HENGITÄN (feat. Lord Est) (2007)

[Bridge - Kontti]
Vedän syvään henkee / ja..ulos puhallan/
Mieli mulla lempee/mä ylös kumarran/
Siit ku oon täällä yhä/
Mulle joka päivä pyhä/
Aamuin kautta lyijykynän/ pidän pääni välkkynä/
Kun mä..
Vedän syvää henkee / ja..ulos puhallan/
Mieli mulla lempee/mä..ylös kumarran/
kautta lyijykynän/ pidän pääni välkkynä/
Ku meen pään sisään syvään/ Tätä äänitän yhä/

[1. verse - Kontti]
Mä synnyin tänne maailmaan palaan halust/
Vaan pieni pala hallus/ Puhdast sieluu ja sydänt/
Mä sain hyvän alun ylhäält/ huomasin jo kakarana/
Sitä en nähny tavarana/ Vaan mielenä avarana/
Katsomuksen kattavana/ Meil tiet on valittavana/
Ja tietoo vanhana/ Sinne vaellan vakaana/
Laitan eteen jalkaa jalan/Vaik kelaan tän aikajanan/
Ain päivittäin takas nolliin/ Siihe ku skidei oltiin/
Ku tunnet juuret/ tiedät mist tulet/ Tiedät mist 
tulen/saat tulevaisuuteen/ Oon aina tulemas uuteen/
vaik mennees on paljo painoo/ se ei mennes paljo 
vainoo/Veres niin paljo raivoo/ Ettei kirves lennä
kaivoo/Enne ku Babylon vaihtoon/ palo/ Ku mä vaahtoon/ 
mua kato/kui palaa mun silmis/ Sil ihmisen paikka 
siel mis/Päästään enää mielis/ käymään/ Voima kielis/ 
käytä sitä/ kerää riimis/ näytä mitä/
liikkuu mielis/ Meijän pitää...

[Kertsi - Lord Est]
...Hengittää, antaa tulelle happaa/
Liekit sisällä sen elääkseen tarttee/
Hengitä sun sieluusi varten/
Et saisit irti ittestäs kaiken/

Hengitä, anna tulelle happee/ 
Liekit sisällä sen elääkseen tarttee/
Hengitä, sun sieluusi varten/
 et saisit irti ittestäs kaiken/

[2. verse - Kontti]
Mulla polttaa mun sielus ja palaa mun sydämmes/
Ja jokanenha tietää kui nälkä kasvaa syödes/ Viel...
97 pieni pentu mikin kanssa/ nyt 07 savannin valtias 
riehumassa/ Vapaana ja villinä/ harja takussa/
Yksilönä ja tiiminä/ valta hallussa/
Tulin elään toteen maailmani/ Pitään oman aikani/
Elos tätä liekkii/ Joka vei mun sielun/
ja ruokkii tätä viettii/ Elämä pelkkää riemuu/
Ei kukaa täällä vie mult/ mentaliteettii 
wraitterin/ Annan kirjaimille kaikkeni/
Buukkiin bläkkiin/ seinään tai huukkiin fättiin/
lyijykynä tai käppii/ Se tyrmää, nättii/
kattoo vierest/ kuinka tahto pienest/
päähänpistost/ voi jälkeenpäin kiitost/
Ain roppakaupal poikii/ Ku rokkaa rauhal pointin/
esiin enkä vaa loiki/ Läpi jointin/
Kelaa miten toimii...

[Bridge - Kontti]
Kun mä vedän syvään henkee/
Ja ulos puhallan/
Mieli mulla lempee, mä ylös kumarran/
Siit ku oon täällä yhä/ Mulle joka päivä pyhä/
Aamuin kautta lyijykynän pidän pääni välkkynä/

Kun mä vedän syvää henkee/ ja ulos puhallan/
Mieli mulla lempee/ Mä ylös kumarran/
Kautta lyijykynän/ pidän pääni välkkynä/ 
Kun meen pään sissän syvään/ tätä äänitän yhä/

[Kertsi- Lord Est]
Hengitä, anna tulelle happee/ 
Liekit sisällä sen elääkseen tarttee/
Hengitä, sun sieluusi varten/
 et saisit irti ittestäs kaiken/
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OOTHAN SIELLÄ (feat. Tija)

[verse 1 - Kontti]
Ooks miettiny lainkaa/ kuin hiuksen hienoo rajaa/ 
me kävellään kaikki lailla/ ku oltas trapetsitaiteilija/
meist jokane/ Jotai pientä mokaten/ja niin tipahdat/ kerran olin tipalla/
mäki,Ei vitulkaa välii/ ku välil/Yritin liikkumati seistä/satees, odotin 
et se pestä/ vois sieluni puhtaaks/
vaik turhaks/ tiesin toivomuksen/ katoin peilist kasvotusten/ ittee
silmäst silmää/ En hyväksyny ittee millää/ eikä mikää merkannu 
mitää/ Kävelles Jannen elämän tietä/ oon nähny liki kaiken/
Mitä on pelätä omaa mieltä/ ja kohdata mitä pitää vaikeen/
Menneit ongelmii en kiellä/ Elin sen painajaisen/
Tiesin et jotai on muututtava/ tai sit elämän loputtava/
Ei ihmismieli turhii jousta/ Sillon pelkäsin sekoovani/
Ja vaikka kuinka koitin nousta/ Huomasin vaa kaatuvani/
Onneks kamut apunani/ Tavallaa toiset vanhempani/
Ain tuki mun askeltani/ ku mä tunsin sammuvani/

[Kertsi - Tija]
Vaikee on pakoilla siit/ Kaikki on kaatuvaisii/
Nyt illal ku suljen silmät/ mä huudan..oothan siellä?

Vaikee on pakoilla siit/ Kaikil on painajaisii/
Nyt illal ku suljen silmät/ mä huudan...oothan siellä?

[verse 2 - Tija]
vaik välil ei päämäärää/ Ei syytä olla täällä/
Kato et päämäärää/  Uusi lehti elämässäs käännä/
Siten löytää oikean liekin/ Ku välil hukkaa vietin/
Mut lopulta kun kipu helpottaa/ Se tekee elosta helpompaa/ 

[verse 3 - Kontti]
sil...niin on kirjotettu/ Et kaikelle tarkotuksensa/
Ja niin on opetettu/ ota vaari varotuksesta/
En jättäny pimeyt vellomaan/ ja laittanu käsii ristii/
Vaan löysin voimat leijonan/ kannan tähtee enkä ristii/
Just sen tähden/ Kuninkaan nähden/ Elän, lähden/
En enää lähde/ pois mis lähde/
Ny kaikki näyttäs hyvin olevan/ Mutten tiedä kuinka kauvan/
Siks nyt keskityn vaan olemaan/ Enne ku joku katkoo kaulan/
En enää haluu ittee naulaa/ elämäs niihi samoi puihi/
Ja antaa kuvan vauraan/ vaik ain kaikki veti puihin/ 
Nyt siit vuosii ollu aikaa/ miettii menneit/
enää lainkaa/ ei se satu/ ne enteit/ joihi tää satu/
ei ottanu kaatuakseen/ vaik sattu/ sain voimaa taaksee/
joka nosti aamun tänäki/ mut taasen/
ja saa mun tänäänki/ taas vasten/ seinää seisomaan/
sit ei nää mut sillon keinonsa/ mut laittaa luottaa lennossa/
Jos luottaa johki en osaa/ En kenossa/ enää konttaa/en vapise/
oon elossa/ siks stondaan/ nyt vahviten/
Tarkkaan valitten/ mitä mainitten/ sen katon/
Oon ollu epätoivonen / voin sen sanoo/
Mutten koskaa itsetuhonen/ sen vannon/
Eks se riitä/Et on kiitollinen siitä/ 
et vaik loppu kävi mieles/ en tehny mitää hätiköityy/
Vaik saatoi olla pienes/ onneks ain se järki löytyy/
Sit kamuilta / ellei itteltä/
Mit saa muilt/ mittaan mitenkä pygee en/
Enää mieleskää/ pyyhet en/ kehää heittämäs/
oon tosiaa enää elämäs!!/

[Kertsi - Tija]
Vaikee on pakoilla siit/ Kaikki on kaatuvaisii/
Nyt illal ku suljen silmät/ mä huudan..oothan siellä?

Vaikee on pakoilla siit/ Kaikil on painajaisii/
Nyt illal ku suljen silmät/ mä huudan...oothan siellä?
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