jak uznam że jesteście racjonalne
dla mnie to nowość, ze to jest opcjonalne
ale tak już zostanie, żyje w zgodzie ze samym sobą na wieki wieków amen

Bo we mnie jest słońce i deszcz
nie wiem czy to dobre czy złe przelew czy cash
niezdecydowanie kontr wiesz czego chcesz
iść do przodu czy wstecz
mówić prawdę czy nie
powolutku czy biec

zrozumiałem że nie musze zawsze biec
mogę kiedy chce
nawet jak nie wpadnie flota
nie zrozum mnie źle
nieraz sie martwię też, ale kto nie?
ważne ze mam wybór
i już nie jestem kontrolowany siła której nie rozumiem
i czuje coś co wiem co czuje
sporo na to pracowałem ze by w nowym mnie odnaleźć sens
na stare śmieci nie powrócę, nie nie nie

byłem control freakiem
i moim nowym hobby będzie kontrolowanie swojego mózgu
żeby życ najwygodniej
i te rymy cale nie musza być zawsze podwójne
ważne ze nawinę zawsze co chce



i zgrabnie to ujmę
kim dizś lesjem??
spośród liter sterty słowa które najtrafniej mnie opisują
to ultraintrovertyk bez społecznych reguł
z chaty wychodzę jedynie do biedry
też do studia, na siłke i lekcje śpiewu
czekaj wrócę do tego rymu, bo fajny był

introwertyk
Cisne na switchu w te gierki
lubię kiedy rano kładę na kartkę
pierwsze litery jak..
na zawsze szama nie zostanę padlinożercy
w zeszłym roku dowiedziałem sie kim naprawdę jestem
nie mam poje cia o cyzm pisał
to najpieniejsze
jak 2012 znowu jeade w ciemno
i mam nadzieje ze na tej trasie paru zostanie ze mną

 nikt nie może mówić ci jesteś 
albo kim masz byc mnie nie intere jaki los twój
jeśli nie lubisz odmawiać – no to kosztuj twój wybór!
jeszcze czeka na nas w chu* przygód
nie wiemy kiedy to ssie skończy
ja pozwolę sobie nie komentować twoich błędów
tylko sie nie denerwuj
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