
DKA DonKilla, Wracaj do szko
1.
Mam ju&amp;#380; dosyc tych gimbusow 
ju&amp;#380; dosyc tego buntu,
Mam ju&amp;#380; dosyc tego kultu,
Neo dzieci, neo kundlu
Mama tato dali fona, super dla nich piona
Dali kompa, dali siec a w necie fora
Maja &amp;#322;otra w domu, kt&amp;oacute;ry amfe wciaga
Zycie kopnie cie w tylek, Zycie sprzeda ci gonga
lepiej idz do szkoly, lepiej poucz si&amp;#281; troche
ja w ksi&amp;#261;&amp;#380;kach siedzia&amp;#322;em ten rok za rokiem,
Najpierw glodny by&amp;#322;em wiedzy
Czasem zylem sobie w nedzy pod blokiem.
Mia&amp;#322;em pedy do wierszy
po tym by&amp;#322;y teksty
Potem by&amp;#322;em lepszy
teraz zjadam mase leszczy
Tobie si&amp;#281; spieszy, do fejmy w&amp;#347;r&amp;oacute;d fleszy
Lepiej wroc do szkoly a nie pieprzysz 3 po 3
Czy mo&amp;#380;e jestes za fajny, masz tagi na bluzkach
&amp;#379;adna panna nie chce glupka, kt&amp;oacute;ry siada w podstawowkach
Wracaj do budy, a nie mi bluzgasz. tu
We&amp;#378; si&amp;#281; spami&amp;#281;taj, siegnij po rozum
Komu potrzebny jest zyciowy konus
Lepiej daj cosik komus, albo daj sobie
Daj sobie szanse, tyle ludzi chce ci pomoc
Zamiast ciagnac dragi, idz do domu po szkole
Tam pomoz rodzicom, bratu pomoz siostrze
Nie spieprz zycia, nie chowaj alko pod stolem
Pomozesz innym, pomoga tobie proste, 
2.
Boli mnie to no pewnie ze tak w ustach gorzki smak
Gdy taka gra jak z dzieciaka robi si&amp;#281; wrak a jak
To Kopnij pokuse
Nie po to to nuce 
zeby gadac do siebie
Ale po to bys ruszyl dupe
W szkole twe miejsce
Nie lubisz to polub
Uczesczaj tam czesciej
Nie od razu b&amp;#281;dziesz Kolumb
Ameryki nie odkryjesz
Ale znajdzasiesz wszystko
Co potrzebne ci w zyciu pogodz si&amp;#281; z mysla
Chcesz by&amp;#263; cwaniak, to ganiaj
Wsadzaj pieniadze do prania
Jak masz cel by r&amp;oacute;wie&amp;#347;nik ci si&amp;#281; k&amp;#322;ania&amp;#322;
To masz jak w banku, ale rozbij ten bank
smrod b&amp;#281;dzie si&amp;#281; uwalnial 
b&amp;#281;dzie blado, b&amp;#281;dzie bania
b&amp;#281;dziesz gostek pierwszego dania
kt&amp;oacute;rego diabel wchlania 
we&amp;#378; to zapomnij, o tej przenosni,
bo mnie ju&amp;#380; uszy bola od tego gadania
teraz ty rob , zrob wykonaj zadania a nie gadaj
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