Kronikár
Decko
Z výhladu každodenne pozerám tam kde som ja doma
patríme k sebe jak chlap do ženského lona.
Mám ju v malíčku poznám každý detail
keď chceš niečo vedieť kludne sa ma spýtaj
Poznám jej históriu, píšem kroniku
som jej Kronikár mám ju prekuknutú do špiku
už to neni jak pätnásť rokov naspäť
Hlavy vychladli vždycky dáme päť
ľudia dostali rozum už sa to tak nedelí
pred tým to tu bolo celé na pi*u jak v bordeli
mrťe na napínalo a som s toho tyčkoval
oproti tomu je už dneska špičková
REF.:
neviem bez nej žiť ona to vo mne evokuje
Som jej veľký syn, má na mňa veľký vplyv
vie že som na blízku keď sa niečo udeje
zažíva zmenu ktorá je*e jako pereje
keď sa prechádzam moje oči vidia zmenu
čistú panelovú stenu ale aj ludskú nehu
z nejedného známeho sa stala matka či otec
vidím to jak včera keď sa ešte správal jako koko*
viem na koho sa obrátiť keď potrebujem radu
nezostávam zamrznutý jak kocka ladu
treba sa hýbať boj prospieva
no furt sa nájde je*ko ktorý zaspieva
stále pod kamerou sledovaný zákonom
ja sa smejem keď pozerám
stále ich vidím jak tu krúžia
vyje*aný karieristi po hodnosti túžia
REF.:
neviem bez nej žiť ona to vo mne evokuje
Som jej veľký syn, má na mňa veľký vplyv
vie že som na blízku keď sa niečo udeje
zažíva zmenu ktorá je*e jako pereje
drevené okná vymenili moderné plastové
baráky sú už tiež dávno zateplené
nové stavby tvary rôzne
nový náter ich zdobí no vyzerá to hrozne
nejaké podniky sa otvorili nanovo
po ceste k Dunaju Aupark a Lenovo
kompletne zapratané celé moje územie
už nemám pri šťaný vonku žiadne súkromie
invázia tých rodín čo pi*ujú na Bratislavu
zrazu vám je dobrá keď vám zabezpečí stravu
kostol je naveky lipa visí na klinci
zdravím belasých premrznutých v márnici
REF.:
neviem bez nej žiť ona to vo mne evokuje
Som jej veľký syn, má na mňa veľký vplyv
vie že som na blízku keď sa niečo udeje
zažíva zmenu ktorá je*e jako pereje

v noci plné chodníky nemáš kde auto nechať stáť
nikto s tým neurobí nič môžme pi*ovať
lavičky sú už tiež dávno v keli
aspoň že tam neserú na malé deti zvery
krížom cez je natiahnuté korzo
turisti sa pozerajú na nás jak v zoo
síce nájdu sa tu ľudia dávno za vodou
no väčšina má problém z robotou
mohol by som písať od rána do večera celé dni
lenže nemám toľko času sedieť pri kysni
každá zmena každý príbeh čo sa stal
Ja jak jej *KRONIKÁR* som to poctivo zapísal
REF.:
neviem bez nej žiť ona to vo mne evokuje
Som jej veľký syn, má na mňa veľký vplyv
vie že som na blízku keď sa niečo udeje
zažíva zmenu ktorá je*e jako pereje
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