
Arczi $zajka, Od podstaw 
Jutro na pewno będzie lepsze
Nawet tutaj
Gdzie ciągły krzyk nie milknie
Gdzie wciąż węszy grupa
To Huta, tu wszystkim śpieszy się
Choćby na busa
Pozagubiane twarze
Jeszcze każe nuda
Ty rób tak, by nie wciągnął cię ten wir, dzieciak
Znajdź w sobie motywacje, która tracisz idąc w melanż
Jest tyle do zrobienie
Wiec, czasem brak odwagi 
Dragi macą wciąż umysły
Też byłem kiedyż w życiu jak tym
Małolacik też w życiu akcji miałem
Te kilka miechów sankcji
Ze 3 lata w kryminale
To stracony czas
Jednak do myślenia daje
Wyjdziesz z niego z twarzą
Albo w chu* zatracisz wiarę
Kto panie ten gra dalej
Ode mnie ma szacunek
W życiu najważniejsze jest 
Dostrzegam bo umiem
Dojrzeć dobro w ludziach
Spojrzeć pozytywnie na to 
Co potocznie nazywa się patos

Zrozum, wszystko można zmienić
Tyko zacznij od podstaw
Odrzuć złe nawyki, które tworzą ten koszmar
Zawsze jest jakieś wyjście
Choć czasem to trwa długo
Lecz później satysfakcja jest ogromna

Jeden był, który wątpił
A jednak słyszysz rap który niesie siłę 
Rap którego nie zniszczy nic
Fundament silny, to jest podstawa
I niema się nad czym zastanawiać

Też miałem ciężkie chwile w życiu
Nie da się ukryć
Te blizny mówią wszystko
Jednak chyba ze mną Bóg był
Rodzina co kocha, nie tylko pozuje do zdjęcia
Ciężkie życie które uczy jak to odwzajemniać
Wiem co to jest załamka
Nieraz sam we wszystko wątpię
Pierd* wszystkim byłoby najprościej
Jednak tak nie postąpię
Tylko ty uświadom sobie: j4esteś zdolny
Tylko robiąc to co najbardziej kochasz jesteś wolny
Trochę pokory, postaw na sport dzieciaku
Na wszystko trzeba czasu, cierpliwości ucz się brachu
Sukces kiedyś przyjdzie
Oczywiście, nie od razu
Tak jak ta płyta, kilka tracków, w nich moc przekazu
Nad sobą pracuj
Masz wsparcie ode mnie
Zdecydowany ruch do przodu, zainicjuje kolejne
Mądre posunięcia, uwierz dzieciak ze można
Zmień swoje życie



Tylko zacznij od podstaw

Zrozum, wszystko można zmienić
Tyko zacznij od podstaw
Odrzuć złe nawyki, które tworzą ten koszmar
Zawsze jest jakieś wyjście
Choć czasem to trwa długo
Lecz później satysfakcja jest ogromna

Jeden był, który wątpił
A jednak słyszysz rap który niesie siłę 
Rap którego nie zniszczy nic
Fundament silny, to jest podstawa
I niema się nad czym zastanawiać

Arczi $zajka - Od podstaw  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/arczi-zajka-od-podstaw-tekst-piosenki,t,657891.html

