
Ego, Rozweselaj
Stoi na stacji lokomotywa...uffff jaka majestatyczna, pe&amp;#322;na rado&amp;#347;ci, zalana rumie&amp;#324;cem, olbrzymia! ja zainspirowany tw&amp;oacute;rczo&amp;#347;ci&amp;#261; gdy fantazja uderzy mi do g&amp;#322;owy, pukajcie narody! i na nic wywody tych najwybitniejszych, tych najpierwszych. bez ma&amp;#322;a wychodzi na jaw rzecz ca&amp;#322;kiem wspania&amp;#322;a! zalana rumie&amp;#324;cem, r&amp;oacute;&amp;#380;ana lokomotywa ci&amp;#261;gnie za sob&amp;#261; wagon&amp;oacute;w siedem! na stanie pierwszego, gdy&amp;#380; on z numerem jeden, pieszcz&amp;#261;ce zmys&amp;#322;y, rarytasy i smako&amp;#322;yki. w drugim najzabawniejsze nasze nawyki w menu. poza tym krocie &amp;#380;art&amp;oacute;w i psoty. w trzecim - potencja&amp;#322; do sk&amp;#322;adania rym&amp;oacute;w pe&amp;#322;na ochoty! w czwartym - i cho&amp;#263; dla ego to bardzo wa&amp;#380;na kwestia, o specyfik&amp;oacute;w tych dzia&amp;#322;aniu nie napomn&amp;#281;, cho&amp;#263; poezja ma to nie komercja. w pi&amp;#261;tym idealnej otch&amp;#322;ani przestrzeni w kt&amp;oacute;rych pobrzmiewa echem hip ha i dalej brzmienie. w sz&amp;oacute;stym o znaczeniu bardzo dos&amp;#322;ownym, lecz i o znaczeniu bardzo poufnym, chwile g&amp;#322;&amp;#281;boko erotyczne tajskie masa&amp;#380;e, dupki - machaj&amp;#261;ce czym sie da, akcje nami&amp;#281;tne i te bardziej dynamiczne. natomiast w si&amp;oacute;dmym wagonie podr&amp;oacute;&amp;#380;uje w&amp;#347;r&amp;oacute;d luksus&amp;oacute;w, wyg&amp;oacute;d! przyg&amp;oacute;d i lexus&amp;oacute;w. rzecz przez wszystkich najbardziej uwielbiona. wyostrzy wszystkie zmys&amp;#322;y i s&amp;#322;uchy. oto ona!!!!! ref. to ona wy&amp;#347;niona ! to ona wymarzona! to ona roz&amp;#347;mieszaj&amp;#261;ca mnie! to ona przemija-jak dzie&amp;#324; ona ulotna jak sen! ona delikatna jak len! ona wci&amp;#261;gni&amp;#281;ta wirem moc! sp&amp;oacute;jrz tam w g&amp;oacute;re! niebo bezchmurne w oddali wida&amp;#263; s&amp;#322;o&amp;#324;ce ...uff jak&amp;#380;em barwne i jak&amp;#380;em bujne s&amp;#261; te widoki, okolice i dzielnice kt&amp;oacute;re t&amp;#281;tni&amp;#261; &amp;#380;yciem! noc&amp;#261;! gdy muzyka pod hip-hopu wodz&amp;#261;. przecie&amp;#380; wiesz. kocham d&amp;#378;wi&amp;#281;ki kt&amp;oacute;re w moich uszach dzwoni&amp;#261; to mikrofon! jest moja broni&amp;#261;, moja ostoja, moj&amp;#261; wyrzutni&amp;#261; rakietow&amp;#261;. ru...rusz....ruszaj si&amp;#281; razem z nami! razem z egofanami gdzie kolesie maluj&amp;#261; puchami. gdzie t&amp;#322;umy kiwaj&amp;#261; g&amp;#322;owami. gdzie dziewczyny machaj&amp;#261; cy....haha....a dziewczyny czym si&amp;#281; da! a ja stoje z mikrofonem w d&amp;#322;oni. obok ludzie ci na kt&amp;oacute;rych mi zale&amp;#380;y. przyjaciele ci od prze&amp;#380;y&amp;#263;! a ja ide t&amp;#322;um znajomych wok&amp;oacute;&amp;#322; widze! i tym sie szczyc&amp;#281;! rap ko&amp;#322;ysze moje okolice! oczy mnie &amp;#347;wiec&amp;#261; jak znicze. my&amp;#347;lisz - to cyniczne! ale dla mnie wcale. olbrzymie fale ci poka&amp;#380;e! ja pale faje. m&amp;oacute;zg si&amp;#281; lansuje mmm staje c&amp;oacute;&amp;#380; c&amp;oacute;&amp;#380;. ja pomarz&amp;#281; dalej! w tej wy&amp;#347;nionej realno&amp;#347;ci gdzie drzewa l&amp;#347;ni&amp;#261; na wietrze. w tej wy&amp;#347;nionej! gdzie roz&amp;#347;miesza mnie powietrze. jest przyczyn&amp;#261; mej rado&amp;#347;ci. ciut realii za&amp;#380;y&amp;#322;o&amp;#347;ci. jakie dreszcze? przetar&amp;#322;em oczy! widz&amp;#281; wreszcie! to nie deszcz. to &amp;#347;wiat jest pi&amp;#281;kny! nareszcie!!! ref. to ona wy&amp;#347;niona ! to ona wymarzona! to ona roz&amp;#347;mieszaj&amp;#261;ca mnie! to ona przemija-jak dzie&amp;#324; ona ulotna jak sen! ona delikatna jak len! ona wci&amp;#261;gni&amp;#281;ta wirem moc!
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