„Tyrone’s RAP”
Nie powie mi nikt
jak ja mam żyć
Co mam jeść
Bo żyję wciąż
W tym gównianym mieście, hej, Nju Jork
Parówki i
chińskie zupki, joł
W kamienicy,
piwnicy
Nikt nie powie, że lepiej wie
Jak to jest
ja
Karo as
Albo sukces albo w maku frytki smaż,
Nie da się zmyć,
Ich smrodu, nie
do grobu tyrasz z tym co masz,
Ta, dam Ci prawdę, teraz patrz

ti

Hej, Wiem kto to Norwid, Norbi też
Nie ogarniesz co w mojej głowie jest
Mohammed Ali i Doktor Dżej,
I całe zasrane NBA,
Reggie Jackson,
Jesse Jackson
Michael
i Mahelia Jackson
Co wspólnego mam z nimi ja,
chłopak z ulicy co tylko zna
Tu Ćpanie,
Tylko Chlanie,
Strit Fajty,
Luzuj majty,
Córki me square i ich wieczny dens,
Daj dwa dolce, to ich sens
Adidasy, pierwsza klasa
To ja,
To my,
Więc nie gadaj mi więcej jak mam żyć

„Nie powstrzymam się”
Też znasz to uczucie?
Kiedy wstajesz ale z Tobą on
też wstał
Stoi, niby namiot,
albo żołnierz
na swej warcie twardo tak
Albo wtedy gdy, mijasz ten sex shop
Do witryny kleisz oczy swe
I udajesz, że
nikt nie widzi jak grzeje Cię
Do klubu chcesz iść i czuć znów
słodki smak
Marihuany
Gdy ona śpiewa i
Tańczy zupełnie tak jak Madonna
I znów konar….
Lub późna jest noc, Ty w łóżku jesteś
sam,
Zimna pościel
Ręce ogrzewasz więc
I otwierasz ten fap-folder gdzie jest ona
I tak to już jest
Gdy kształty ma
Nie wiem jak, nie wiem jak
się powstrzymać mam
Nie powstrzymam się
kiedy zbliża się
Bo nie umiem przy niej
opanować rąk
Nie powstrzymam się

„Chcę stworzyć tu magię”
Chcę stworzyć tu magię
I chcę udowodnić wszystkim że
potrafię ich wzruszać, bawić też
bardzo tego chcę
Chcę stworzyć tu magię
Na scenie swój ogień odkryć chcę,
Poruszyć każde serce głosem mym
i widzów słyszeć śmiech
Bo chcę najlepszy w swoim fachu być
I chcę największe role mieć w CV
Brecht lub Harold Pinter
Sofokles, Eugene O’Neill
Chcę poczuć na jak wiele mnie już stać
być jak kolejny Hopkins lub DeNiro
albo Alpacino!
Co rok Oscara chcę w ręce brać
Chcę stworzyć tu magię
I porwać za sobą cały tłum
Ja nie chcę już błaznem tylko być
I twarzy maską kryć

Chcę stworzyć tu magię
Magię

