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Ref.x2
Dzie&amp;#324;, w kt&amp;oacute;rym nic nie zrobi&amp;#322;em pokazuje twarz
Wpierdol nam mnie straszy mam si&amp;#281; go ba&amp;#263;
Co robi&amp;#263; mam rad&amp;#378;, stoj&amp;#281;, umiem tylko rymowa&amp;#263;
M&amp;oacute;wi&amp;#281; tylko, bo u nas pustka przez ramie zagl&amp;#261;da
Oo dzie&amp;#324;, w kt&amp;oacute;rym nie zrobi&amp;#322;em nic
Co&amp;#347; mi nie do &amp;#347;miechu jak wielki cyc
Na pewno s&amp;#261; miejsca gdzie bym si&amp;#281; teraz przyda&amp;#322;
A tu mog&amp;#281; si&amp;#281; najeba&amp;#263;, potem b&amp;#281;d&amp;#281; rzyga&a
Wschodni wiatr, ci&amp;#281;&amp;#380;ki klimat, na &amp;#347;wini &amp;#347;winia
Gadaj&amp;#261; na ciebie, potem si&amp;#281; z nimi mijasz
B&amp;#281;d&amp;#281; silniejszy, codziennie b&amp;#281;d&amp;#281; wpierdala&amp;#322;
&amp;#379;arty, po co mi to, hip-hop moja witamina
Bez kasy kombinacja, my do tego przyssani
Wy z domu nadziani narzekacie na zagraniczne wycieczki z kolegami
Pi&amp;#281;tna&amp;#347;cie lat macie, dobrze znacie swoja przysz&amp;#322;o&amp;#347;&a
To odliczanie trwa, ja porw&amp;#281; t&amp;#261; publiczno&amp;#347;&amp;#263;
Twarzy bezsilno&amp;#347;&amp;#263;, ty ka&amp;#380; twarzy znikn&amp;#261;&amp;#263;
Patrz&amp;#281; na ni&amp;#261; cz&amp;#281;sto, powiedz jej id&amp;#378; st&amp;#261;d
Teraz kilka ostrych s&amp;#322;&amp;oacute;w, tak jak atak czuba z brzytwa
Dziecko nie s&amp;#322;uchaj bo b&amp;#281;d&amp;#281; m&amp;oacute;wi&amp;#322; brzyd
Id&amp;#378; w pizdu dziwko, ploto jebana
Skurwielu, szmato, padaj przed nami na kolana
Jeszcze niejedna p&amp;#322;yta b&amp;#281;dzie wydana
C.Z.S.T., &amp;#321;ab&amp;#281;d&amp;#378; solo, trzymaj kciuki za nas
Oo taka nasza dola, oo p&amp;#322;e&amp;#263; kartka wo&amp;#322;a
Moc w s&amp;#322;abo&amp;#347;ci si&amp;#281; doskonali
Jeste&amp;#347;my teraz wielcy, a byli&amp;#347;my dla ciebie mali
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Co robi&amp;#263; mam rad&amp;#378;, stoj&amp;#281;, umiem tylko rymowa&amp;#263;
M&amp;oacute;wi&amp;#281; tylko, bo u nas pustka przez ramie zagl&amp;#261;da
Nie m&amp;oacute;w hop zanim nie przeskoczysz
S&amp;#322;owa to tylko 10 % twoich mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci
Zrobisz du&amp;#380;o tak my&amp;#347;lisz, a druga osob&amp;#281; skrzywdzisz
&amp;#379;ycie to po&amp;#347;cig o czym my&amp;#347;lisz
Staraj si&amp;#281; dotrzymywa&amp;#263; s&amp;#322;&amp;oacute;w
Tak jak ka&amp;#380;dy jest &amp;#380;&amp;#261;dny przyg&amp;oacute;d
Tak najwi&amp;#281;cej zas&amp;oacute;b potrwa jak dobry &amp;#380;o&amp;#322;nierz
Trzeba zostawa&amp;#263; przy swoim, sk&amp;#261;d wiesz
Ludzie m&amp;oacute;wi&amp;#261; bierzesz wzory, ludzie kradn&amp;#261; bierzesz wzory
Gdzie honory, dobry nimi odznaczony tak ju&amp;#380; b&amp;#281;dzie
A ty co masz, trzymam kobiet&amp;#281; mocno w ramionach
A ty dosi&amp;#261;d&amp;#378; si&amp;#281; do nas
Je&amp;#380;eli z pierwszego rz&amp;#281;du chcesz zobaczy&amp;#263;
Prawd&amp;#281; zapisan&amp;#261; na tej kartce, no chod&amp;#378;
B&amp;#261;d&amp;#378; przy tym, przy tym b&amp;#261;d&amp;#378;
A zobaczysz, raz si&amp;#281; &amp;#380;yje, stare rany trzeba opatrzy&amp;#263;
B&amp;#281;dziesz kl&amp;#281;ka&amp;#322;, ja z wielk&amp;#261; flag&amp;#261; przed two
Wypisane na niej twoje bzdury czytam, czytam
Czytam, czytam, twoje bzdury czytam
Kolejny dzie&amp;#324;, dla ciebie pozytyw
&amp;#379;e mog&amp;#322;e&amp;#347; bezlito&amp;#347;nie wpierdala&amp;#263; kity
Ja m&amp;#322;ody ch&amp;#322;opak obserwator
Po raz kolejny nigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; z&amp;#322;apany
W szpony sekty pojeba&amp;#324;cow klarownie d&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281;
Z trudem popuchni&amp;#281;te usta by ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324;
Nie by&amp;#322; pusty jak u narkomana dynia pusta
A ty zr&amp;oacute;b co&amp;#347; z tym
A ja musz&amp;#281; mie&amp;#263; dla rozkaz&amp;oacute;w dla siebie
Musze wiec zaczynam od razu
A dla ciebie przygotuje map&amp;#281; na dalsze losy
By dnia w kt&amp;oacute;rym nie zrobi&amp;#322;e&amp;#347; nic mia&amp;#322;by&amp;#347
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Dzie&amp;#324;, w kt&amp;oacute;rym nic nie zrobi&amp;#322;em pokazuje twarz
Wpierdol nam mnie straszy mam si&amp;#281; go ba&amp;#263;
Co robi&amp;#263; mam rad&amp;#378;, stoj&amp;#281;, umiem tylko rymowa&amp;#263;
M&amp;oacute;wi&amp;#281; tylko, bo u nas pustka przez ramie zagl&amp;#261;da
Robi&amp;#263; du&amp;#380;o chc&amp;#281;, udziela&amp;#263; du&amp;#380;o si&amp;#28
Nu&amp;#263; pod nosem refren, miej w g&amp;#322;owie t&amp;#261; p&amp;#281;tle
Hip-hop dla ciebie to na szczury trutka
Obiecuj&amp;#261; raj maja marzenie to wyspa bezludna
Silne r&amp;#281;ce pop&amp;#322;yniemy do niej w naszych ma&amp;#322;ych &amp;#322;&am
Tylko ty ja ma&amp;#322;a, m&amp;oacute;j j&amp;#281;zyk na twych twardych sutkach
Krew i brud na twego ojca spracowanych d&amp;#322;oniach
I m&amp;oacute;j drogi koniak a my z buta po betonach
Jeszcze przekonywa&amp;#263; do siebie ci&amp;#261;gle musisz
Mam ze sob&amp;#261; ludzi, bliskiego, kt&amp;oacute;ry nigdy si&amp;#281; nie ocuci
Odszed&amp;#322; jak odchodzi cos w zapomnienie
To wszystko jest chore jak po pijaku my&amp;#347;lenie
Mam ochot&amp;#281; na chwileczk&amp;#281; zapomnienia
W&amp;#322;a&amp;#347;nie na to mam ochot&amp;#281;, podnosi&amp;#263; swoja not&amp;
Odrzuc&amp;#281; my&amp;#347;lenie, czy zrobi&amp;#281; co&amp;#347; potem zrobi&amp;#2
Kiedy? teraz! teraz ci&amp;#281;&amp;#380;kie &amp;#380;ycie noto ci&amp;#281;&amp;#380;ki
Wiem, &amp;#380;e b&amp;#281;dzie jeszcze sukcesu opijanie
Singielki tralala, nie nara
Bit i ja m&amp;oacute;wi&amp;#261;, &amp;#380;e dobrana z nas para
S&amp;#322;owa nasza gwara
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