
ádám: 
kilöktem a gépből egy főcsavart 
Lucifer adhatnál egy cigit te
egy csavart spanglit adj 
és ne csak dohány legyen benne haver 
itt kell betépni a Tower tetején
vagy a Downing street10 előtt 
épp bóbiskol a bobby a gép zümmög
most nézd lent elég sok a nép
az utcán hömpölyög 
mindenféle figurák gumi és partiarcok
meg csajok is figyeled azt ott
jó bula nagyon jó bőr mind nagyon 
feketék fehérek kreolok sárgák 
nedvek és illatok 
izgulok a sok jó muff lent mozog
mind a behatolást várják 
én meg itt adom magam 
és minek dobom a dumát 
ha unom 
rajtam végignyomult a világ tudom
bezúzott egyet memorymnak 
a chrome historym törölve
defragmentálni kéne a burám
rászorultam egy komplett szoft és hardvercserére
túl nagy a baj
csak ne lökj a mélybe
még az a csaj kéne 
az a csaj 

Lucifer: 
lazulj haver 
ereszd a gőzt ki 
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kolbászoljunk le
itt a subway
a nelson szobra alatt
egy dzsoint biztos megakad 
ha elvonás ennyire nyúz
valami nepper csak erre húz
hozzá azt a csajt is megdumálom neked
(félre) mit eszik rajta nem tudom
jólöltözött iskolás kislány 
feszül a mini egyenruha 
nyakkendő klasszik szkúlgörlnek
elmenne bármelyik kovi-moziban
figyuzd és látod
körbedöngik mint húst a légy 
a skacok 
nyugi semmi para ne kapd fel a vizet 
hülyét ne lépj vissza a tokba a stukkert
ámul majd a bula ha te leszel a pasija
te csak te aki az első fazon a világban 
aki mindenért jól fizet
kérdezném lazán haver
miért lenne csak pont egy férfié
miért pont a tiéd 
aki mindörökké mással kever
mielőtt ettől robban az agyad 
itt van még egy csík szívd tele magad 
még el ne szállj egy kis cucctól
Londonba értél 
te vagy itt 
itt vagy ide vágytál
ez cool 
az elszúrt állandó lakhely Wellnes Paradiso 
kairó Athén Róma isztambul Prága Párizs után
nyugisabban skulizhatunk a vördre 
már ne parázz 

ádám: 
én parázok én
te dilis 
szórakozz a fateroddal inkább 
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aki voltam Tankréd Robespierre meg 
kit akarsz még 
amit én láttam Afganisztánban
te becsinálnál a felétől hát húzz el 
hülyén nyomod ha parásnak látsz
én nem szarok be 
látod ez csak egy hologram világ itt
mégis meg akarom kapni azt a cicát
ezen agyalj mi kell hozzá
még ma
mit szerethet 
milyen anyag 
oldja fel nekem dacát 
hogy megdöntsem
birtokoljam használjam a Macát
atyákat itt nekem te ne emlegess
meghagyom neked a hajnal Tímeát

Lucifer:
nagyobb fazont is láttam már beszarva
Tankréd Robespierre ádám de le se hánylak 
tudod ha nagyon kell a kis szkúlgörl megkapod 
ez is hatalmamba’ van
a kinézett buksza hát meglesz
ha megkívántad még este felpróbálhatod 
ne bomolj hogyan nekem mindent lehet 
a fatert meg aki a tiéd is 
ebből  hagyd ki

ádám: 
tudnom kell mi jön be neki 
érted és ne csuklóztass
látod mekkora raj vagyok 
nekem a hercsi se üt be 
nemhogy ilyen gyenge koksz 
amivel becsíkoztad a mobil tatyóm
nem csap le se az 
se előtte két dzsointnyi fű 
kérdezem is nem nyúlbenzin volt véletlenül
húzzál bele és csíkozz még hármat 
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durva mókát nyúlnék magamnak
lesed ahogy máris bezár a bazár
a lány meg elveszik a zsongásban 
húzz bele kell nekem kell a madár
dugnék egyet egy jó sexbárban
vele

Lucifer:
(félre) három csík koksz hát ez azt hiszi minden ingyen van itt
jól van ne bomolj itt az anyag
felszívod alfába megy le az agyad
a csajjal meg hagyd meglepni magad
(félre) még nem tudja mennyire olcsó lesz minden a végén
hiszen csak az életével fizet

ádám: 
tolom már  
nagyon kell ó jó máris jó 
nagyon felmenni hagyom az agyamba 
szétüt most jön a royal flush
húzzunk innen el
már nem bírom látni
a búráját ezeknek 
ááá látod ez kurva jó anyag
haver ezt az egy csíkot szívd fel és kövess
már pattog a szemem
skulizd már hát kik ezek
nyomulnak ránk mint a verés
csapjuk szét őket 

Lucifer:
bírlak mikor kilépsz a jó világból 
már elszáll aztán landol megint
csak azt tudnám minek
te tudod magad minek ruháztatod meg
én nem szeretnék 
a placcon ismerkedni itt
ezeket mind láttam már
nem hiányzik sor verés vad bunyó 
ők tízen mi ketten 
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már most tudni ki lesz a hunyó

ádám: 
nem ismerős csávók neked ezek te
az ott egy nyóckeres fazon
utáltam mindig 
megfordult minden bulis csajon
kis csorba arcú
beszólt egyszer neked

Lucifer: 
ja és én megkínáltam nyolc napon túl 
se gyógyult
ráesett a Rohamban a bárpult 
itt meg mekkora arc lett na nézzed
lóg rajta az arany kilóba
mire vágunk fel kérdezi
megsúgom ne szarjon be a csóka
hogy ujjnyi darabokra felpitézzük
jó lesz kebabba a kis pöcs
(félre) pfí de utálom ezt a melót 

ádám: 
vagány vagy ha tényleg kicsinálod
de ha lesz bennem speed én is elintézem
nézd meg ezt a fazont
ez egy lipóciai csávó ez a kigyúrt
boy volt pesten egy hotelban kis gizda elhúzta cekker
itt meg vastag zsés iT menedzser
dől rá a font a dolcsi nagy a raj lett a csákó 
én meg végig szopom az egész világot
ennek meg magától hullik babér
hol az igazság ember
miért nyomjuk mi a melót húgyért fosért

Lucifer: 
(félre) ez tiszta dilis igazságot keres
figyuzzál haver és rájöhetnél
nem vagyok ószeres 
ilyen régi cuccal 
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mint az igazság te dilis 
én nem foglalkozom 
ha kell annak i betűjét ellopom
te csak lázadj miért a zsén múlik minden 
mert az a komoly tétel a sima képhez
cucchoz léthez

ádám: 
hiszen tudom pont ezért 
veri szét az agyam a gondolat 
te állat te krekket nyomtál nekem 
már szét is hull a fejem 

Lucifer: 
ó te kibírod 
hisz erős vagy mint fajod
nem krekk ez csak új cucc
valami friss keverés
most zabálj majd a jó kaja a nyugalom
jó lesz 
lazulj ahogy ők is teszik 
a sok jó cucc mind arrafelé nyom
ez  most nem hip-hop mit rázod a lábad 
a  lényeg a lényedben legyen hogy nó para 
itt nincs stressz ami megesz mint otthon
nem kell a szétfutom magam hullok mint hódara
meg szívom spanglizok egész nap nyomva a melót
kiütöm magam kalinka vodkával 
aztán az se megy már csak konyul fel se áll
hát nincs big love marad a csaj suckingnak
látod más stíl van itt 
ez Londonban nem menő

ádám: 
elhúztak  a fazonok ide a jókedvbe
otthon tizest vártak a dzsókerre
az ám s a hazám 
vágnám gambán mindet lazán
rám maradt minden a trógerre
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Lucifer: 
mit irigykedsz ha megléptek 
neked meg
itt ez a rohadt nagy meló 
fel alá mászkálni térben időben
míg más hentereg a bőben
téged megzakkant minden nő 
te a csajok kedvére vagy fűzve
látom hogy jössz tűzbe mint a barom
harcolsz hülye eszmékért
aztán bőgsz mint egy majom
hogy nem így akartam
ha a buli nem jön be 
szétfolyva dőlsz rá a küblidre 

ádám: 
jutalom a helytállás napi ezer forint
sorba állhatok hambiért a mekinél
a világ szarik rám max jól beint 
űbereljem csak régi marhaságaim
megint 
tol hogy kerítsek sok zsetont 
mert kell nagyon
hisz minden zsé elmegy az anyagra 
az kell nekem 
csak úgy találok magamra

Lucifer: 
shit fuck it elég haver állj le
ne nyomj rám ennyi zaccot
inkább figyeld a bulát húzzunk
el innen a hyde parkba 
ott el lehet küldeni bárkit a jó francba

ádám: 
vezess szétcsúsztam haver vigyél le a parkba
kíváncsi vagyok a danszmakabrra

Lucifer: 
gyerünk taxi plíz tu hájd park 
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(szín változik hyde parkra mindenféle emberek jönnek
szembe és szövegük elmondása után beugranak egy zúgó
motorú repülőgépbe)

Metroszexuális: 
mert tiszta jólöltözött illatos voltam
volt kozmetikusom divatszabóm és fodrászom
másoknak ez miért fájt nem értem
csak tiszta jólöltözött és jó szagú akartam mindig lenni
tanyasi gyerekből kiváltani magam
barackszedés volt fél gyerekkorom
a bugaci sívóhomoktól menekülve jó lett volna élni itt
nem jött össze 
kár 
elütött a metrószerelvény a Piccadalyn 
hyde Parktól öt percre
így kellett ennek lenni

gót:
romantikus erőszakmentes világot akartam 
engem a havanna lakótelepen naponta megvertek 
anyám pestlőrinci tanácsi lakásában rohadtunk négyen
semmi rosszat nem akartam
menekültem
soha semmit ahogy most se
csak egy feszülő csipkékből kivetkőző 
lányt szeretnék akin minden cucc fekete meg rózsaszín
ékszerei a keresztek a kulcsok a vércseppjei  
ő az éjsötét nyugalom a halál húga ő
ebbe zuhanok bele nem vágyom a retró
életérzést magamat dobom el 
a lakótelep végleg el lehet felejtve 
gyere gyorsan metró

hippi csaj: 
mariskámat mind szétadtam a Sziget bejáratánál
bevinni nem lehet bemenni nem volt elég zsé
hát nyáron bugyit sose hordtam
és öleltem végtelen sokat 
mindenféle Woodstockokon Soundon 
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használtak sokan szakadatlan
és volt úgy hogy elestem én 
kérdezték mi van 
mondtam nyugi csak az LSD-m 
egyszer csak ez van kiöregedtem 
a divatból mit szerettem lett vintage és retro   
és bennem meghalt a hit 
bíznék még
ha nem lennék pozitív hiv
megölelem a visító vaskereket
mindegy hogy londoni subaway pesti metró

Alteros: 
nekem elég volt a romkocsma 
vagy egy kényelmes fotel
megismerni a világot
azt nem ajánlotta empirice a fater
csak ne mélyen csak nyugisan 
maradtunk a felszínen jó volt az úgy
erre biztatott
most már hogy ennyi volt
akkor mondom magamnak
te hülye fordulj be és aludj 
én uram én Alteros király
zuhanok már csak a metró szele zúg
az veri be sárral alakom

hipp-hopper: 
rám gyújtották az otthont a miskolci Avason 
ez régen esett meg bébi
gyújts rá csak nyugisan tőlem nem kell félni
ha itt van a vége és nincs duma
keménynek kell lenni mint vadkutya
ugatni a halál csontos alakját
mert nincs más dolgom az életben
csak ugatni kell ha hagyják
és rád veri jelét az élet hogy nem vagy véletlen
ebben ez egész teremtésben 
és most már nincs más nincs más
csak az utolsó nagy zuhanás
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éva, a csaj, sulis szerkóban: 
nézhetnének ribancnak kurvának rongynak
szép vagyok okos is tudok mindent 
nézhetnek bárminek ha rajtam ez a ruha jó igen 
ingyen adja a suli bámuljatok irigyen
nem a kéjenc vén tanár nem volt ott 
amikor a cuccot választottuk 
így voltunk kislányok szépek
imádnivalók és eszményképek
most ha kellek vagy nem
ne úgy láss ne csak rongyba csomagolt húsnak
min csak félretolnád rajtam a cuccot s már tennéd
belém rám így nem 
nem engedem magam 
alázni 
menj vissza a világodba 
szívd a csíkokat
nyomd be az aranylövést hogy ott is maradj
a túlon és innen szeretnék rád se nézni
nem leszek játékszer
csak dugni való gumibébi
ha én meghalok feltámadok tisztán
izolda vagyok de te 
mocsok pedofil vagy 
nem Trisztán

ádám: 
ó a nő ó csinálj valamit Lucifer bazd meg nézd
ez beugrik a szerelvény elé ez éva éva

Lucifer: 
(félre) nézd hát benyomva is nem felismerte a csajt
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