
CeHa, To tylko moje
To jest moje, rozumiesz?
Moje i nikt mi tego nie odbierze,
O to si&amp;#281; nie boj&amp;#281;
To co s&amp;#322;yszysz to jest tylko moje,
Rozumiesz moje, nikt mi tego nie odbierze,
Tak jak to, &amp;#380;e w Boga wierz&amp;#281;,
Rozwin&amp;#281; teraz to co nawin&amp;#261;&amp;#322;em szerzej,
Mierz&amp;#281; coraz wy&amp;#380;ej,
Coraz wi&amp;#281;cej ludzi nasz&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281; bierze,
Szczerze wszystkim za to dzi&amp;#281;kuj&amp;#281;,
Za dobre s&amp;#322;owo, za to, &amp;#380;e kiwaj&amp;#261; na koncertach g&amp;#322;ow&amp;#261;,
Nie nerwowo, jako&amp;#347; powoli do przodu,
My&amp;#347;l&amp;#281;, &amp;#380;e tym, co na nas licz&amp;#261; nie sprawimy zawodu,
My&amp;#347;l&amp;#281;, &amp;#380;e mam wiele - przyjaciele, rodzina, dziewczyna,
Id&amp;#281; na nagrywki co na nie czasami przeklinam,
Mam wiele i nie chodzi mi tu o pieni&amp;#261;dze,
I nikt mi tego nie zabierze tak ja w&amp;#322;a&amp;#347;nie o tym s&amp;#261;dz&amp;#281;,
Wi&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; s&amp;#322;owa, zapisuj&amp;#281; je razem z loopem,
Zostanie to po mnie nawet jak b&amp;#281;d&amp;#281; w trumnie zimnym trupem.
Znowu ja mam pow&amp;oacute;d by otworzy&amp;#263; usta,
Kawa&amp;#322;ek o &amp;#380;yciu, nie w silikonowych biustach,
Kawa&amp;#322;ek o gustach, wiesz taka dyskusja,
Pytam - odpowiadam, nie zamykaj si&amp;#281; jak puszka,
Nie zamykaj siebie, ale zamknij si&amp;#281; czasem,
Nie zaprzeczam sobie, wyznaczam sobie tras&amp;#281;,
O co chodzi szukajcie z kompasem.
Oto trzecia p&amp;#322;yta, na niej dwa miliony hase&amp;#322;,
Jasne, zapami&amp;#281;ta&amp;#322;e&amp;#347; poprzednie p&amp;#322;yty,
Jasne, zapami&amp;#281;ta&amp;#322;e&amp;#347; wokale, bity,
A nie m&amp;oacute;wi&amp;#322;em? Cel osi&amp;#261;gni&amp;#281;ty.
Ale to nie szczyty, to nie Himalaje ani Dolomity,
Ja i ty, ty i ja tylko szczerze, szczerze si&amp;#281; szczerz&amp;#281;,
Je&amp;#347;li m&amp;oacute;wi&amp;#281; o Lepperze, o komputerze wol&amp;#281; si&amp;#281; nie wypowiada&amp;#263;.
Ja lubi&amp;#281; siedzie&amp;#263;, a on lubi siada&amp;#263;,
Wiesz ja lubi&amp;#281; gada&amp;#263;, chocia&amp;#380; jestem cichy,
Ja lubi&amp;#281; sk&amp;#322;ada&amp;#263; po cichutku bity,
Przepity, przem&amp;#281;czony, do po&amp;#347;cieli wbity,
Sobotnia biba by&amp;#322;a przeciwie&amp;#324;stwem stypy,
Takie typy, ale tylko moje &amp;#347;wie&amp;#380;e spojrzenie,
Do&amp;#347;wiadczenie jak oldboy'e,
To tylko moje, wiesz, ja to kocham,
Nawin&amp;#261;&amp;#322;em ten kawa&amp;#322;ek po to &amp;#380;eby&amp;#347; go cofa&amp;#322;,
I od pocz&amp;#261;tku s&amp;#322;uchaj tego w k&amp;oacute;&amp;#322;ko,
To ci&amp;#281; uzale&amp;#380;ni tak jak uzale&amp;#380;nia zi&amp;oacute;&amp;#322;ko,
Hesik ze sp&amp;oacute;&amp;#322;k&amp;#261; Cezet mach za machem,
To tylko moje, a w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie to tylko nasze.
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