Δώδεκα ακριβώς
Στίχοι:Goin' Through
Μουσική:Goin' Through

Εκτελέσεις:
in' Through

Με είχες κράξει, με είχες θάψει,
Γι’ αυτό στο Mall 2 καρπαζιες είχες αρπάξει,
Δε σ’ είχα βλάψει μα μ’ είχες βλάψει,
Γι’ αυτό σου άφησα ενθύμιο μια πράξη.
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Εγώ σ’ αφήνω μία προσπάθεια
Να διώξουμε τα μίση μακριά και κάθε εμπάθεια,
Γράφοντας τα πάθη μας σε στίχους με ποιοτητα
Χωρίς υπερβολές χωρίς καθόλου αβρότητα.

.s

ti

x

o

Να δώσουμε νόημα στην φάση μας,
Να δικαιολογήσουμε στους γύρω μας την τάση μας
Μόνο με τραγούδια που να έχουν λόγο ύπαρξης
Αλλά και συνύπαρξης όχι ύμvους για χασίς.
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Αν πάλι δε γουστάρετε οκέι δεν τρέχει τίποτα,
Μιλάω καλοπροαίρετα μην το βλέπεις ύποπτα
Εγώ πάω σινεμά κι εσύ πας για ποτάκι και μην ξεχάσω φίλε,
Μεγιά και το μπλουζάκι!
Δώδεκα ακριβώς, φεύγει ο θυμός,
Σβήνουνε οι λέξεις μένει ο ρυθμός.
Κλείστ’ τα δυο σου μάτια ξέχασέ τα όλα,
Είμαι ο DJ και σε παίρνω στη κονσόλα.
Πίσω ξανά στην κορυφή και δε σας χάλασε καθόλου,
Ο φίλος σας ο Ominus δεν άλλαξε καθόλου.
Φωνάζετε πολύ μα δεν ακούγεστε καθόλου
Και τσάμπα όταν παίζεται κόσμος σχεδόν καθόλου.
Καθόλου φαντασία κι ουσία μες στους στίχους σας,
30 νοματαίοι η δύναμη του πλήθους σας,
Η διαφορά του στήθου σας γεμάτη σιλικόνη,
Την ώρα που εκκρίνουμε αγνή τεστοστερόνη.
Χώνει ρίμες, χώνει αβέρτα σε δίσκο ή κασέτα
Και όλα αυτά που ήξερες απόψε ξέχασέ τα.
Μαζί μας πέτα πιο ψηλά, σκέψου πιο ελεύθερα

Στην Νο1 κλίκα όλα έρχονται δεύτερα.
Καιρό αρκετό υπέφερα μα επέστρεψα δρυμήτερος
Και δε με νοιάζει πια το ποιος είναι ο καλύτερος.
Χρειάζεστε μελέτη όπως η Ελεονόρα,
Κομμάτι ρεγκετόν που ξεσπάει σαν τη μπόρα.
Δώδεκα ακριβώς, φεύγει ο θυμός,
Σβήνουνε οι λέξεις, μένει ο ρυθμός.
Κλείστ’ τα δυο σου μάτια ξέχασέ τα όλα,
Είμαι ο DJ και σε παίρνω στην κονσόλα.
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Ταραξίας απευθείας απ’ του δρόμου τα σκαλιά,
Απ’ τα φώτα της πλατείας όλα μοιάζουν σκοτεινά,
Το ρολόι της εκκλησίας δείχνει δώδεκα παρά
Το κρατάμε αληθινό, το κρατάτε χαμηλά.

ti

x

o

i.

in

Goin’ Through ξανά με καινούριο κομμάτι
Έρχεται ο βασιλιάς με την κορόνα στην πλάτη.
Τάρα με φωνάζουνε οι κούκλες στο κρεβάτι
Πρωί όταν ξυπνάνε και μου κλείνουνε το μάτι.
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Αν δεν υπήρχαμε εμείς δε θα υπήρχες εσύ,
Το χρωστάς σ’ εμάς αν θες να λέγεσαι mc,
Αν περήφανος φοράς φαρδιά βγάζεις λεφτά
Το κάναμε πριν από σένα κάτσε καλά.
Κάτσε καλά γιατί όποιος βιάζεται μόνος του την παθαίνει,
Η ειμαρμένη στραβωμένη είναι μ’ όποιον δεν περιμένει.
Μοιρασμένοι ρόλοι, κάποιος κερδίζει άλλος θα χάσει
Λίγοι οι πρωταγωνιστές κι όλοι οι άλλοι κομπάρσοι.
Κι έτσι πάει η φάση, έτσι κυλάει το παιχνίδι
Κάποιοι γουστάρουν σφαλιάρα άλλοι γουστάρουν βρισίδι.
SIFU V.E.R.S.U.S., Ταραξίας, Ominus, NiVo
Παλιέ γνωστέ μου αν σε θλίβω τα χέρια μου τρίβω.
Στρίβω απ’ το πάτο που `χεις κάνει φυσικό σου περιβάλλον,
Για να βγεις απ’ τη σκιά μου μάλλον θέλεις ζήλο υπερβάλλον
Κι άλλο τόσο για να δεις πως είσαι μικρός...
Γελάω γιατί είναι δώδεκα ακριβώς.
Δώδεκα ακριβώς, φεύγει ο θυμός,
Σβήνουνε οι λέξεις μένει ο ρυθμός,
Κλείστ’ τα δυο σου μάτια ξέχασέ τα όλα
Είμαι ο DJ και σε παίρνω στη κονσόλα.

Καταχώριση στο stixoi.info: Portia_Of_Venice, Kate, 30-07-2006
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=17490
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