SLOVAK TEA
Kolobeh
Pa pa pa pa pa da pou..

Nestíham žiť, nestíham piť, nestíham honobiť
a potom to chcem večer v izbe dohoniť
blbé je že pre stres to nestojí
tak v apatéke kúpim modré cukroví
pijem trávu fajčím kávu posúvam sa ďalej
aj iné fajné medicínky dávajú beznádej..
Kde sú tie staré časy keď sme ešte mali čas
kde sú tie staré časy keď to vrelo žilo v nás
teraz keď máme lóve chýba stotisíci vlas
bol si blond? tak ešte o tretinu viac..
Nevadí, veď kúpim magic hnojivo
ego hore.. v reklame neni klamlivo
či len zdanlivo veď reklama klame keď má to v mene
veď reklama klame keď má to v mene
sem-tam aj nežiadúce účinky dostanem v cene..
Večný kolobeh som na to zvyknutý
letím režim autopilot zapnutý..

Večný kolobeh je máš málo času je ti z toho zle
večný kolobeh je máš málo času čas sú peniaze
večný kolobeh ten máš v lebeni spustený
tak potlač reset postav sa a znova nabehni..

Pa pa pa pa pa da pou..

Makám vo veľkom meste opúšťam dedinu
prachy zadarmo nie ste nestíham rodinu
agresia tečie tokom sympatie bokom
komu staviam pyramídu koho som otrokom?!
O kom ty v kľude povieš: „Nehrabe pre seba!“
veď aj ja som presne taký mať cash a byť predseda
hľadím len pred seba zaaretovaný mám cieľ
múr tiel homo carieris vezmi kalach mier
a pokoj ľudom dobrej vôle na antidepresívach
keby sme tak nesypali bol by tu každý vrah
na prach sa obrátim ak opustím kolobeh
tak predsa je to zaručená cesta na druhý breh?
Úspech..máš..pech..aj tak zdochneš kým preplávaš na
druhý breh aj tak zdochneš kým preplávaš na druhý
breh..

Večný kolobeh je máš málo času a je ti z toho zle
večný kolobeh je máš málo času a čas sú peniaze
večný kolobeh ten máš v lebeni spustený
tak potlač reset postav sa a znova nabehni..

