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Ref. x2
&amp;#346;wiat jest gro&amp;#378;ny wi&amp;#281;c drog&amp;#281; znajd&amp;#378;!
B&amp;#261;d&amp;#378; zawsze sob&amp;#261; o swoje walcz!
Pami&amp;#281;tam czyje&amp;#347; s&amp;#322;owa, bardzo m&amp;#261;dre s&amp;#322;owa
Ch&amp;#322;opcze ty wybierasz, to jest twoja droga
W jeden dzie&amp;#324; nie stworzono &amp;#347;wiata
D&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; do swojego poziomu przez d&amp;#322;ugie lata
Nie dzieje si&amp;#281; to szybko jak spada lawina
Dr&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281;, zmieniam si&amp;#281; jak kameleon, jak rozgrzana cyna
Pierwsze zwrotki, wiersze, teraz skupione my&amp;#347;li
Pozw&amp;oacute;l &amp;#380;y&amp;#263; mi, a dam wi&amp;#281;cej co ci si&amp;#281; wy&amp;#347;ni
Dla moich bli&amp;#378;nich, ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w zwyk&amp;#322;ych
Kt&amp;oacute;rzy maj&amp;#261; tylko hip-hop rozwi&amp;#261;zanie
Poczekaj to b&amp;#281;dzie proste jak but&amp;oacute;w zawi&amp;#261;zanie
Produkcje co raz bardziej dojrza&amp;#322;e jak owoce
Zostawiam za sob&amp;#261; za&amp;#263;pane nieprzespane noce
Moje rymy s&amp;#322;uchajcie ch&amp;#322;opaki teraz co&amp;#347; z innej beczki
Pozdrowienia dla kumpli ze szkolnej &amp;#322;aweczki
Nie mam pod pach&amp;#261; teczki, garnituru, pantofli-wskakiwa&amp;#324;c&amp;oacute;w
Nosisz srebrny &amp;#322;a&amp;#324;cuch, masz z&amp;#322;oto ciesz si&amp;#281; dzia&amp;#324;cu
Dzi&amp;#347; u siebie, jutro na koncercie na drugim polskim kra&amp;#324;cu
B&amp;#261;d&amp;#378; najebany na imprezie w szalonym ta&amp;#324;cu
W tej chwili zamkni&amp;#281;ty w pokoju pisz&amp;#281; strof&amp;#281;
Nie wiem czy to talent, ale pisa&amp;#263; mog&amp;#281;
Jestem ju&amp;#380; o krok, nie zwolni&amp;#281;, cho&amp;#263; m&amp;oacute;wi&amp;#261; mi wolniej
Pami&amp;#281;tasz jak wychodzi&amp;#322;o nieudolnie, pracuj mozolnie
Sam nie mam poj&amp;#281;cia jak mo&amp;#380;e si&amp;#281; op&amp;#322;aci&amp;#263;
Nie chodzi o kas&amp;#281;, nie o willi basen
O w&amp;#322;asn&amp;#261; drog&amp;#281; raczej ja rusz z&amp;#322;ap i zaczaj
I jest droga w &amp;#347;lepe uliczki nie zbaczaj
Bo mo&amp;#380;e by&amp;#263; tak, &amp;#380;e nie znajdziesz z nich wyj&amp;#347;cia
Mam dosy&amp;#263; nudy, bezradno&amp;#347;ci, odrapanych &amp;#347;cian
Coraz szerzej, mocniej, celniej jak kolejny dan
Jak czarodziejski dywan unosimy si&amp;#281; jak ptak
Coraz lepsze wolne style ulatuj&amp;#261; jak motyle
Broni&amp;#263; czo&amp;#322;&amp;oacute;wk&amp;#281; polsk&amp;#261;, ja nie chc&amp;#281; i&amp;#347;&amp;#263; w tyle
W kieszeni kilka z&amp;#322;ot&amp;oacute;wek, notes i o&amp;#322;&amp;oacute;wek
Do p&amp;oacute;&amp;#378;nej nocy rozgryzanie &amp;#322;amig&amp;#322;&amp;oacute;wek
Ludzie b&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#261; jak stado mr&amp;oacute;wek
Chc&amp;#281; osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; poziom jak Jurek Dudek
Walcz o swoje, bo &amp;#347;wiat jest gro&amp;#378;ny
Jak zasn&amp;#261;&amp;#263; na dworze w wiecz&amp;oacute;r mro&amp;#378;ny
Ja nie chc&amp;#281; nieeeeee
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B&amp;#261;d&amp;#378; zawsze sob&amp;#261; o swoje walcz!
Pami&amp;#281;tam czyje&amp;#347; s&amp;#322;owa, bardzo m&amp;#261;dre s&amp;#322;owa
Ch&amp;#322;opcze ty wybierasz, to jest twoja droga
Wszystkie zapomniane chwile i nie z tej strony
Ci&amp;#261;gle po&amp;#347;piech do przodu ci&amp;#261;gle brak w miejscu kabony
Ch&amp;#322;opak m&amp;#322;ody cwany mimo, &amp;#380;e wydygany
Rozpierdala na &amp;#347;wiat wszystkie swoje plany
Oszukany nie raz wkurwiany, niedoceniany
Ale dalej trzeba i&amp;#347;&amp;#263; do przodu mimo wad widzisz, widzisz
Taki jest ten &amp;#347;wiat nie ma lekko
Rozumiesz? rozumiesz? s&amp;#322;owo si&amp;#281; rzek&amp;#322;o
A tu druga scena ziomal za ziomalem zapierdala cela
Horror nie wesela, pozytywny hardcore w dobrych manierach
Wspiera ci&amp;#281;, najwa&amp;#380;niejsze wspiera&amp;#263;, r&amp;#281;ce do g&amp;oacute;ry uniesione
C.Z.S.T przy mikrofonie pozytywny przekaz
Oce&amp;#324; se jak chcesz bierzesz ziomek bierz
Je&amp;#347;li nie to nie du&amp;#380;o polskiego rapu
Aha! tego w&amp;#322;a&amp;#347;nie chc&amp;#281;: osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; mistrzostwo
Dopom&amp;oacute;&amp;#380; dobry Bo&amp;#380;e jak puchar na &amp;#380;u&amp;#380;lowym torze



W z&amp;#322;otym kolorze, najwa&amp;#380;niejsza rzecz
By nie by&amp;#322;o gorzej pomo&amp;#380;esz?
Vice versa te&amp;#380; kiedy&amp;#347; pomog&amp;#281; (te&amp;#380; kiedy&amp;#347; pomog&amp;#281;)
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B&amp;#261;d&amp;#378; zawsze sob&amp;#261; o swoje walcz!
Pami&amp;#281;tam czyje&amp;#347; s&amp;#322;owa, bardzo m&amp;#261;dre s&amp;#322;owa
Ch&amp;#322;opcze ty wybierasz, to jest twoja droga
I...po co ten po&amp;#347;piech? dopiero zaczynasz
Od razu nie zasypie ci&amp;#281; t&amp;#322;um&amp;oacute;w lawina
Poczekaj jak ka&amp;#380;dy uczy si&amp;#281; nie zapominaj
Kto&amp;#347; si&amp;#281; musi podla&amp;#263; wod&amp;#281; by wyros&amp;#322;a ro&amp;#347;lina
Chcesz zab&amp;#322;ysn&amp;#261;&amp;#263; od tak sobie?
Dosta&amp;#263; od razu z&amp;#322;oty medal i drog&amp;#261; nagrod&amp;#281;?
Flesze, zdj&amp;#281;cia, w gazecie ilustracje
Liczysz na tak&amp;#261; akcj&amp;#281;, przeja&amp;#380;d&amp;#380;ka limuzyn&amp;#261;
Zawsze z u&amp;#347;miechni&amp;#281;t&amp;#261; min&amp;#261;
Do mistrzostwa d&amp;#322;uga droga
Musisz si&amp;#281; postara&amp;#263;, ci&amp;#281;&amp;#380;ka d&amp;#322;uga praca
By w przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci wyj&amp;#347;&amp;#263; na taras swojej willi
Z bogat&amp;#261; &amp;#380;on&amp;#261;, z pieni&amp;#261;&amp;#380;k&amp;oacute;w ton&amp;#261;
Z przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261; wymarzon&amp;#261;, nie martwi&amp;#263; si&amp;#281; o jutro
&amp;#379;e kiedy rano wstaniesz tylko i przyniesiesz &amp;#347;niadanie
Na prawdziwej srebrnej tacy
Wszystko kolorowe, bale, suknie wieczorowe
Drogie garnitury szybkie fury znakomite
&amp;#379;adne &amp;#322;aty, dziury, liczysz si&amp;#281; tylko ty
Zapatrzony w swoj&amp;#261; dumn&amp;#261; posta&amp;#263;
Tego w&amp;#322;a&amp;#347;nie chcesz? Czy mo&amp;#380;esz to dosta&amp;#263;?
Ci&amp;#281;&amp;#380;ki orzech do zgryzienia, przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; nie do przewidzenia
Nawet przez jasnowidza, stara ciemna kamienica
Jak b&amp;#281;dziesz dobrze gra&amp;#322; to mo&amp;#380;e wyjdzie co&amp;#347; z koszyka
Tak jak w cyrku konkretny cios na ringu
A mo&amp;#380;e we&amp;#378;miesz udzia&amp;#322; w Milionerach, &amp;#379;yciowej Szansie
Czy powiadomi o nowym awansie - podwy&amp;#380;ka!
Ma&amp;#322;o osoba znana telewizja pokaza&amp;#322;a
Szanse na nowe, lepsze &amp;#380;ycie da&amp;#322;a - cha&amp;#322;a!
To teraz dzieje si&amp;#281; za szybko
Od oblicze&amp;#324; w dyni popierdoli ci si&amp;#281; wszystko
To nazwiesz swoim mistrzostwem?
Ka&amp;#380;da rado&amp;#347;&amp;#263; musi by&amp;#263; og&amp;#322;upiana smutkiem
Zobaczysz twarz, stoisz oczy w oczy z ufoludkiem
Zielony jest, zamienia ludzi w bambus! bambus!
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