
Deobe / Dena, Ten czas w tym miejscu
Ten &amp;#347;wiat w tym miejscuCzas w tym miejscuTo ja w tym miejscu w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz&amp;#379;yj&amp;#261;c tak w zgodzie z samym sob&amp;#261;Wci&amp;#261;&amp;#380; w tym miejscuSzukaj&amp;#261;c sensu, te&amp;#380; gubi&amp;#261;c sens nie raz x2Chcesz mnie pokocha&amp;#263; stop nie radz&amp;#281;, we&amp;#378; zapomnijNa dzi&amp;#347; jedyny stan dla mnie to jest stan wolnySk&amp;#322;onny do zdrad ch&amp;#322;opakZ ziomami w&amp;#322;&amp;oacute;czykij w&amp;#322;&amp;oacute;czy si&amp;#281; gdzie&amp;#347; po nocachZa wcze&amp;#347;nie popatrzNie czas &amp;#380;eby&amp;#347; czyta&amp;#322;a w moich oczachZ hajsem w kieszeni kolejny lokalColumbia plus Finlandia potem nokautDo domu zn&amp;oacute;w bym nie dotar&amp;#322;Dziewczyno powiedz: po co ci taki ch&amp;#322;opak?Mo&amp;#380;e za klika lat zmienie podej&amp;#347;cieMinie tych kilka lat - dojrzej&amp;#281; wreszcieNa razie m&amp;oacute;wi&amp;#281;: Daniel we&amp;#378; si&amp;#281; nie spieszPieprz te lekcjeJak tata wci&amp;#261;&amp;#380; powtarza: r&amp;oacute;b selekcjeUwagi we&amp;#378; nie zwracaj na te panny kt&amp;oacute;re b&amp;#281;dzieMiar&amp;#261; backstageTeraz jest moment &amp;#380;eby szuka&amp;#263; hajsWiesz co&amp;#347; w ten dese&amp;#324;Z Peugeota przesi&amp;#261;&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; na jazd&amp;#281; MercedesemPo &amp;#347;wiecie z ziomami czarter737, (...)W g&amp;#322;o&amp;#347;niach jedzieA ty na jedn&amp;#261; noc jeste&amp;#347; - musisz to wiedzie&amp;#263;Noc kojarzy mi si&amp;#281; z szybkim &amp;#380;yciem przecie&amp;#380;A &amp;#380;e sta&amp;#263; mnie na szybkie &amp;#380;ycieNo to jest najlepiejA&amp;#380; boj&amp;#281; si&amp;#281; pomy&amp;#347;le&amp;#263; co stanie si&amp;#281; jak p&amp;#322;yta p&amp;oacute;jdzie w eterPierwszy teledysk, pierwsze grupiesPierwsi hate'erzy i banda typ&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rzyZa wszelk&amp;#261; cen&amp;#281; b&amp;#281;d&amp;#261; chcieli mnie przy barze upi&amp;#263;Ten &amp;#347;wiat w tym miejscuCzas w tym miejscuTo ja w tym miejscu w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz&amp;#379;yj&amp;#261;c tak w zgodzie z samym sob&amp;#261;Wci&amp;#261;&amp;#380; w tym miejscuSzukaj&amp;#261;c sensu, te&amp;#380; gubi&amp;#261;c sens nie raz x2Niby rok starszy, a ja czuj&amp;#281; si&amp;#281; rok m&amp;#322;odszyZ boku jak patrzy kto&amp;#347; to my&amp;#347;le&amp;#263; mo&amp;#380;e - ten go&amp;#347;&amp;#263; jest coraz gorszyNie poci&amp;#261;g z fors&amp;#261; - na bank jednak poci&amp;#261;g do forsyPo co mi teraz jaka&amp;#347; &amp;#380;ona albo dzieciRobi&amp;#281; co chc&amp;#281; nie wchodzi w gr&amp;#281; tu &amp;#380;aden sprzeciwTakie &amp;#380;ycie n&amp;#281;ci - uwierz miZero k&amp;#322;&amp;oacute;tni, zero pretensjiNie chc&amp;#281; t&amp;#322;umaczy&amp;#263; wci&amp;#261;&amp;#380; &amp;#380;e teraz rap jest najwa&amp;#380;niejszyPo co mam rezygnowa&amp;#263; z nowo poznanych dziewczyn?Przyjd&amp;#378; za 5 lat mo&amp;#380;e wtedy si&amp;#281; ju&amp;#380; ogarn&amp;#281;Mo&amp;#380;e zajaram si&amp;#281; opcj&amp;#261; tandemNa razie w planach hajs z tantiemSzalony pakt z bankiem, koncerty, a w mi&amp;#281;dzyczasieBungalow gdzie&amp;#347; na bla&amp;#380;y Wynaj&amp;#261;&amp;#322;bym i z pi&amp;#281;kn&amp;#261; Tajk&amp;#261; si&amp;#281; tam zma&amp;#380;y&amp;#322;Lub z ma&amp;#322;olatk&amp;#261; psycho jaki&amp;#347; sex w oceanie za&amp;#380;y&amp;#322;Ju&amp;#380; teraz sta&amp;#263; mnie na toWi&amp;#281;c to jest plan a nie opcja Daniel marzyNiby mia&amp;#322;bym z tego nie skorzysta&amp;#263;Ja mam dopiero lat dwadzie&amp;#347;cia kilkaTo jest ten wiek kiedy &amp;#380;ycie nie mo&amp;#380;e gdzie&amp;#347; obok przemyka&amp;#263;Kiedy&amp;#347; jak umr&amp;#281; to nie zarzuc&amp;#281; sobie &amp;#380;e co&amp;#347; zmarnowa&amp;#322;emDosta&amp;#322;em troch&amp;#281; szcz&amp;#281;cia To prze&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#322;em na zabaw&amp;#281; hajs i talentTen &amp;#347;wiat w tym miejscuCzas w tym miejscuTo ja w tym miejscu w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz&amp;#379;yj&amp;#261;c tak w zgodzie z samym sob&amp;#261;Wci&amp;#261;&amp;#380; w tym miejscuSzukaj&amp;#261;c sensu, te&amp;#380; gubi&amp;#261;c sens nie raz x2
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