
Dka, O co si
Hej po co piszesz te teksty dla ludzi Czy to wszystko ci si&amp;#281; tutaj nie nudzi Ile to mo&amp;#380;esz robi&amp;#263; rzeczy na raz Czy masz kompleksy czy to jaka&amp;#347; kara Stary wyt&amp;#322;umacz mi o co tu biega Czy twoja g&amp;#322;owa nie jest od tego t&amp;#281;ga Czy nie mo&amp;#380;esz by&amp;#263; jak normalny cz&amp;#322;owiek Nie wiesz...eee....to daj ci to powiem Dam ci rad&amp;#281; dam ci mo&amp;#380;e dwie &amp;#379;eby&amp;#347; otworzy&amp;#322; oczy na czym stoi sie, te Chyba tylko B&amp;oacute;g wie o co ci tu chodzi Co ty masz w g&amp;#322;owie co twoj&amp;#261; dusz&amp;#261; rz&amp;#261;dzi Mo&amp;#380;e do dzi&amp;#347; toniesz w bagnach jak elf Taki ma&amp;#322;y masz szmal masz jest ok Wiesz o co biega Powiedz nam o co chodzi Wiesz o co biega Powiedz nam o co chodzi Ref. Robi&amp;#281; co mog&amp;#281; jak chcesz to klaszcz w d&amp;#322;onie Lubisz nie lubisz To pocz&amp;#261;tek nie koniec x2 Od tego czasu gdy urodzi&amp;#322;em si&amp;#281; Jestem skazany na S-U-K-C-E-S Wiesz o tym dobrze i ja wiem to te&amp;#380; Bo chodzi o to by rozwija&amp;#263; si&amp;#281; &amp;#379;eby to wszystko do przodu sz&amp;#322;o &amp;#379;eby&amp;#347; s&amp;#322;ysza&amp;#322; &amp;#380;e DKA na grzmot Po co si&amp;#281; czepiasz gdy nie masz poj&amp;#281;cia &amp;#379;e mam wi&amp;#281;cej od ciebie zaj&amp;#281;cia Wzi&amp;#261;&amp;#322;em kiedy&amp;#347; co by&amp;#322;o do wzi&amp;#281;cia B&amp;oacute;g mi to da&amp;#322; to jest talent A wa&amp;#380;ne jest to by robi&amp;#263; pami&amp;#281;ta&amp;#263; &amp;#379;e uczciwo&amp;#347;c to zasada jeden &amp;#379;eby&amp;#347; wiedzia&amp;#322; &amp;#380;e grzech&amp;oacute;w jest siedem Wi&amp;#281;c r&amp;oacute;b co mo&amp;#380;esz jak robi&amp;#281; to ja Nie miej mi za z&amp;#322;e &amp;#380;e mog&amp;#281; wi&amp;#281;cej, ba Pr&amp;#281;dzej wi&amp;#281;c p&amp;#281;dz&amp;#281; DeKa i A Na tym polega wielka si&amp;#322;a ma Przyzwyczai&amp;#322;em sie do s&amp;#322;&amp;oacute;w mi gorzkich Bo gdybym by&amp;#322; s&amp;#322;odki umar&amp;#322;bym jak kotki Nie wierz&amp;#281; w cuda wierz&amp;#281; w co s&amp;#322;ysz&amp;#281; Wierz&amp;#281; &amp;#380;e &amp;#380;ycie musi by&amp;#263; krzy&amp;#380;em Z tym &amp;#380;e ja robi&amp;#281; &amp;#380;e staje si&amp;#281; (...) &amp;#380;e Nie wi&amp;#324; mnie za to &amp;#380;e mam horyzonty G&amp;#322;&amp;#281;bsze i szersze i nie wierz&amp;#281; w jointy Wszystko co robi&amp;#281; podpalam jak lonty Nie mog&amp;#281; poj&amp;#261;&amp;#263; dlaczego masz w&amp;#261;ty Ref. Robi&amp;#281; co mog&amp;#281; jak chcesz to klaszcz w d&amp;#322;onie Lubisz  nie lubisz To pocz&amp;#261;tek nie koniec x2
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