
Aifam, Jak 
Ja ich dostrzegam w dumie, nie ka&amp;#380;dy mnie zrozumie
Ale mroka zignoruj&amp;#281;, cz&amp;#322;owieka, kt&amp;oacute;ry w bli&amp;#378;nim
Podst&amp;#281;pu si&amp;#281; dopatruje, prosto w twarz ci pluje
Zobacz, przebud&amp;#378; si&amp;#281;, tak, ja nie &amp;#380;artuj&amp;#281;
Nigdy nie jed&amp;#378; z nim po drodze
Pomoc bez interesu ci&amp;#261;gle czeka
I czeka na osi&amp;#261;gni&amp;#281;cie sukcesu
Ale na jakiej p&amp;#322;aszczy&amp;#378;nie?
Kurwa materialnie wyjdzie
Ale poza bud&amp;#380;etem niewiele tobie zostaje
Tamten ch&amp;#322;opak z piaskownicy by&amp;#322; jak brat przez lata ca&amp;#322;e
Dawno zapomnia&amp;#322; twe imi&amp;#281;, nie b&amp;#281;dzie gada&amp;#322; z peda&amp;#322;em
S&amp;#261; ludzie i ludzie, ja o cz&amp;#322;owiecze&amp;#324;stwie nie zapomnia&amp;#322;em
Dzi&amp;#281;kuj&amp;#281; Bogu, mamie, tacie za to kim si&amp;#281; sta&amp;#322;em
Cho&amp;#263; nie jestem idealny ci co czuj&amp;#261; si&amp;#281; lepsi
Naprawd&amp;#281; s&amp;#261; nienormalni, zjedli wszystkie rozumy
Duma, pycha potworzy&amp;#322;a w ich umys&amp;#322;ach dziury
Ta-ta-ta-ra dla nich, dla nich pogarda
Na uodpornienie zaci&amp;#347;ni&amp;#281;ta mocno garda
Ta-ta-ta-ra zaci&amp;#347;ni&amp;#281;ta mocno garda
Czujesz zm&amp;#281;czenie, opadaj&amp;#261; powieki
Masz dosy&amp;#263; patrzenia na te dzieci bez opieki
Ju&amp;#380; pomalowali bloki, ju&amp;#380; odnowili mury
Ale ten, kt&amp;oacute;ry my&amp;#347;li, &amp;#380;e jest lepiej jest w b&amp;#322;&amp;#281;dzie
Tutaj &amp;#378;le by&amp;#322;o, jest i chyba zawsze b&amp;#281;dzie
Czy ty chcesz &amp;#380;y&amp;#263; w &amp;#347;wiecie takim jak ten
Dzi&amp;#281;kuj&amp;#281; osiedlu za &amp;#380;yciowe do&amp;#347;wiadczenie
Ale pieprz&amp;#281; je za prowadzenie znieczulicy
Dzieciaki na ulicy maj&amp;#261; wpajan&amp;#261; agresj&amp;#281;
Jeba&amp;#263; policj&amp;#281; i pierdoli&amp;#263; konsekwencje
Powiesz, &amp;#380;e agresja, &amp;#380;e co, &amp;#380;e pierdole
Pajacu sam nie widzisz tego co w oczy kole
Najpierw dzieci&amp;#324;stwo, potem reszta &amp;#380;ycia
A ty chlej, ile mo&amp;#380;esz jak ka&amp;#380;e tradycja
Gdzie jest b&amp;#322;&amp;#261;d, to ju&amp;#380; jest temat rzeka
A ja chc&amp;#281; troch&amp;#281; po&amp;#380;y&amp;#263; i zobaczy&amp;#263; co nas czeka
Nie licz&amp;#261; si&amp;#281; s&amp;#322;owa, tylko gesty, to moja mowa
My&amp;#347;l przewodnia prowadz&amp;#261;ca mnie do celu
Samemu zawalcz&amp;#281;, z tob&amp;#261; co&amp;#347; zwalcz&amp;#281;
Jeste&amp;#347; ze mn&amp;#261; lub przeciwko mnie
Czas szybko p&amp;#322;ynie, czas diametralnie cz&amp;#322;owieka zmienia
Wyci&amp;#261;ga z piek&amp;#322;a, wynaturzenia
To jak ostatni bez wiary stanie si&amp;#281; wybawieniem
Dla tego co nauczy ci&amp;#281; oddycha&amp;#263; czystym tlenem
Gor&amp;#261;co pozdrawiam ka&amp;#380;dego tego kt&amp;oacute;ry
Zatyka w g&amp;#322;owie dziury, patrzy w niebo gdzie s&amp;#322;o&amp;#324;ca chmury
To ten co &amp;#380;yje marzeniami, dzieli si&amp;#281; problemami
B&amp;#281;d&amp;#261;c wierny tej jedynej le&amp;#380;&amp;#261;c w sypialni
Teraz ja na dobranoc ca&amp;#322;uje cz&amp;oacute;&amp;#322;ko, nosek, usta, pa
Tylko prawdziwa jedna mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wiecznie trwa
Czy to jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie ta, w&amp;#322;a&amp;#347;nie ta
Tego nikt nie wie, tego nikt nie wie
Czy ty chcesz &amp;#380;y&amp;#263; w zgodzie z w&amp;#322;asnym poczuciem harmonii
Twoje milczenie w krzyku niepokoi
Czy ty chcesz &amp;#380;y&amp;#263; w zgodzie z samym sob&amp;#261;
Sta&amp;#263; si&amp;#281; jedn&amp;#261; na sto my&amp;#347;l&amp;#261;c&amp;#261; osob&amp;#261;
Czy ty chcesz &amp;#380;y&amp;#263;
Patrzysz jej w oczy, a one s&amp;#261; oknami my&amp;#347;li
Patrz&amp;#281; w nie g&amp;#322;&amp;#281;boko i widz&amp;#281; co o mnie my&amp;#347;lisz
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