
Olsen&Fu, 
&amp;#346;liski grunt, OlsenFu
Grunt, grunt, grunt
&amp;#346;liski grunt, grunt
Jeszcze wiele niezdobytych rund
Trud niezdobyty wszystkich, grunt
Wok&amp;oacute;&amp;#322; czuj&amp;#281; ludzi smr&amp;oacute;d
M&amp;#281;czy jak na dupie wrz&amp;oacute;d
To wojna, na polu prawdy bunt
Nie wiesz komu masz zaufa&amp;#263; ju&amp;#380;, kameleon
Pos&amp;#322;uchaj prawdy z moich ust, to stereo
Masz dobry styl, luz, masz gust
Wr&amp;oacute;s&amp;#322;, wzni&amp;oacute;s&amp;#322; z ceny samych cennych s&amp;#322;&amp;oacute;w
Przelewa tw&amp;oacute;j uk&amp;#322;ad nerwowy bluszcz
D&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; do celu przelewaj&amp;#261;c na papier tusz
Otrzymanych z cennych z&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; &amp;#380;ycia produkcji
Pami&amp;#281;tam, Fu nie d&amp;#261;&amp;#380;y do samo destrukcji
M&amp;oacute;j eksperyment, status quo funkcji
Dorzuc&amp;#281; w to wiele swoich w akcji uncji
[x2]
To tylko ty i my, ten rap i bit
Nic nie zatrzyma tych, co czuj&amp;#261; ten rytm
Do pierwszej krwi, a mo&amp;#380;e do ostatniej
Nikt nie m&amp;oacute;wi&amp;#322; ci, &amp;#380;e b&amp;#281;dzie &amp;#322;atwiej
Ta, to niefortunna sytuacja
Rzu&amp;#263; ten syf i zatrza&amp;#347;nij drzwi
Nim zaczn&amp;#261; drwi&amp;#263; im s&amp;#322;one &amp;#322;zy
Nic nie znacz&amp;#261;, oni chc&amp;#261; twojej krwi
Chwilk&amp;#281;, odbij pi&amp;#322;k&amp;#281; w ich stron&amp;#281;
Pierdol wkurwione ego farmazonem rozjuszone
Nie jeste&amp;#347; psem to nie s&amp;#322;uchaj ich komend
Niejeden ziomek poleg&amp;#322; za niedozwolone
Kraj marionet, one na sznurkach zawieszone
To chore, steruj&amp;#261; si&amp;#281; wzajemnie
Ka&amp;#380;da ch&amp;#281;tnie si&amp;#281;gnie po kopert&amp;#281;
Wyci&amp;#261;ga r&amp;#281;k&amp;#281;, potem na ma&amp;#322;&amp;#261; bajerk&amp;#281;
Bieda im beknie, a reszta ma alibi
Nie chybi tu stwierdzenie, &amp;#380;e bogaci szcz&amp;#281;&amp;#347;liwi
Niewinni id&amp;#261; grza&amp;#263; puch&amp;#281; za kapuch&amp;#281;
Wychodz&amp;#261; siwi, nie dziwi mnie ju&amp;#380; nic tu
To &amp;#347;liski grunt i ka&amp;#380;dy po nim st&amp;#261;pa
To cienki l&amp;oacute;d co p&amp;#281;ka od gor&amp;#261;ca
OlsenFu, do celu prowadzi prosta
W dobrych sklepach na pewno mo&amp;#380;esz to dosta&amp;#263;
Analiza si&amp;#322; formuj&amp;#261;ca spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo wrednie
Kr&amp;#261;&amp;#380;&amp;#261;ca w&amp;#347;r&amp;oacute;d spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa ludzi biednie
Zetkni&amp;#281;tych z wymiarem tej sprawiedliwo&amp;#347;ci
My&amp;#347;l&amp;#261;, &amp;#380;e s&amp;#261; od dzieci&amp;#261;t &amp;#347;wiata mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci
Chc&amp;#261; wolno&amp;#347;ci, lecz brakuje im wiary i pewno&amp;#347;ci
A m&amp;#322;ody cz&amp;#322;owiek zrzuca z r&amp;#281;ki ko&amp;#347;ci
Albo wyga albo skucha po ca&amp;#322;o&amp;#347;ci
Dajcie mi papier, pi&amp;oacute;ro, b&amp;#281;d&amp;#281; pisa&amp;#322; ze z&amp;#322;o&amp;#347;ci
Wyrafinowana kadencja mej godno&amp;#347;ci
Modulacja g&amp;#322;osu, s&amp;#322;ycha&amp;#263; efekty bezczelno&amp;#347;ci
Dzi&amp;#281;ki temu to ma klas&amp;#281;, rejestr subtelno&amp;#347;ci
Prosto do serca zdolno&amp;#347;&amp;#263; komunikatywno&amp;#347;ci
[x2]
To tylko ty i my, ten rap i bit
Nic nie zatrzyma tych, co czuj&amp;#261; ten rytm
Do pierwszej krwi, a mo&amp;#380;e do ostatniej
Nikt nie m&amp;oacute;wi&amp;#322; ci, &amp;#380;e b&amp;#281;dzie &amp;#322;atwiej
A gdy pierwszy raz zarobisz &amp;#322;atwy hajs
Ta gra sprawi, &amp;#380;e przestaniesz si&amp;#281; ba&amp;#263;
B&amp;#281;dziesz gra&amp;#322;, mia&amp;#322; zostanie z twojego wroga
Jak Tony Montana nauczysz si&amp;#281; kombinowa&amp;#263;



Od niewyspania wory przy przem&amp;#281;czonych oczach
Popatrz w lustro, cz&amp;#322;owieku ust&amp;#261;p
To b&amp;#281;dzie tw&amp;oacute;j b&amp;#322;&amp;#261;d, brak samokontroli
Cz&amp;#322;owiek wrak, a mia&amp;#322; by&amp;#263; cz&amp;#322;owiek bolid
W konsekwentnych dzia&amp;#322;aniach jak skutki eboli
Z pomoc&amp;#261; bia&amp;#322;ej broni rozpierdoli ka&amp;#380;dego
Ten &amp;#322;up jest nie do wyrwania, to cud go os&amp;#322;ania
Pewnie wkracza na &amp;#347;liski grunt
Nie wybacza, nie robi tego jak B&amp;oacute;g
Jest pe&amp;#322;ny zasad, bo to jego fundament
Wi&amp;#281;c zastawia zasadzk&amp;#281;
Cz&amp;#322;owieku to nie sen, m&amp;oacute;wi&amp;#281; ci, co&amp;#347; o tym wiem
Ten ma &amp;#322;eb do interesu, mia&amp;#322; dobre przyk&amp;#322;ady
Bez stresu, nic nie zepsu&amp;#322; i kopsn&amp;#261;&amp;#322; se rady
A ty patrzysz i nie dowierzasz
Jak typ bez niczego doszed&amp;#322; do tego miejsca
[x2]
To tylko ty i my, ten rap i bit
Nic nie zatrzyma tych, co czuj&amp;#261; ten rytm
Do pierwszej krwi, a mo&amp;#380;e do ostatniej
Nikt nie m&amp;oacute;wi&amp;#322; ci, &amp;#380;e b&amp;#281;dzie &amp;#322;atwiej
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