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Ta historia jest o nas, napisana naszym potem
Nasz&amp;#261; krwi&amp;#261;, po prostu codzienno&amp;#347;&amp;#263;
Rado&amp;#347;&amp;#263;, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie przeplecione z gorycz&amp;#261;
Gdzie &amp;#322;zy w oku, gdzie warto&amp;#347;ci si&amp;#281; nie licz&amp;#261;
Stoj&amp;#281; sobie oparty o mur, haha
Ludzie patrz&amp;#261; na mnie, to chyba przez m&amp;oacute;j str&amp;oacute;j
Od niechcenia rzucam my&amp;#347;li zw&amp;oacute;j
Niepoza&amp;#322;atwiane sprawy, ej luzuj
I tak nie b&amp;#281;dzie wszystko jakbym chcia&amp;#322;
Nawet jak sto procent z siebie dam
Polski sen, czy w og&amp;oacute;le jest co&amp;#347; takiego?
Pstryk, wracamy do &amp;#347;wiata realnego
Obserwuj&amp;#281; p&amp;#261;ki, ziele&amp;#324;, potem upa&amp;#322;
Nagle li&amp;#347;cie, znowu &amp;#347;nieg i przebi&amp;#347;niegi
Pory roku, zmiana z nik&amp;#261;d, alarm
Wygrane b&amp;#322;&amp;#281;dy, za domem noclegi w knajpie
T&amp;#322;umy wymieniane tylko z browarami tylko kegi
Pracowici, dolni, lesery, zdolne lenie i lepieki
Ma&amp;#322;olat w oknie my&amp;#347;li jak wyrwa&amp;#263; si&amp;#281; po cichu do kolegi
W marketach kolejki, bezdomnemu ko&amp;#322;&amp;#261;pie z r&amp;#281;ki
Stoj&amp;#281;, nikt nie ma poj&amp;#281;cia, &amp;#380;e wymy&amp;#347;lam refren tej piosenki
W kieszeni nie wiem czyja Salt'n'Pepa, very necessarry
Prawie na mnie dwulatek zalicza kolejne plery
&amp;#346;wiat wiruje, ja rymuj&amp;#281;, pijany skin Pitbullem punk&amp;oacute;w szczuje
Student z plastycznej, dorabia, twarzy szkicuje
Co ona nie odpisuje, telefon
sam si&amp;#281; wy&amp;#322;&amp;#261;cza
Stoj&amp;#281;, jestem Don Kichotem, gdzie m&amp;oacute;j Sancho Pansa?
Na tle szaro&amp;#347;ci b&amp;#322;yszcz, chcesz pisz, gwi&amp;#380;d&amp;#380;, masz mistrz
Zwiedzaj a&amp;#380; nie starczy klisz, du&amp;#380;o pisz, dupy nie li&amp;#380;
Pieprz niekorzystny
ni&amp;#380;, wy&amp;#380;, z&amp;#322;a passa a kysz
Szyj zwroty jak krawiecki mistrz, w oczach b&amp;#322;ysk
Wiernej psiny pysk, wysz&amp;#322;o ci - euforii trysk
Niech &amp;#322;ami&amp;#261; sobie j&amp;#281;zyk, ja no speak english
W ten ulewny wieczorny wiecz&amp;oacute;r pisz&amp;#281; do ciebie, stop
&amp;#379;eby&amp;#347; w zwariowanym &amp;#347;wiecie odnalaz&amp;#322; te&amp;#380; siebie, stop
Udowodnij, &amp;#380;e m&amp;#261;dry z ciebie ch&amp;#322;op, stop
Nie pozw&amp;oacute;l by twoje plany posz&amp;#322;y pod m&amp;#322;ot, stop
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Jestem &amp;#321;ab&amp;#281;d&amp;#378;, swoje lekcje w podziemiu pobra&amp;#322;em
Ch&amp;#322;opaki Z Szarego T&amp;#322;umu teraz wychodzi ta p&amp;#322;yta...
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