
AGS, Poczuj ten beat (Pablo)
To si&amp;#281; pali, co ty na to? a ja na to jak na lato
Grzesio Lato, w PZPN-ie sko&amp;#324;czy&amp;#322; marnie
Bo nikt mu nie powiedzia&amp;#322;, &amp;#380;e mo&amp;#380;e by&amp;#263; niefajnie
To k&amp;oacute;&amp;#322;eczko si&amp;#281; zamyka od parunastu lat
Ta zawijka to zawije ja poznaje Twoj&amp;#261; twarz
Czy si&amp;#281; znacz, czy zapytasz, jaki to by&amp;#322; stuff
Nikt nie powie bo kto pyta, zawsze ko&amp;#324;czy&amp;#322; marnie
To krytyka nie etyka, ka&amp;#380;dy si&amp;#281; potyka
Jak przyjad&amp;#261; w mord&amp;#281; wal&amp;#261;, dup&amp;#281; obrabiaj&amp;#261;
Na nerwach Ci zagraj&amp;#261;, dziewczyn&amp;#281; odbijaj&amp;#261; 
Gard&amp;#322;a zakrapiaj&amp;#261;, &amp;#347;ciany zarzygaj&amp;#261; 
Mafie udawaj&amp;#261;, &amp;#347;lepakami strzelaj&amp;#261;
Bo to &amp;#380;ycie a nie mi&amp;oacute;d, tutaj &amp;#322;atwo z&amp;#322;ama&amp;#263; nog&amp;#281;
Poci&amp;#261;&amp;#263; g&amp;#322;ow&amp;#281; upa&amp;#347;&amp;#263; w d&amp;oacute;&amp;#322;, nikt Ci nie pomorze
Bo takie s&amp;#261; zasady tej prostej bardzo gry
Jeste&amp;#347; i Ci&amp;#281; nie ma
Ref. 2x 
Poczuj ten beat, za&amp;#322;ap ten tekst
To muzyki jest charakter ja go mam Ty to wiesz
Pierdole telewizje, robi&amp;#281; to co chce
Nie licz&amp;#281; na oklaski bo nie jestem the Best
Syrena wyje, czas ch&amp;#322;opaki na mnie
Odchodz&amp;#281; od sto&amp;#322;u, miejsce swoje zdaje
Satysfakcja zostaje.. bo zawsze tu zostaje
Robi&amp;#281; to co chce i reszt&amp;#281; ludu wal&amp;#281;
Ju&amp;#380; troch&amp;#281; widzia&amp;#322;em, troch&amp;#281; us&amp;#322;ysza&amp;#322;em
Nie raz si&amp;#281; na dzia&amp;#322;em, o ludziach zapomnia&amp;#322;em
Nigdy nie karany, ale prawi&amp;#281; zawsze
Kilka g&amp;#322;upich b&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;w, &amp;#380;ycie zmarnowa&amp;#322;em
Zawsze by&amp;#322;o tak &amp;#380;e za wszystko beka&amp;#322;em
Nic nie da&amp;#322;o rady, zawsze przegrywa&amp;#322;em
Chod&amp;#378; nie raz si&amp;#281; stara&amp;#322;em, czasem olewa&amp;#322;em
Wiedzia&amp;#322;em kiedy sko&amp;#324;czy&amp;#263; wtedy przestawa&amp;#322;em
Chod&amp;#378; m&amp;oacute;wi&amp;#261; na mnie Pablo nic nie za&amp;#322;atwia&amp;#322;em
Mojej winy i tak ju&amp;#380; nie wymarz&amp;#281;
Nie wiem co mnie czeka, chyba tu zostan&amp;#281;
Napisz&amp;#281; nowy tekst i od nowa wszystko zaczn&amp;#281;
Ref. 2x 
Poczuj ten beat, za&amp;#322;ap ten tekst
To muzyki jest charakter ja go mam Ty to wiesz
Pierdole telewizje, robi&amp;#281; to co chce
Nie licz&amp;#281; na oklaski bo nie jestem the Best
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