
Zeamsone, Metro (feat. Wac Toja)
Wypij za moje zdrowie, kiedy umrę
Nie zakładaj nogi na nogę,
Dzieci będą dumne
codziennie rozmawiam z bogiem
choć żyję okrutnie, żyję w półśnie
każdej nocy demony tu mówią do mnie
może wpuść mnie?
może grzeczniej
może później morze Śródziemne
może czuję później
z ulicy tą pengę mam w szarej komórce
a ciebie już nie chę , podziękuję później
a moje plecy dalej marzą o kur*
a może cieszyć się z małych rzeczy wkrótce
małe rzeczy, mały budżet
świat to niesłychany skur**el!

12 klatek na sekundę
za szybki do zauważenia przez służbę
ale co powiedzą starzy kumple
co pokażą nowe funkcje
co pokażą młode damy w krótce
śpiesz się szukać wrażeń u mnie
prędzej niż 6 zer
każdy z was chciał tą pengę mieć
ona robi sobie szczęście
czuję się w jak jakimś transie
stoję sobie kur* w metrze
znowu mówią do mnie weź się
znowu mi podajesz rękę
a gdzie byłeś kur* wcześniej?
a gdzie byłeś kur* wcześniej?

gdzie byłes wcześniej sytary
gdy krążyłem w piekle stale?
ja miałem wiarę i vixowałe by naj naj naj wykonać moją pracę
daj daj mówią mi puste wary
wyczytałęm to z ruchu planet
wydarzenia tak niespodziewane jak wypadki
i huk kajdany
chyba to do oczyszczania
od małego wybuchu się nam nic nie stanie
od małego ja w brzuchu to czystość miałem
od wielkiego ja chcę słuchać stale
bo na większościach siedzi ma pełna postać
i wyczuwam od środka i od niej radę
rozejdą się po kościach
chwile przeszły w ciemnościach
wczorajsze dramaty dziś idą w nieznane
gdzie wyobraźni wzrok sięga
tam mój dom, moja twierdza
tworzę ja w pełni serca dla niej
chodź i klękaj, maleńka

maż coś więcej to daj
suki mają zimne ręce
świat się kręci, ja się kręcę
kiedy napada tu jebany grad
zarabiać ten jebany hajs mam
będziemy tu znani jak cały świat za parę lat

12 klatek na sekundę
za szybki do zauważenia przez służbę
ale co powiedzą starzy kumple



co pokażą nowe funkcje
co pokażą młode damy  wkrótce
śpiesz się szukać wrażeń u mnie
prędzej niż 6 zer
każdy z was chciał tą pengę mieć
ona robi sobie szczęście
czuję się w jak jakimś transie
stoję sobie kur* w metrze
znowu mówią do mnie weź się
znowu mi podajesz rękę
a gdzie byłeś kur* wcześniej?
a gdzie byłeś kur* wcześniej?
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