DM4 - Bosski, Agresywna Masa, IDĘ NA CAŁOŚĆ
IDĘ NA CAŁOŚĆ
Kiedy gram koncert
Kiedy mam komplet
Wierz mi znam dobrze
Swoje możliwości rozwijam mądrze
Twoje wątpliwości mogą mieć pogrzeb
Mocą mnie rozgrzej
Boże znów proszę
Może już doceń sceptyku wielki
Bez liku wierz mi
Utworów pięknych tu tomów sterty
Znów co rusz hejt
Ej, ty żyć bez nich potrafisz to napisz o d serca linijki
I nawiń je do bitu
A potem pokaz wszystkim
pokaz wszystkim, pokaz wszystkim
na bitach mogę wszystko
dla mnie to igrzysko
przyśpieszenia i zwolnienia
Boski znowu w bit wchodź
Hipnotyzuje moja publikę
Tym przesłaniem szybko
Mijają lata a moja praca
Mi otwiera przyszłość
Wyszło szydło z worka
Kto jest kto – ta zagadka
Wielu myślałem że nie przetrwam
Ot nie pozdrawiam w trackach
Kto chce może skakać niczym Apacz
Ktoś chciałby wywołać burze, lecz żaden z niego szaman
Moje życie to mój rap
I nikt nie zaprzeczy temu
Jaki jestem, taki chce być
Więc mi nie zabieraj tlenu
Zatem nie nuć, wczuj się
Czekaj do refrenu
A zobaczysz – jeszcze szacun okażesz Bosskiemu
Lata płyną a ja ciągle mam formę
Coraz lepszy w tym co i tak robiłem dobrze
Nie ma mowy finał, koniec lub pogrzeb
Ktoś kto wierzy w siebie musi przetrwać – to jest proste!
Lata płyną zmienia się co jest modne
Dla mnie dobry klasyk zawsze jest na topie
Znalazłem w hip hopie sens i życia drogę
Czemu dalej robię to, odpowiem: bo mogę!
Idę na całość /2x
Drużyna mistrzów idzie na całość
Agresywna Masa idzie na całość
Roman Bosski idzie na całość
Idę na siłownie
Kocham te mordownie
Zostawiam tu wszystko
Moje plecy to lotnisko
Sąsiedzi wciąż w oknie
Spoglądają podle
Widza we mnie tylko te dresowe spodnie
Czuje się wygodnie
W głowie same ognie

Dzisiaj zmienię sztangę w płonąca pochodnie
To jest moje miejsce gdzie idę na całość
Niszczę w sowim ciele każą niedoskonałość
Świadczą o tym mięsnie charakter ze stali
Pozdrawiam tych wszystkich co się nie poddali
Zawziętość, sumienność i ciężka praca
Uwierz mi młody, to się opłaca
Wygnaj dziś lenia co jest w twojej głowie
To on cię hamuje, i ciągle dołuje
Postaw swe życie na jedną kartę, boć może poczujesz co jest ono warte
To co ci mówię to tylko drogowskaz
Od ciebie zależy czy zmienisz to w rozkaz
Jestem śmieszkiem, choć dziś nie żartuję
Może ten tekst cię do czegoś zmotywuje
Uśmiech na twarzy zawdzięczam siłowni
Bez niej nie założyłbym tych spodni
Lata płyną a ja ciągle mam formę
Coraz lepszy w tym co i tak robiłem dobrze
Nie ma mowy finał, koniec lub pogrzeb
Ktoś kto wierzy w siebie musi przetrwać – to jest proste!
Lata płyną zmienia się co jest modne
Dla mnie dobry klasyk zawsze jest na topie
Znalazłem w hip hopie sens i życia drogę
Czemu dalej robię to, odpowiem: bo mogę!
Idę na całość /2x
Drużyna mistrzów idzie na całość
Agresywna Masa idzie na całość
Roman Bosski idzie na całość
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