
Ch, Rusz si
Kolejny dzionek za nami, przed nami, ty te&amp;#380; w to wierz
W podziemiu realizowane pomys&amp;#322;y, determinacja pe&amp;#322;na
O&amp;#380;ywienia na nowo jak dzie&amp;#324; przysz&amp;#322;y wij&amp;#261; mgliste sza&amp;#322;aputy
Id&amp;#378; w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie pierdol skr&amp;oacute;ty, mo&amp;#380;esz by&amp;#263; pok&amp;#322;uty
Epidemia wchodzi na tor, oczy&amp;#347;&amp;#263; go by o tobie nie zapomniano
Jak o tych, kt&amp;oacute;rzy ju&amp;#380; odeszli, kt&amp;oacute;rych nie ma w&amp;#347;r&amp;oacute;d nas
Nos czerwony, czerwony od k&amp;#322;amstw, ja kieruj&amp;#281; tylko sob&amp;#261;
Przezwyci&amp;#281;&amp;#380;y&amp;#263; strachu nie mog&amp;#261; dzieci
Im wpajane z&amp;#322;e nawyki zn&amp;oacute;w
Szepty, g&amp;#322;osy polityki, s&amp;#281;dzia skaza&amp;#322; malca, maj&amp;#261; wtyki
Oczy m&amp;oacute;wi&amp;#261; du&amp;#380;o, szacunek czy pogarda
Od nowa oczyszczony, bo skocz&amp;#261; do gard&amp;#322;a
Wiedz&amp;#261;, &amp;#380;e si&amp;#281; poddasz, a ty padasz jak k&amp;#322;oda na gleb&amp;#281;
Dziel&amp;#281; si&amp;#281; chlebem, bo tak mnie nauczono
Rodzina podstawowa, twarde podstawy nie ton&amp;#261;&amp;#263;
Dawno ot tak po prostu rozdzia&amp;#322; sko&amp;#324;czony
Trening czyni mistrza, widzia&amp;#322;em to wszystko z bliska
Wypadek, ucieka &amp;#347;wiadek, miejsce znane jak majdanek
Ucz&amp;#261; o tym w szkole, nie wiesz, ja swoje wiedzie&amp;#263; wol&amp;#281;
Konsekwencje ponosi ka&amp;#380;dy za swoje czyny
Jak nie wy, na b&amp;#322;&amp;#281;dach si&amp;#281; uczymy, tak tego nie zostawimy
Aferzy&amp;#347;ci, kolejna wpadka, drugi raz si&amp;#281; nie rodzimy
Dupy daje ma&amp;#322;olatka, wok&amp;oacute;&amp;#322; same kpiny
W domu nie b&amp;#281;d&amp;#281; siedzia&amp;#322;, bo bym zezgredzia&amp;#322;
Jeste&amp;#347; obcy, jeste&amp;#347; pasa&amp;#380;erem, bezpiecze&amp;#324;stwo, pas zapi&amp;#281;ty
Dobry za sterem, odjazd, tryby poka&amp;#380;, nie pierdol
Z dupy wysrany ch&amp;#322;opak walczy do ostatka
Pi&amp;#281;knie zdobyta bramka, pierwsza liga, teraz rzyga i panika
Przywi&amp;#261;zanie do portfela, nowego s&amp;#322;onika
Szcz&amp;#281;&amp;#347;cie i na prostej i na zakr&amp;#281;cie
Zej&amp;#347;cie, z&amp;#322;e podej&amp;#347;cie, &amp;#380;ycie, ludzie, &amp;#347;wiat i pierdolone pretensje
[x2]
Ma&amp;#322;e miasto, pierdolisz, rusz si&amp;#281; rusz
Potrzebne rymy jak do drukarki tusz
Zaszyj si&amp;#281; w pokoju, rymy tw&amp;oacute;rz
Wszystko do kupy z&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;, s&amp;#322;uchasz teraz gra s&amp;#322;&amp;oacute;w
Jak zacz&amp;#261;&amp;#322;em to to sko&amp;#324;cz&amp;#281;, takie mam plany
Niewa&amp;#380;ne sk&amp;#261;d jeste&amp;#347;, wa&amp;#380;ne czy wygrany
Utalentowany mo&amp;#380;esz by&amp;#263; w ka&amp;#380;dej dziedzinie
Patrzysz na &amp;#347;wiat i ci&amp;#281;&amp;#380;ko prze&amp;#322;ykasz &amp;#347;lin&amp;#281;
A ja ci poka&amp;#380;&amp;#281;, na jedn&amp;#261; kart&amp;#281;
postawi&amp;#281;
Sensu &amp;#380;ycia, bycia szukam w rapie
Ten kto czai to za&amp;#322;apie, dooko&amp;#322;a same gapie
Ka&amp;#380;dy z ch&amp;#281;ci&amp;#261; by podstawi&amp;#322; nog&amp;#281;, ka&amp;#380;dy sobie rzepk&amp;#281; skrobie
Jak g&amp;#322;osi przys&amp;#322;owie, ty pomo&amp;#380;esz ja pomog&amp;#281;
Tworzymy w&amp;#322;asn&amp;#261; histori&amp;#281;
Fundament dawno zalany, rozpisane plany
Jeden bogaty, drugi w k&amp;#261;cie zap&amp;#322;akany
&amp;#346;wiadek incognito rozpoznany, ostatni grosz wydany
Rusz si&amp;#281; rusz, bo osi&amp;#261;dzie na tobie kurz
Tward&amp;#261; grud&amp;#281; skrusz, masz co&amp;#347; do powiedzenia to m&amp;oacute;w
Tysi&amp;#261;c s&amp;#322;&amp;oacute;w na minut&amp;#281;, odnale&amp;#378;&amp;#263; sw&amp;#261; pokut&amp;#281;
Zapierdala&amp;#263; trza do przodu by nie sta&amp;#263; si&amp;#281; rekrutem
Ej, ka&amp;#380;dy robi co chce dop&amp;oacute;ki mo&amp;#380;e
Wiesz, siedz&amp;#281; sobie, pisz&amp;#281;, co&amp;#347; nowego tworz&amp;#281;
Zaszpinakowany, na s&amp;#322;o&amp;#324;cu nie&amp;#378;le wygrzany
Trzeba gra&amp;#263;, jak daj&amp;#261; bra&amp;#263;, swoich racji trzyma&amp;#263;
&amp;#379;e kto&amp;#347; jest kurwa jebni&amp;#281;ty to jego wina
Nie obchodzi mnie to w og&amp;oacute;le
Jestem Ch&amp;#322;opakiem Z Szarego T&amp;#322;umu, wok&amp;oacute;&amp;#322; tyle szumu
Zamieszanie, ci&amp;#261;gle pytania o nagrania
A tu p&amp;#322;yta Wbrew Regu&amp;#322;om jak w ziemi&amp;#281; wyryta
Dla mnie to rarytas, czaisz?



Jeste&amp;#347; z nami to to jeste&amp;#347;my kwita
S&amp;#322;yszysz nas, dobry jak cyborga bas
S&amp;#322;yszysz aplauz, pal&amp;#261;cy si&amp;#281; grass
Wszystko to robi&amp;#281; dla siebie, wszystko to robi&amp;#281; dla was
Zdr&amp;oacute;wko ch&amp;#322;opaki za nas, za wszystkie dobre dni
[x2]
Ma&amp;#322;e miasto, pierdolisz, rusz si&amp;#281; rusz
Potrzebne rymy jak do drukarki tusz
Zaszyj si&amp;#281; w pokoju, rymy tw&amp;oacute;rz
Wszystko do kupy z&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;, s&amp;#322;uchasz teraz gra s&amp;#322;&amp;oacute;w
Wszechstronno&amp;#347;&amp;#263;, jak Jason Kidd
Nie przypominaj mi co mi wi&amp;#281;cej trzeba, dawaj bit
Mam teraz na rymy apetit
Wszystko do kupy &amp;#322;&amp;#261;cz&amp;#281;, spinam jak nit
S&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347; 7 dni powoli zmieniam si&amp;#281; jak rozgrzana cyna
Dla ciebie niedowiarku &amp;#380;eby zrzed&amp;#322;a ci mina
My na luzie chodzimy, a ty spinaj si&amp;#281;, spinaj
Mina jakby by&amp;#322; w&amp;#322;a&amp;#347;cicielem niejednego kasyna
U nas ju&amp;#380; sko&amp;#324;czona p&amp;#322;yta, taki fina&amp;#322;
S&amp;#322;uchaj naszych rym&amp;oacute;w, ten ch&amp;#322;opak dawno ju&amp;#380; zaczyna&amp;#322;
Do zdobycia ca&amp;#322;a Polska jest, teraz zwi&amp;#281;kszam zakres
Nie chcesz s&amp;#322;ucha&amp;#263; to w&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; w ucho wat&amp;#281;
Nie stawiam na jak&amp;#261;&amp;#347; konkretn&amp;#261; dat&amp;#281;, jedn&amp;#261; kart&amp;#281;
Mam sw&amp;oacute;j patent, kciuki zaciskaj&amp;#261; matka z bratem
Rozk&amp;#322;adam map&amp;#281;, wiesz jak jecha&amp;#263;, ruszamy zatem
W lecie mam urodziny, stawiam browaru krat&amp;#281;
Za-do-wo-lo-ny
Muzyka nas jednoczy, podk&amp;#322;ad z nami si&amp;#281; droczy
Po-zw&amp;oacute;l mi do-ko&amp;#324;czy&amp;#263;
Plan i wena niech nigdy si&amp;#281; nie ko&amp;#324;czy
Nie jestem pewniakiem na pewno, ale zaskocz&amp;#281;
Stawia&amp;#322;e&amp;#347; zak&amp;#322;ad na mnie, do kasy swoje odbierz
A ty &amp;#378;le nam &amp;#380;yczy&amp;#322;e&amp;#347;, wiem wszystko
My&amp;#347;la&amp;#322;e&amp;#347; o nas jak o muzyce disco
S&amp;#322;uchaj jak pisz&amp;#281;, co woko&amp;#322;o, wszystko mi jedno
Daj&amp;#281; teraz szans&amp;#281; zdolnego dzieciaka bitom, werblom
M&amp;#322;ody zawodowiec jak Jean Reno
Jeste&amp;#347;my tu, mo&amp;#380;e spe&amp;#322;nimy nasz sen o... (trzy kropki)
[x2]
Ma&amp;#322;e miasto, pierdolisz, rusz si&amp;#281; rusz
Potrzebne rymy jak do drukarki tusz
Zaszyj si&amp;#281; w pokoju, rymy tw&amp;oacute;rz
Wszystko do kupy z&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;, s&amp;#322;uchasz teraz gra s&amp;#322;&amp;oacute;w
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