
DKA DonKilla, Jedna szansa
1.
Ile tak naprawde mia&amp;#322;e&amp;#347; szans w swoim zyciu,
Ile prob, ile bledow ile prob by tu
Pouk&amp;#322;ada&amp;#263; swoje drogi, myslisz ze masz ich dowoli
Ale tak naprawde nie ma czasu na ten start nowy
Wolisz spieprzyc swe zycie, przeciez tak wolisz
Jakos si&amp;#281; u&amp;#322;o&amp;#380;y,wybacza ty ich robisz
Hmmm tak jakos jest myslisz ze los zwodzisz
Wroci do Ciebie, jak bumerang  cie uderzy
Bo tak naprawde jeden strzal na to by przezyc 
tylko jedna szansa, jedyna by zaplewic 
Swoje ziarno by wyros&amp;#322;o w co da si&amp;#281; wierzyc
To nie jest tak ze dobro mo&amp;#380;e mie&amp;#263; swoje przerwy
Jedna szansa na to by szczesliwie si&amp;#281; ozenic,
Jedna szansa na to by nie sko&amp;#324;czy&amp;#263; jak kretyn 
Je&amp;#347;li myslisz ze si&amp;#281; myle, to zobaczysz w tym
Zyciu zabraknie Ci szans nie b&amp;#281;dzie juz fety
B&amp;#281;dziesz plakal jak ja bo pope&amp;#322;ni&amp;#322;em bledy
Tylko jedna szansa by sprawy nie spieprzyc
Jedna szansa na to by dobrze zycie przezyc
Raz si&amp;#281; rodzisz i umierasz i zostanie tak do smierci
Jedna szansa na milo&amp;#347;&amp;#263; kt&amp;oacute;ra b&amp;#281;dzie trwac wiecznie
Jedna szansa by ludziom wybaczyc ich brednie
Jedna szansa na to by by&amp;#263; kims w swoim zyciu
Jedna szansa na to by przezyc Zycie swietnie
2.
Ja nosze ciezar, sam go na&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#322;em, 
Ten krzy mi si&amp;#281; wbija w moje plecy ale chwila
Ty nie musisz, wystarczy pomy&amp;#347;le&amp;#263; dwa razy
Nawet 3 ale szanse masz jedna to wystarczy
Potem nie ma ze boli, sam po niej chodzisz
Po drodze kt&amp;oacute;ra wznosisz, jestes panem swojej woli
Oni b&amp;#281;d&amp;#261; Ci mowic ze mo&amp;#380;esz bawic si&amp;#281; do woli,
beda jak polip, co w nosie drapie i boli,
Oni nic nie wiedza, gadaja tyle co Wall-E    NIC
maja warto&amp;#347;ci, co witamin w Coca Coli NIC
Bylem tez taki chojrak, zjadalelem te rozumy,
Dostalem md&amp;#322;o&amp;#347;ci i sko&amp;#324;czy&amp;#322;y si&amp;#281; bzdury,
Masz jedna szanse by wybrac w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie,
We&amp;#378; cos z pokora nie zawsze b&amp;#281;dziesz vipem
Nie zawsze b&amp;#281;dzie typem, co kroluje w dobrobycie 
Skonczy si&amp;#281; Zycie nie b&amp;#281;dzie repeatu Typie
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