
VNM, Tomek (feat. Tomson)
zacisnąć bede musiał zęby na nią
dla małego 7-latka
korytarz wydawał sie rozległy jak wielki kanion
i ten wielki strach wypełnia mózgu zakątki
przez świadomości ze po raz pierwszy będą mnie oceniać
i nie chodzi o 2 czy 5-tki
pewnie domyślasz sie o co chodzi, taa
ale gdyby to było oczywiste
na klasowych fotach tylko ja zasłaniałem buzie
i parę razy mi sie udało
ale potrzeba akceptacji we mnie coraz silniej zakwita
może słyszałeś o tym na Bliźnie
teraz o sobie wiem o wiele wiecej
sięgam po samo dno ta płyta

mały introwertyk musiał zostać ekstrawertykiem
żeby jego słoń pokoju przeźroczysty
i kto wie, może nawet zniknie
mały zrobi to po to 
żeby każdy go lubił
żeby nigdy nikt nie mógł zarzucić mu 
że jest chu* owy bo nie ma kawałka buzi
mowie wtedy sobie, ze nie będę nieśmiały
musze być niezniszczalny
zupełnie jak Venom, kiedy pokonał mojego super bohatera
bo nie musze być dobry, musze być nietykalny
wtedy moje alter ego przejęło kontrole
i wzięło w niewole moją głowe
i dla niego Tomek został sam na 26 lat w podstawowej szkole 

[Tomson:]
zawsze robiłem do złej gry dobrą minę, więc ej
dziś już nie musze niczego, nie wstydzę się, nie, więc ej
i nie wiem, ze to rozumiesz
dla mnie to więcej niż wszystko
co to uczucie maskuje
największy hajp, uśmiechnięta twarz
co z nią jak jesteś sam
zawsze robiłem do złej gry dobrą minę, więc ej
dziś już nie musze niczego, nie wstydzę się, nie, więc ej
i nie wiem, ze to rozumiesz
dla mnie to więcej niż wszystko
co to uczucie maskuje
jeżeli masz mnie w uszach od lat
chcesz poznać mnie
to ja!

nie wiedziałem jakie na psychice mojej odciśnie piętno, nie
z czasem być lubiany zmieniło sie w: nie lubisz mnie, to pierd*l się!
śmiejesz sie ze mnei bo nie mam kawałka buzi
mam hajs, fejm mi dupy, pier*ol się!
współczujesz mi że nie mam kawałka buzi
mam hajs, fejm mi dupy, wiec czego mi współczujesz?
ta ziemia mi lekką jest
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