
CeHa, Bywa
Nadal mieszkam w tym mie&amp;#347;cieNadal odwiedzam te klubyZnowu spotykam dziewczyn&amp;#281;Tylko po to &amp;#380;eby j&amp;#261; zgubi&amp;#263;Ja tu o tym mam nie m&amp;oacute;wi&amp;#263;, mam milcze&amp;#263;?Czasem mam fantazje i czuj&amp;#281; si&amp;#281; jak DisneyWtedy pisz&amp;#281;, potok my&amp;#347;li zalewa zeszytNiedosyt, przesyt, przeciwleg&amp;#322;e cechyJedno jest pewne pozostaj&amp;#281; optymist&amp;#261;Wol&amp;#281; &amp;#347;piew s&amp;#322;owika ni&amp;#380; ptaki a'la HitchcockCiebie to boli, ty s&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347; o pokorzeA z&amp;#322;o&amp;#347;liwi uwa&amp;#380;aj&amp;#261;, &amp;#380;e to ja si&amp;#281; wo&amp;#380;&amp;#281;Bo&amp;#380;e, czy ty nie widzisz, co si&amp;#281; dzieje na &amp;#347;wiecie?Jedyne s&amp;#322;owa trzynastolatk&amp;oacute;w to ChWDPI to ma by&amp;#263; efekt tej mody na hip-hop?Dzi&amp;#281;kuj&amp;#281;, ale przestaje wierzy&amp;#263; we wszystkoBo bywa&amp;#322;o lepiej, bywa&amp;#322;o gorzejJa nie m&amp;oacute;wi&amp;#281; o hip-hopie, ja go tworz&amp;#281;Nie jestem VIP'em wiesz, bierz jak chcesz moje oklaskiAle nagle laski pokocha&amp;#322;y laskiCo jest laski mo&amp;#380;e na pieska jak HuskyNie powiem ani s&amp;#322;owa wi&amp;#281;cej, u&amp;#380;yj czaszkiWielu z nas ma jeszcze w sobie prawd&amp;#281;Wielu z nas gra ca&amp;#322;y czas w tej rap grzeWielu z nas robi rap, nie liczy si&amp;#281; z hajsemBo pami&amp;#281;tamy czas, gdy by&amp;#322;o inaczejPami&amp;#281;tam mia&amp;#322;em kiedy&amp;#347; w &amp;#380;yciu takie chwileKiedy te &amp;#380;ycie kocha&amp;#322;em i go nienawidzi&amp;#322;emTeraz patrz&amp;#281; na Pszczyn&amp;#281; widz&amp;#281;, &amp;#380;e si&amp;#281; pogubi&amp;#322;emKa&amp;#380;dy ziomal teraz lewe akcje motaTeraz nieraz my&amp;#347;l&amp;#281;, jaki to by&amp;#322; dobry ch&amp;#322;opakKiedy&amp;#347; by&amp;#322;o tak, &amp;#380;e to wszystko by&amp;#322;o innePrzypomina rap jak na czarno-bia&amp;#322;ym filmieKiedy&amp;#347; czu&amp;#322;em hip-hop i to by&amp;#322;o egzotyczneTeraz nie wiem czy ten hip-hop rzuci&amp;#263; w pizd&amp;#281;Dwadzie&amp;#347;cia lat z tego siedem w tym g&amp;oacute;wnieCi&amp;#261;gle przy tym jestem, bo nie wiem gdzie z tym p&amp;oacute;jd&amp;#281;Wahania, za&amp;#322;amania ci&amp;#261;gle maj&amp;#261; mnie na muszceJak snajper, kt&amp;oacute;ry trzyma r&amp;#281;k&amp;#281; na spu&amp;#347;cieKiedy&amp;#347; tak nie by&amp;#322;o, dziki ma&amp;#322;olatCa&amp;#322;&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; da&amp;#322;em rymom, grza&amp;#322;y mnie jak polarPierwsza, druga szko&amp;#322;a i pop&amp;#322;yn&amp;#261;&amp;#322;em w na&amp;#322;ogachTeraz po latach powracam jak do kina ConanUnosz&amp;#281; sw&amp;oacute;j miecz by &amp;#380;erowa&amp;#263; na swych wrogachTWT K do Z CeHa wielka pionaBierz, co chcesz byle by nie prawdy o nas, ejWielu z nas ma jeszcze w sobie prawd&amp;#281;Wielu z nas gra ca&amp;#322;y czas w tej rap grzeWielu z nas robi rap, nie liczy si&amp;#281; z hajsemBo pami&amp;#281;tamy czas, gdy by&amp;#322;o inaczejWielu z nas, tak naprawd&amp;#281; nie s&amp;#261; nasiWiele gwiazd przyda&amp;#322;oby si&amp;#281; zgasi&amp;#263;Dajcie mi ten zaszczyt a wykonam go z ch&amp;#281;ci&amp;#261;Czemu nie dos&amp;#322;odzisz s&amp;#322;odziutkim pacjentomChamstwo b&amp;#281;dzie puent&amp;#261; a gdzie niema chamstwa(Jestem spokojny, ale jak musz&amp;#281; walcz&amp;#281; jak amstaff)Gdzie rapowa &amp;#347;mietanka, klasyka jak MolestaTeraz boski Doniu we&amp;#378; kurwa kole&amp;#347; przesta&amp;#324;Podaruj se tych przes&amp;#322;a&amp;#324;, id&amp;#378; podrywa&amp;#263; suczkiNie dla was ta zajawa, ej, s&amp;#322;odziutkie fiutkiGdzie s&amp;#261; te klimaty, kt&amp;oacute;re gra&amp;#322; KaliberNie ma, ale za to na scenie super LiberKurwa niez&amp;#322;y kibel, na wie&amp;#347; wraca&amp;#263; burakiDla leszczy drastyczne jak dla Leszka ChuckyBez stanu nostalgii patrz&amp;#281; na polski hiphopTeza - obci&amp;#261;&amp;#263; j&amp;#281;zyki wszystkim m&amp;#281;skim dziwkomCipkom, kt&amp;oacute;re robi&amp;#261; disco a nie hiphopPrzykro, &amp;#380;e tak wysz&amp;#322;o, ode mnie to ju&amp;#380; wszystkoChcesz prawdy? we mnie prawdy nie maPrzyznaje si&amp;#281; do tego, leci za &amp;#347;ciem&amp;#261; &amp;#347;ciemaTemat na przemy&amp;#347;lenia, zobacz jak si&amp;#281; zmienia hip-hopZobacz jak go sam zmieniasz pizdo, zobacz i id&amp;#378; st&amp;#261;dMy&amp;#347;lisz robi&amp;#281; ci&amp;#281;gi dla mnie jeste&amp;#347; debilem do pot&amp;#281;gi N'tejMy&amp;#347;li z&amp;#322;e mam nie &amp;#347;wi&amp;#281;te, ten w&amp;#322;a&amp;#347;nie hip-hop, wierzycie a b&amp;#281;d&amp;#281;Bo teraz popatrz, co drugi robi g&amp;oacute;wno toMd&amp;#322;o i standardowo, ChWDP OK, ale rusz przy tym g&amp;#322;ow&amp;#261;Bo coraz bardziej jest tutaj nerwowo
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