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LYRIKZZZZZ

tekutý kydy, promazaní filipové, co vloudí se
do jámy lvové, normální lidi, filutové pro kus pindy.
Ale jestli seš moc, tak dopovíme to jindy…

Intro
da dada hovada. Edoshův Kur-ník. A taky Qbeat. Kdo si dá
feat? Smrad..

Mám v klíně dychtivýho koně
by Trombóza
…Tonda musí podstoupit 12 injekcí do penisu a tohle je
devátá…
ON/
Jsem nadržený zvíře, vše jen v dobrý víře
posílám ti pohledy od moře a čekám na ty tvoje a
vylitý pivo jakživo zamete pod koberec
pak já a on a ty nám kosočtverec, neo-sedlaný hřebec
nezkrotný jezdec, nekonečné ostruhy
ááleneboj , se mnou můžeš po pipině vyklouznout z nudy a
sjíždět sexy duhy a společně si to užijem, vezmu tě za ruku
dáme si rozcvičku nahoru dolu nahoru dolu
hele a kdy teda jako sjedem tu duhu?
Mám v klíně dychtivýho koně-prcání, paničky, miluju
kundičky, mám v klíně dychtivýho koně
Já ty a stáj, sexuální ráj…Já ty a stáj, sexuální ráj…
Pozoruju tě, když se nedíváš
dráždim tě bosou nohou jak kobru
chci být tvou jehlou,když vyšíváš
chci udělat novej sestřih tvýmu bobru
Pozoruju tě, když se nedíváš
dráždim tě bosou nohou jak kobru
chci být tvou jehlou,když vyšíváš
chci udělat novej sestřih tvýmu bobru
Já ty a stáj, sexuální ráj…Já ty a stáj, sexuální ráj…
Nejsem nic míň než pozorovatel
vidím tě a hle: Vilém dobyvatel..
ONA/
Jsem nadržená klisna, chci alfa, nejsem líná
v uchu nej klipsna, v očích kontakt na třísla
nemastná neslaná sycená kyselina
mám to ráda hrdě,nejsem plas-te-lí-na.
Vrtěti se z vína umí každá primadylina.
Fííhááá..to je můj soused, bydlí naproti má ucpanou
vzduchovku, v obýváku dalekohled, windows a výhled
nemám pifku, tak mastim si pifku...buzífku. jemu k pivku,
do krůty chci vtlačit cheat, nádivku.
Než se naděješ(vý)dobytku ..zatáhnu tě do příbytku
A rozrajtujemsófa, ten ležérní druh nábytku
Nestelu kolíbku, nevařim polívku. Mám komplet Sex ve
městě na dívku, na půdě celou Top dívkuA vim kdy jít na
prohlídku svý macatý frndy..
Co kdyby..mladýdělaj chyby tvrdí starý ryby

ONO/
Má mě ráda, nemá mě ráda
Je to pomáda, není to pomáda
Polstrovaná šaráda a do rána je tma
Paráda
Jsem výplod, splodina, výměšek, tekutina
z klína mi dá vylést vášnivá hodina..hm..sotva polovina
Pendolina
A zpoza na mě kouká
Matka Lenina..

VIR
by Brutální Nikita & Edosh
…vir…vir…vir…vir..virů vir….
Hej bró, k tobě mluvim, že když homo povstal z šimpanze
Raz dva deset sto se spustila se expanze
Protože homo sapiens málo sapiens
skrz panoblánu planety, vir, víc es sapiens
Veni vidi vici,naučil se mluvit
Transkripce buněk slovem, a pak zbyl mu jen pocit..
Homo zapomeňnahappyends, neoháněj se Darwin
Virí lidi ryzí, Bože byls-li? Dals vir
Vyhomonimír divně pobral to expanzivní pnutí
Hm, že by měl problém s prostorem, kde nebylo by k hnutí?
A jako terovirista nejsilnějšího kalibru
Má imrvére u prdele život v ekvilibriu
a-tak na třetí planetě od Slunce..
opanují blaze virióni v buňce..
její bohatsví viratolestí sebezáchova
její SARS, chřipka AIDS, naše převirchova..
Nenažranost lačnost zlost
Je mi cizí role/vole host
Radši ohlodávat cizí kost
Sovy nejsou,čím se zdají…
ANI VÝÝÝR
Jen vir je vir jen vir je vir jen vir je vir
Komplementárně binárně vitálně to de i dovnitř debile
Vysuň meč, zasuň meč, balanc chápeš? Žádná křeč
Vyliž si díru hermelíne králi Sirů
Nenajdeš smíru, kde není míru, vyhoň mi míru
Cejcho buď si perceptor, nažhav si receptor
Nemá šanci vireador, nevyrudnou s tebou
Ty zakrslá pšenice, na vodu čekající sazenice
zalej se, chcípáš tu, chápeš ne?
Nenech se nýst proudem lymfy styx…

Vrať se na Zem, pro protipohyb
Neslintej, nekulhej, odpusť si oukej, co čumíš,
Viruju ti, tak poslouchej…

hltáš falusy a s hubou plnou koulí se tváříš jak modla
jseš to co víš
a není náhoda,že všechno co tvrdíš je zpíčená móda

Viry,teze, ismy, činy. Pravdy kvasí, kocoviny. Z jádra hlavy
vyraz zní. Rovnováhy popření. Kontaminované soužití.
Fauna, flora, lidi vidí. Lék za lék se virmění. Bože byls-li?
Dals myšlení…

jseš to co jíš
chodíš a spíš a spíš jen sníš jak vařičovi vybíráš
byt..spíž..chceš peace.klíč,kterym se opravíš.naladíš.nebo
bradu z prdele vyšpulíš výš.(spíš se ale řítíš pořád níž a
níž..nevíš).marodíš..jseš pokusná myš.po nocích v pajzlech
smrkáš klepky jak zavřený fetky.chceš ven z kopky a jdeš na
hajzly,hajzle.?mrdky.za pár set polykáš cokoli jak vyčpělý
štětky mrdky..hlavně ven z těch hoven v hlavě..

Nenažranost lačnost zlost
Je mi cizí role/vole host
Radši ohlodávat cizí kost
Sovy nejsou,čím se zdají…
ANI VÝÝÝR
Jen vir je vir jen vir je vir jen vir je vir

Vítej v říši chemo-houcí magié.
Řekni, co je tvá patologié.
Život je strast a bolí tó.
Recepis vydá dr.Smrt-dí-tó..

Co je tvá PATOLOGIE (feat Smrd)
by Brutální Nikita, Edosh, Smrd, Trombóza
Hej člověče, netvař se jak vítěz.
Hej pojď sem, řekni mi, na co chcípeš.
Na život? Vo barevnejch pilulích.
Věř mi, jsem doktor, mám to v ampulích.
Když tě něco bolí, vem si ibák.
Nebo na spaní a sebevraždu barbiturát.
Vyrážku z opalování ti smažou kortikoidy.
Nebo preventivně žer mrkev…
Vodteď seš nemocnej, páč jsem to řek.
Připadáš si zdravě? No to ses splet.
Je potřeba prodat novej legální fet.
Na každej lék pro protijed.
Je nás tu hodně, vem si prášek.
Pro zdraví cokoliv, tataráček.
Nebo třeba pečuj o svý vlastní cokoliv
A tvař se u toho jako kdokoliv..
ee.jasně.každej svýho záhonu rýč.
Ale co je v hlíně, to už nevíš.
A mě přijde, že zasranej je celej svět.
Stopy jak kroky co nejdou vzít zpět.
A to sou vrytý stopy v hlíně..
Čumim na to jako dýně…
Vítej v říši chemo-houcí magié.
Řekni, co je tvá patologié.
Život je strast a bolí tó.
Recepis vydá dr.Smrt-dí-tó..
jseš to co jíš.
morfeus.matrix.červená.modrá..zežral jsem oba
jseš to co víš
mám rakovinu života.nádor na duši.a valba je léčba
jseš to co jíš.

jsem nevědomá chyba,do dna vypitá sklenice, pomazánka
ve slevě, dávám jak herák.skvěle, stačí mi vana,
vodka, ploutve, způsobím tsunami onanie, ragnarok, žádná
hloubka, ale hloubš
souš, připíjím na zdraví skol a ty si můžeš udělat třeba
salát,ou, taky si dám, dík, je to jedno jak dva, svý druhy
vyčmuchám kdekoli, vim přesně kde jsou
máme stejnej puch, stejnej smrad, stejnou sloku, kumpáni,
co myšlenkou rozčeří hladinu hmoty, kokoti
jsme vším, co nemáš rád, v jednom, v jedné, na pitevně..
jsem sebevědomá chyba, vypitá sklenice, pomazánka ve
slevě, dávám víc, stačí mi vana, vodka, ploutve…..
způsobím tsunami onanie na co ses to ptal? Tak tohle je
moje patologie..

Šoféřina (prod.PhCZ)
By Edosh
Šoféřina šoféřina role jako každá jiná.
Kurvo jeď! Šlapej plyn! Valim ho se zpožděním!
Sračky. Stěrače. Smyky. A zatáčky..
Heky! Leky! Tiky! Fleky .rajčatový omáčky.
Do řitě! Řiď! Kdes měl cvik? Spěchám do práce. Dostanu
kick. Kvůli tobě! …fakt dík! Ovládáš to jak Maxipes Fík..
Mimo obec se jezdí 90. Ne 50. Tady seš u lesa.
Šlápni na to, ať seš vůl či svině. Nemůžu tě předjet
v serpentíně. Jezdíš dnem jak ponocnej. Tvůj auťák je
malomocnej! Konečně rovina. Beru tě z levý. Koukám na
ťeba: dědku nevíš! Jeď domů vem si k tomu ty svý půllitry.
Tady seš navíc. Tvá kára je z dob bonů. Řidič konečník.
Postrach dálnic..Ale co to?! Doprdele. Klíče. Mě se snad hulí
echt z chladiče??! Kontrolky řvou. Musim stopnout. Za
páčku vzít. Do kufru kouknout…

Otvírá kufor: černej hulan. Už do práce nejede. Ten
Megaloman. Výstražnej trojúhelník. Dost ho to tíží. V tu
chvíli ho s jistotou děda objíždí..
Vooolééé! Co to bylo za vemeno?
Zasranej hajzl! Fuckoff na to břemeno!
Chladič to čadí! Vysrat se na-NATO!
Všechno v prdeli! Dědek může za to!!
Víš co? Taky sem tady. Jsem tvoje audi. Nech si kydy!
Nakládáš mi jak kdybych byla Lamborgini. Nejsem auto
rakev, i když nejsem líný. Sloužim ti jak slovům činy.
Z čadiče ti posílám černý džiny. Proč si myslíš, že s sebou
vozíš hever? Nejsem na baterky. Nebuď kretén!
Nejsem člověk, ale stroj. Sloužim ti jak mikrovlnka.
Mám info jak kdybych byla z STK. Jsem audi. Ráda bych ti
schnell frnkla. Neleštíš mě jak free stařík. Svým byznysem
akorát čas maříš. Starej se o mě když chceš do fochu! Dolej
šťávu! Jsem suchá hochu..
Místo šťávy do ní kope. Skupina Bé. Stačí málo.
V audině to vaří hněvem, když slyší: „Proč jsem si nekoupil
bávo?!“ Poslední kapka. Uvolňuje ručku. Nárazníkem mu
dává ďahu. To chce klid! To chce klid! ..a týpek letí dolů ze
svahu..
Šoféřina šoféřina role jako každá jiná.
Kurvo jeď! Šlapej plyn! Valim ho se zpožděním!
Sračky. Stěrače. Smyky. A zatáčky..
Heky! Leky! Tiky! Fleky .rajčatový omáčky.
Co mě to řídí za vemeno?!
Zasranej hajzl! Fuckoff na to břemeno!
Auu! …. čadí! To bolí to!
Poslat ze svahu to kripl-jelito!
Voooléééé! Co mě to řídí za vemeno?!
Zesranej hajzl! Fuckoff na to břemeno!
Chladič to čadí! Au! Au! To bolí to!
Poslat ze svahu to kripl-jelito!

Vlastně jen jede - to je podstatný
Teď nejde vo dobrý bo vo špatný.
A nikdo není první ani poslední.
Jen teď tou cestou zní.
Dálnice je nekonečná linie.
Ale ňákej exit tam vždycky je.
Neví, jak ustát ten let.
vpravo vlevo rovně zpět?
Má 4 mapy a jeden svět.
A nestíhá myslet, musí jet..
…veď ho dál..…za pedál……až za kraj……nebo na okraj…
(řidič):
Vobčas ani nemám chuť ji opustit.
Vzdát se tý cesty, uhnout na zcestí.
Tak vojíždim gumy, vyjíždim koleje.
A čekám na naději, až se naděje.
Ve skutečnosti se ale nic neděje.
Jen sem tam víc jasno, když neleje.
Nechci se jí vzdát - svý ideje.
Za volantem klidu mi dopřeje.
Jsou totiž představy, co dobře sloužej.
Všechno sladí – že je to oukej.
Že seš (si) dobrej. Víc se nemusíš ptát.
Když musíš si za svým hrdě stát.
A já jedu…takže nestojim.
To je podstatný. Víc nic nevim.
Dálnice je nekonečná linie.
Ale ňákej exit tam vždycky je.
Nevím, jak ustát ten let. teď
vpravo vlevo rovně zpět? teď
Mám 4 mapy a jeden svět. teď
A nestíhám myslet, musim jet.. teď
Neví, jak ustát ten let.
vpravo vlevo rovně zpět?
Má 4 mapy a jeden svět.
A nestíhá myslet, musí jet..

Romanticka (feat Smrad)
By Edosh, FoX WolF, Smrad

Dálnice
by Brutální Nikita & Edosh

Jsme zamotaný / Jsme i zmatený / Jsme sváru příčiny
Jsme zlato rodiny / Vy naši hrobníci / Vy jste zlý jazyci
Vy jste zmar konec / Vy matka otec

Veď mě dál..Za pedál..Až za kraj..Nebo na okraj..
…dálnice…to je jak film:
David Lynch - road-movin‘
Tmou-nocí svištět kdo ví kam.
Těžký poznat co je klam
za plexisklem. Všechno je tam.
A neřídí jen řidič sám.
Ale on to neví, jede si svůj plán
Příde si svobodnej, vlastní pán
Tolik možností, i když jede rovně
Může prasácky, stejně tak skromně

Za lesem nese se příběh smutných časů Vánočních. Kdy sníh
ztemněl smutečními zpěvy. Za zpěvu koled u bohaté tabule
se u sporáku strachy krčila. S roztřesenýma rukama nesla
hodoboží cukroví, oko krví podlitý, úsměvem zakrývala,
Vánoční pohodu chránila, ať se hlavně nikdo nedoví o její
modřinové mapě na zádech spáchané hrdinou s kainovým
znamením na čele. S radostí svou sobě vlastní ona, matka,
rybu kostí. Ó šťastná to prej žena, da, jak viset nad propastí.
Vypíchne rybí oko, který zrcadlovitě snímá jeho tvář, v žáru

pomsty hřeje se. A mláďata se smějí, že letošní sněhy na
rozdíl od loňských barvu změní.
Ouzko tu je, řev a zima, nemůžem psát úkoly
a že nepřines nás čáp už víme – my nasraný děcka ze školy
Bez bůra z angliny – now you will get some na prdel!
Infikovaný mátohy, Kyrilus a Beznaděj
V bít se píše měkký I, nejmenovaná debata
S náma mlatí puberta, s mámou táta na to tata
Vy máte Abbu, ČA-ČA-ČA, my zas babu, RA-TA-TA
Už nebudem se krčit, pokrytecký tabu dlabu.
Že víme, co víme, hluchý tupý hladový
Když hrajete si s písmenky, ví Sokrates kulový
Už žádnej další arest! (teď) pocítíte náš vztek
Hoří Křemílkovic keř, urputně prstí myšku Krtek
BĚŽÍ ROMANTIČKA K DOMOVU
VSTŘÍC DESPOTOVU PANDĚRU
ROMANTICKO ZA NIMA POSPÍCHÁ
ŽE KARTAMA ZAMÍCHÁ

Kurva echt kurva do piče
Varovat už tě nebudu otče
Drž hubu už drrž buch
Loket koleno urvu ti úd
Mámo skonči to sama mámo
podej mi kladivo.vem si lano
A pověs se za lustr v kuchyni
Pohni, pohni…
Palicí rozrážím palici otci
Táta je všude.mám hned lepší pocit
Úsměv na rtech, (je) krásný se pomstít
Je krásný se pomstít
Za újmy na snech, všechno to rozbít
Za šrámy na duši rodiče vykostit.teď
Benzínem zalitá trpělivost uvadla
Agrese sekeru popadla a seká.je neurvalá
Seká do papá, seká do mamá
Seká hlava nehlava.bude sekaná
Seká do papá, seká do mamá
Až oheň dohoří, budu sirotek
Seká do papá, seká do mamá
Seká hlava bezhlavá..vztek.msta.spratek,zásek\dotek
Seká do papá, seká do mamá
oheň už dohořel,všude jen ticho a krev
elektro-oidipo opus death
Spletený romanci už došel dech
elektro-oidipo opus death
romanticka zalila krví svůj zárodek

