
D.K.A feat. OSWP, Do przodu.
Do przodu ( OSWP feat. DKA ) 
Ref: Do przodu i&amp;#347;&amp;#263; niech b&amp;#281;dzie tak zawsze 
Nie ca&amp;#322;e swoje &amp;#380;ycie opieram na rapie 
Niech te teksty przetn&amp;#261; ci&amp;#281; jak rapier 
DK, OSWP jak jeden kartel 
1. Czasem problem tak przyciska, &amp;#380;e nie wiesz co masz zrobi&amp;#263; 
Czy podda&amp;#263; si&amp;#281; od razu, czy si&amp;#281; jeszcze zastanowi&amp;#263; 
Wyt&amp;#281;&amp;#380;y&amp;#263; wszystkie si&amp;#322;y i kolejny rekord pobi&amp;#263; 
Postawi&amp;#263; na zwyci&amp;#281;stwo, g&amp;#322;&amp;oacute;wn&amp;#261; nagrod&amp;#281; zdoby&amp;#263; 
Co tu robi&amp;#263;, by &amp;#380;ycia nie zmarnowa&amp;#263; pod blokiem 
Nie zach&amp;#322;ysn&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; dymu szaro-s&amp;#322;odkim ob&amp;#322;okiem 
O tym pomy&amp;#347;l, gro&amp;#378;na chwila czai si&amp;#281; za rogiem 
To g&amp;oacute;wniane z&amp;#322;udzenie, &amp;#380;e &amp;#380;ycie jest twoim wrogiem. 
Zmie&amp;#324; obiektyw popatrz na to optymistycznym wzrokiem 
I krok za krokiem r&amp;oacute;b to, co najbardziej ci pasuje 
Nawet najmniejszy sukces tw&amp;#261; psychik&amp;#281; odbuduje 
Ka&amp;#380;da czarna my&amp;#347;l ci&amp;#281; hamuje popatrz na to 
Gdy spokojna g&amp;#322;owa mo&amp;#380;esz jeszcze wygra&amp;#263; ten maraton 
Ja dam to z siebie wszystko, &amp;#380;eby tylko w miejscu nie sta&amp;#263; 
&amp;#379;ycia nie przespa&amp;#263;, czerpa&amp;#263; z niego jak najwi&amp;#281;cej 
By z ostatnim dzwonkiem m&amp;oacute;c pokaza&amp;#263; czyste r&amp;#281;ce 
Ja robie rap, cho&amp;#263; niewielu s&amp;#322;ucha dalej kr&amp;#281;c&amp;#281; 
I b&amp;#281;d&amp;#281; to robi&amp;#322;, bo dzi&amp;#281;ki temu na prz&amp;oacute;d p&amp;#281;dz&amp;#281; 
I b&amp;#281;d&amp;#281; to robi&amp;#322;, bo dzi&amp;#281;ki temu na prz&amp;oacute;d p&amp;#281;dz&amp;#281; 
O tym pomy&amp;#347;l &amp;#380;ycia nie przespa&amp;#263; czerpa&amp;#263; z niego jak najwi&amp;#281;cej 
By z ostatnim dzwonkiem m&amp;oacute;c pokaza&amp;#263; czyste r&amp;#281;ce 
Ja robie rap, cho&amp;#263; niewielu s&amp;#322;ucha dalej kr&amp;#281;c&amp;#281; 
I b&amp;#281;d&amp;#281; to robi&amp;#322;, bo dzi&amp;#281;ki temu na prz&amp;oacute;d p&amp;#281;dz&amp;#281; 
&amp;#379;ycia czekaj&amp;#261;c nie sp&amp;#281;dz&amp;#281;, pozostan&amp;#261; me kasety 
G&amp;#322;osy nagrane, moje zdanie, moje priorytety 
G&amp;#322;o&amp;#347;ne my&amp;#347;li, swobodny potok s&amp;#322;&amp;oacute;w to zalety 
O &amp;#380;yciu moje zdanie, nie wymy&amp;#347;lone bzdety 
Czasem epitety, jakie&amp;#347; ostre s&amp;#322;owo do s&amp;#322;owa 
Po to mam t&amp;#261; zajawk&amp;#281;, &amp;#380;eby o tym rymowa&amp;#263; 
Otwarcie o problemach, g&amp;#322;owy w piasek nie chowa&amp;#263; 
Nakr&amp;#281;ca&amp;#263; swe zami&amp;#322;owanie i ewoluowa&amp;#263; 
Rymy jak gor&amp;#261;cy towar od znajomka spod lady 
Muzyki fale, s&amp;#322;&amp;oacute;w kaskady, artystyczna wena 
Przekaza&amp;#263; magi&amp;#281; s&amp;#322;owa zakodowan&amp;#261; w genach 
O &amp;#380;yciu, o problemach, o akcjach z blokowiska 
Zielone &amp;#322;awki OSWP widziane z bliska 
To ma&amp;#322;e miasto, wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; mnie tu znana z nazwiska 
Moja ekipa jak dla statk&amp;oacute;w w zatoce przysta&amp;#324; 
To moja ma&amp;#322;a wyspa, dla mnie spok&amp;oacute;j i wytchnienie 
S&amp;#322;o&amp;#324;ca promienie na mej twarzy i zadowolenie 
Jak ka&amp;#380;dy mam marzenia, plany, kt&amp;oacute;rych nie zmieni&amp;#281; 
Do celu d&amp;#261;&amp;#380;enie, nie po trupach i wbrew sobie 
Po kilku akcjach pomy&amp;#347;la&amp;#322;em i zosta&amp;#322;o w g&amp;#322;owie 
&amp;#379;e jak co&amp;#347; dzia&amp;#322;am to z u&amp;#347;miechem na twarzy to robi&amp;#281; 
I w tyle pozostawiam wszystkie znane mi fobie 
&amp;#321;ami&amp;#281; kopie, dlatego &amp;#322;ykam wszystkich przeciwnik&amp;oacute;w 
Krytyk&amp;oacute;w podw&amp;oacute;rkowych stawiam zawsze w naro&amp;#380;niku 
Mego ringu, zupe&amp;#322;nie bez dopingu jak podczas sparingu 
Robi&amp;#281; swoje, przetwarzam my&amp;#347;li roje w kultur&amp;#281; 
Jak wtopiony stoj&amp;#281; na osiedla betonie 
gdzie pokonuj&amp;#281; troja&amp;#324;skie konie 
Nie my&amp;#347;l&amp;#281; o tonie, nie chc&amp;#281; zosta&amp;#263; w ogonie 
Nie mog&amp;#281; dalej patrze&amp;#263; na konie m&amp;#322;odych ludzi 
Do przodu ch&amp;#322;opak, niech bezsilno&amp;#347;&amp;#263; ci&amp;#281; nie &amp;#322;udzi 
Do przodu ch&amp;#322;opak, niech bezsilno&amp;#347;&amp;#263; ci&amp;#281; nie &amp;#322;udzi 
Ref: Do przodu i&amp;#347;&amp;#263; niech b&amp;#281;dzie tak zawsze 
Nie ca&amp;#322;e swoje &amp;#380;ycie opieram na rapie 
Niech te teksty przetn&amp;#261; ci&amp;#281; jak rapier 
DK, OSWP jak jeden kartel 



Sp&amp;oacute;jrz ch&amp;#322;opak ile dzieje si&amp;#281; wok&amp;oacute;&amp;#322; 
Bez kropli portu z lotu b&amp;#281;dzie nici 
Nie patrz si&amp;#281; na mnie, to ciebie dotyczy 
Ja wierz&amp;#281; w ludzi, a to si&amp;#281; tu liczy 
Do przodu cz&amp;#322;owiek, nie tra&amp;#263; chwili na niewa&amp;#380;ne sprawy 
G&amp;#322;owa do g&amp;oacute;ry, a optymizm niech ci wejdzie w nawyk 
Poszukaj swej enklawy, &amp;#347;wiat ci nie jest wcale wrogi 
Dzia&amp;#322;aj zgodnie z przekonaniem, gdy wybierasz nowe drogi x2 
Ref: Do przodu i&amp;#347;&amp;#263; niech b&amp;#281;dzie tak zawsze 
Nie ca&amp;#322;e swoje &amp;#380;ycie opieram na rapie 
Niech te teksty przetn&amp;#261; ci&amp;#281; jak rapier 
DK, OSWP jak jeden kartel x2 
Sp&amp;oacute;jrz ch&amp;#322;opak ile dzieje si&amp;#281; wok&amp;oacute;&amp;#322; 
Bez kropli portu z lotu b&amp;#281;d&amp;#261; nici 
Nie patrz si&amp;#281; na mnie, to ciebie dotyczy 
Ja wierz&amp;#281; w ludzi, a to si&amp;#281; tu liczy
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