
ACE & Davider, Czym dla mnie muzyka
Muzyka to jak spadaj&amp;#261;ca gwiazda z nieba
Ze mn&amp;#261; kartka i mikrofon, nic mi wi&amp;#281;cej nie potrzeba
Opisuj&amp;#281; moje &amp;#380;ycie: co mnie boli, co mnie wkurwia
Gdy zrobi&amp;#281; &amp;#347;piewany refren wszyscy maj&amp;#261; mnie za durnia
Pierdolona zazdro&amp;#347;&amp;#263; teraz rz&amp;#261;dzi spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwem
W gonitwie kto jest lepszy wol&amp;#281; kierowa&amp;#263; si&amp;#281; sercem
Jakim sensem? Nie b&amp;#281;d&amp;#281; si&amp;#281; lansowa&amp;#322; mercedesem,
Udawa&amp;#322; nadzianego leszcza chocia&amp;#380; nim nie jestem
Pierdol&amp;#281; komentarze, w kt&amp;oacute;rych cioty po mnie jad&amp;#261;
Na sto procent to pi&amp;#281;&amp;#263;dziesi&amp;#261;t tego, co ja nie potrafi&amp;#261;
Sam doszed&amp;#322;em do wszystkiego, nikt mi tego nie zabierze
Od dwudziestu lat me &amp;#380;ycie do kawa&amp;#322;k&amp;oacute;w pisz&amp;#281; wierze
Najgorsze co&amp;#347; wymy&amp;#347;le&amp;#263; byle pod publik&amp;#281;
Bo nie na tym rap polega, na oklaski tu nie licz&amp;#281;
B&amp;#281;d&amp;#281; robi&amp;#322; to, co kocham, temu po&amp;#347;wi&amp;#281;ci&amp;#322;em &amp;#380;ycie
Ty si&amp;#281; m&amp;#322;ody nie poddawaj, kiedy&amp;#347; zawi&amp;#347;niesz na szczycie
Kocham t&amp;#261; muzyk&amp;#281; i muzyki nienawidz&amp;#281;
Ona mi nie powie jakie b&amp;#281;dzie dalej &amp;#380;ycie
Dumny jestem z niej, ale czasem si&amp;#281; jej wstydz&amp;#281;
Chocia&amp;#380; wiem, nie powinienem - dzi&amp;#281;ki niej jestem na szczycie (x2)
Muzyka dla mnie to jak grom z jasnego nieba
Opr&amp;oacute;cz &amp;#380;ycia, w kt&amp;oacute;rym &amp;#380;yj&amp;#281;, nic mi wi&amp;#281;cej nie potrzeba
Nie potrzeba mi nic wi&amp;#281;cej opr&amp;oacute;cz napisania prawdy
Dla mnie szczero&amp;#347;&amp;#263; w tym kawa&amp;#322;ku to przewodnik zach&amp;#322;anny
Rymem wci&amp;#261;&amp;#380; nie na &amp;#380;arty ci&amp;#261;gle ucz&amp;#281; si&amp;#281; na b&amp;#322;&amp;#281;dach
Odkrywaj&amp;#261;c karty prawdy nic nie jest na &amp;#380;arty
Zapalaj&amp;#261;c za mn&amp;#261; mosty jestem wci&amp;#261;&amp;#380; nietykalny
Czy jestem tego warty? Wys&amp;#322;uchania to, co czuj&amp;#281;
Ja w to wierz&amp;#281;, nie ma chuja, nikt mi tego nie popsuje
Ka&amp;#380;dy nowy dzie&amp;#324; uczy mnie czego&amp;#347; nowego
Przeznaczenia nie oszukam, nie uciekam wi&amp;#281;c od tego
Tyle w &amp;#380;yciu ju&amp;#380; prze&amp;#380;y&amp;#322;em, nikt mi tego nie zabierze
Co zrobi&amp;#322;em, co widzia&amp;#322;em m&amp;oacute;g&amp;#322;bym m&amp;oacute;wi&amp;#263;, sam nie wierz&amp;#281;
Przecie&amp;#380; wszyscy dobrze wiemy, by co&amp;#347; zdoby&amp;#263; trzeba walczy&amp;#263;
Ja zdoby&amp;#322;em to, co mam, ma&amp;#322;o os&amp;oacute;b tak walczy
Ja zdoby&amp;#322;em to, co mam nie u&amp;#380;ywaj&amp;#261;c tarczy
Kocham t&amp;#261; muzyk&amp;#281; i muzyki nienawidz&amp;#281;
Ona mi nie powie jakie b&amp;#281;dzie dalej &amp;#380;ycie
Dumny jestem z niej, ale czasem si&amp;#281; jej wstydz&amp;#281;
Chocia&amp;#380; wiem, nie powinienem - dzi&amp;#281;ki niej jestem na szczycie (x2)
Za ni&amp;#261; oddam serce i nie trzeba mi wi&amp;#281;cej
Wiar&amp;#281; mam i wierz&amp;#281;, &amp;#380;e dostan&amp;#281;, co mie&amp;#263; chc&amp;#281;
Wyj&amp;#261;tkowa, bo gdy pisz&amp;#281; dr&amp;#380;&amp;#261; mi r&amp;#281;ce
Mam j&amp;#261; na co dzie&amp;#324;, przez co jeszcze bardziej t&amp;#281;skni&amp;#281;
Chc&amp;#281; usta do mikrofonu przyk&amp;#322;ada&amp;#263; cz&amp;#281;&amp;#347;ciej
Opiekowa&amp;#263; si&amp;#281; jak matk&amp;#261;, bo to te&amp;#380; cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; mnie
Zawzi&amp;#281;cie usi&amp;#322;uj&amp;#281; dotkn&amp;#261;&amp;#263; Ci&amp;#281; jak zdj&amp;#281;cie
Gdybym m&amp;oacute;g&amp;#322;, nosi&amp;#322;bym w kieszeni i mia&amp;#322; wsz&amp;#281;dzie
Czasami tak bywa, &amp;#380;e trzeba przej&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281;
Pomy&amp;#347;le&amp;#263;, pouk&amp;#322;ada&amp;#263; w &amp;#380;yciu pewne kwestie
Wydawa&amp;#263; mo&amp;#380;e si&amp;#281;, &amp;#380;e wa&amp;#380;niejsze od sumienia
Najcz&amp;#281;&amp;#347;ciej z dedykacj&amp;#261; dla tych z nieba
Przekaza&amp;#263;, da&amp;#263; komu&amp;#347; chcesz? Nie musisz &amp;#347;piewa&amp;#263;
Wyrecytowa&amp;#263; mo&amp;#380;esz jak wiersz, gdy jest potrzeba
I cho&amp;#263; kocham j&amp;#261; nad &amp;#380;ycie co&amp;#347; Ci jestem winien
Dzi&amp;#281;kuj&amp;#281; Bo&amp;#380;e z ca&amp;#322;ego serca za muzyk&amp;#281;
Kocham t&amp;#261; muzyk&amp;#281; i muzyki nienawidz&amp;#281;
Ona mi nie powie jakie b&amp;#281;dzie dalej &amp;#380;ycie
Dumny jestem z niej, ale czasem si&amp;#281; jej wstydz&amp;#281;
Chocia&amp;#380; wiem, nie powinienem - dzi&amp;#281;ki niej jestem na szczycie (x3)
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