
EastWest Rockers, Nic do stracenia
Muzyka: Kuba Gali&amp;#324;ski
S&amp;#322;owa: Cheeba, Grizzlee, Ras Luta
Nagranie wokall: Mista Pita 
[intro Luta]
Ej dzieciak s&amp;#322;uchaj tego to jest EastWest Rockers, tak
Pami&amp;#281;taj twoje &amp;#380;ycie jest teraz
Wi&amp;#281;c podnie&amp;#347; r&amp;#281;ce i poka&amp;#380; &amp;#380;e jeste&amp;#347; silny
Tak bo dasz rad&amp;#281;, s&amp;#322;uchaj tego
[ref]
Nie masz nic do stracenia
A mo&amp;#380;esz wi&amp;#281;cej ni&amp;#263; my&amp;#347;lisz teraz
Przed tob&amp;#261; ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat si&amp;#281; otwiera
Wi&amp;#281;c po co czeka&amp;#263; ?
Nie masz nic do stracenia
I to nie prawda, &amp;#380;e nie jeste&amp;#347; w stanie
Trzymaj kurs, a wtedy dasz rad&amp;#281;
Na co czekasz ?
[Grizzlee zwrotka]
Jak co dzie&amp;#324; rano wstaj&amp;#281;, otwieram okno
Widz&amp;#281; znowu dzieciak stoi w bramie
Od &amp;#380;ycia niewiele dostaje, wybije okno
Wtedy b&amp;#281;dzie mia&amp;#322; na &amp;#347;niadanie
Jest nielubiany w szkole bo bez modnych ciuch&amp;oacute;w
Na przerwie znowu urz&amp;#261;dz&amp;#261; mu piek&amp;#322;o
A edukacji m&amp;oacute;wi koniec, nikt nie doda otuchy
W ten spos&amp;oacute;b w g&amp;#322;owie z&amp;#322;o si&amp;#281; zal&amp;#281;g&amp;#322;o 
[bridge]
Nikogo nie interesuje jego los
I nikt nie chce rozwia&amp;#263; jego trosk
Do m&amp;#322;odych ludzi ja wyci&amp;#261;gam swoj&amp;#261; d&amp;#322;o&amp;#324; 
I m&amp;oacute;wi&amp;#281; tak, i m&amp;oacute;wi&amp;#281; tak
[ref]
Nie masz nic do stracenia
A mo&amp;#380;esz wi&amp;#281;cej ni&amp;#263; my&amp;#347;lisz teraz
Przed tob&amp;#261; ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat si&amp;#281; otwiera
Wi&amp;#281;c po co czeka&amp;#263; ?
Nie masz nic do stracenia
I to nie prawda, &amp;#380;e nie jeste&amp;#347; w stanie
Trzymaj kurs, a wtedy dasz rad&amp;#281;
Na co czekasz ?
[Cheeba zwrotka]
Yo! Ch&amp;#322;opak chcia&amp;#322; pokaza&amp;#263; wszystkim jaki ma stajl
Raz modnym gangsta by&amp;#322;, chcia&amp;#322; by&amp;#263; na rewirze mastah 
Lepiej powiedz sobie basta, nie dla ciebie ta kasta
M&amp;oacute;wili mu znajomi, wr&amp;oacute;&amp;#263; do szko&amp;#322;y, przesta&amp;#324;
Codziennie rano wychodzi&amp;#322; z ziomami przed dom
M&amp;oacute;wi&amp;#322;, &amp;#380;e goni frajerom bia&amp;#322;e, wielki z niego Don
Zobaczy&amp;#322; kilka akcji na parafii, kupi&amp;#322; bro&amp;#324;
Wiesz co? Teraz nie ma go.
[bridge]
Popatrz na te drzwi
One wci&amp;#261;&amp;#380; otwarte s&amp;#261;
Ooo poczuj now&amp;#261; moc
[bridge]
Nikogo nie interesuje jego los
I nikt nie chce rozwia&amp;#263; jego trosk
Do m&amp;#322;odych ludzi ja wyci&amp;#261;gam swoj&amp;#261; d&amp;#322;o&amp;#324; 
I m&amp;oacute;wi&amp;#281; tak, i m&amp;oacute;wi&amp;#281; tak
[ref]
Nie masz nic do stracenia
A mo&amp;#380;esz wi&amp;#281;cej ni&amp;#263; my&amp;#347;lisz teraz
Przed tob&amp;#261; ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat si&amp;#281; otwiera
Wi&amp;#281;c po co czeka&amp;#263; ?
Nie masz nic do stracenia



I to nie prawda, &amp;#380;e nie jeste&amp;#347; w stanie
Trzymaj kurs, a wtedy dasz rad&amp;#281;
Na co czekasz ?
[Luta zwrotka]
Popi&amp;oacute;&amp;#322; i dym zostan&amp;#261; kiedy Rasta rozprawi si&amp;#281; z tym
Kt&amp;oacute;ry jest cz&amp;#322;owiekiem o sumieniu brudnym
Kt&amp;oacute;ry jest cz&amp;#322;owiekiem niegodziwym, m&amp;#322;ody ty nie trzymaj z nim
M&amp;#322;ody wierz mi, ty znaj swoich wrog&amp;oacute;w i znaj swoich braci
Nie okradaj ziom&amp;oacute;w, nie przelewaj ich krwi
Omijaj z daleka sprawy z&amp;#322;ych, z&amp;#322;ych ludzi
Prawdziwa gwiazda to ty!
Dlatego brudne sumienia uczynki z&amp;#322;e, ja pal&amp;#281;, pal&amp;#281;
Dlatego chciwe my&amp;#347;li, &amp;#322;by puste, ja pal&amp;#281;, pal&amp;#281;
Dlatego wa&amp;#322;ki, jumy, dziesiony, wszystkie pal&amp;#281;, pal&amp;#281;, yo
M&amp;#322;ody do przodu id&amp;#378; stale
[bridge]
Nikogo nie interesuje jego los
I nikt nie chce rozwia&amp;#263; jego trosk
Do m&amp;#322;odych ludzi ja wyci&amp;#261;gam swoj&amp;#261; d&amp;#322;o&amp;#324; 
I m&amp;oacute;wi&amp;#281; tak, i m&amp;oacute;wi&amp;#281; tak
[ref]
Nie masz nic do stracenia
A mo&amp;#380;esz wi&amp;#281;cej ni&amp;#263; my&amp;#347;lisz teraz
Przed tob&amp;#261; ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat si&amp;#281; otwiera
Wi&amp;#281;c po co czeka&amp;#263; ?
Nie masz nic do stracenia
I to nie prawda, &amp;#380;e nie jeste&amp;#347; w stanie
Trzymaj kurs, a wtedy dasz rad&amp;#281;
Na co czekasz ?
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