
DJ Strugi deszczu, Nic straconego
Jedziem kurwa, bo to przecie&amp;#380; nasz czas
ziomek nie ma zamulasz ty
uszy masz w&amp;#322;a&amp;#347;nie s&amp;#322;uchasz projektu naszego
element ZIP sk&amp;#322;ad Fundacja proste nic innego
Nic straconego wszystko jeszcze przed nami
damy rad&amp;#281; razem z ziomalami i ZIP'ami
jestem przekonany tak, bo tak by&amp;#263; musi
modl&amp;#281; si&amp;#281; do Boga &amp;#380;eby diabe&amp;#322; nas nie kusi&amp;#322;
co zacz&amp;#261;&amp;#322;em sko&amp;#324;cz&amp;#281; i &amp;#380;ebym tam nie wr&amp;oacute;ci&amp;#322;
bo po co cenny czas mam marnowa&amp;#263;
chyba lepiej wolno&amp;#347;ci&amp;#261; si&amp;#281; jest delektowa&amp;#263;
kombinowa&amp;#263;, lata&amp;#263;, nawet legalnie pracowa&amp;#263;
oczywi&amp;#347;cie o to ostatnie jest najtrudniej
nie ma zamulania, b&amp;#281;dziesz my&amp;#347;la&amp;#322; o tym p&amp;oacute;&amp;#378;niej
lepiej chyba my&amp;#347;le&amp;#263; p&amp;oacute;&amp;#378;niej ni&amp;#380; wcale
projekt odpalony zobaczymy co b&amp;#281;dzie dalej
teraz tylko musz&amp;#281; skupi&amp;#263; si&amp;#281; na jednym
wiesz czym przekonania co prawd&amp;#281; ods&amp;#322;ania
(Fundacja, Ursyn&amp;oacute;w)
My&amp;#347;l&amp;#281; nic straconego mam ju&amp;#380; do&amp;#347;&amp;#263; tego
siedzenia w domu i palenia gibbon&amp;oacute;w
czas rusza&amp;#263; ziomu&amp;#347;, powsta&amp;#263; do pion&amp;oacute;w
wybi&amp;#263; ze schronu, ale nie po kryjomu
nie na tarczy, jeszcze nas nie dopad&amp;#322;
artretyzm tarczy a czy si&amp;#322; wystarczy
to si&amp;#281; oka&amp;#380;e jest jeszcze czas na spe&amp;#322;nianie marze&amp;#324;
wiele dziwnych zdarze&amp;#324; mo&amp;#380;e nas zaskoczy&amp;#263;
z Bo&amp;#380;&amp;#261; pomoc&amp;#261; damy rad&amp;#281; to przeskoczy&amp;#263;
i nie ma co si&amp;#281; boczy&amp;#263; jak czasem przy kurwie
to ci &amp;#322;ba nie urwie tak jak kurwa kurwie
r&amp;oacute;wnie&amp;#380; orient musisz mie&amp;#263; nabity
oraz flow tej ekipy to F1 ZIP'y
(Z.I.P. brat, Prosto)
W los sw&amp;oacute;j wierzcie, w swoje r&amp;#281;ce we&amp;#378;cie
jeszcze cz&amp;#281;&amp;#347;ciej a nadzieja zerwie
niewoli kleszcze - za to r&amp;#281;cz&amp;#281;
i nie brz&amp;#281;cz jak ci co&amp;#347; nie pasuje
uwierz w siebie, ziomk&amp;oacute;w to wyr&amp;oacute;wnuje
i r&amp;oacute;&amp;#380;nice niweluje - d&amp;#261;&amp;#380; do tego wci&amp;#261;&amp;#380;
do tego d&amp;#261;&amp;#380; jeszcze nic straconego
nic straconego, wci&amp;#261;&amp;#380;
(Fundacja, Mieron, Felipe, Ward'y, Ja&amp;#378;wa)
Teraz powiem co&amp;#347; ci, co&amp;#347; co do czego
nie mam w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci gdy rzuci&amp;#322;e&amp;#347; ko&amp;#347;ci
czyn powinno&amp;#347;ci, cierpliwo&amp;#347;ci
spokojnie, powoli, wszystko w swoim czasie
co nagle to po diable gdy terminy goni&amp;#261;
gdy masz ju&amp;#380; n&amp;oacute;&amp;#380; na gardle nic straconego
podnie&amp;#347; gard&amp;#281;, nie wpierdalaj si&amp;#281; w parad&amp;#281;
to damy rad&amp;#281; wszystko wedle tego czego oczekujesz
nadziej&amp;#281; rokujesz czy si&amp;#281; oszukujesz
szukaj a znajdziesz to czego poszukujesz
nic straconego, to skutkiem skutkuje, uwierz
To co tracisz mo&amp;#380;esz odzyska&amp;#263;
nawet ciep&amp;#322;o domowego ogniska
daj pyska, osoba bliska
tylko na powa&amp;#380;nie, razem zawsze ra&amp;#378;niej
nic straconego, m&amp;oacute;wi&amp;#281; to wyra&amp;#378;nie
uwa&amp;#380;aj, uwa&amp;#380;aj &amp;#322;atwo mo&amp;#380;esz straci&amp;#263;
lepiej swe serce w mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; bogaci&amp;#263;
tylko na powa&amp;#380;nie, razem zawsze ra&amp;#378;niej
byle tylko &amp;#347;miga&amp;#263; odwa&amp;#380;nie
rap gra prosto z serca
jakby w &amp;#380;y&amp;#322;ach jak rzeka na wy&amp;#380;ynach



porywi&amp;#347;cie z nami li&amp;#347;cie
dobrej ganji nikt nie gardzi
cho&amp;#263; wiadomo tu nie chodzi o dym
&amp;#380;e i tym THC, bit i rym, nie pogub si&amp;#281; w tym
nie por&amp;oacute;b si&amp;#281; w tym, elo
W los sw&amp;oacute;j wierzcie w swoje r&amp;#281;ce we&amp;#378;cie
jeszcze cz&amp;#281;&amp;#347;ciej a nadzieja zerwie
niewoli kleszcze - za to r&amp;#281;cz&amp;#281;
i nie brz&amp;#281;cz jak ci co&amp;#347; nie pasuje
uwierz w siebie, ziomk&amp;oacute;w to wyr&amp;oacute;wnuje
i r&amp;oacute;&amp;#380;nice niweluje - d&amp;#261;&amp;#380; do tego wci&amp;#261;&amp;#380;
do tego d&amp;#261;&amp;#380;, jeszcze nic straconego
nic straconego wci&amp;#261;&amp;#380;
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