
Ego, Symbol
Wci&amp;#261;&amp;#380; m&amp;oacute;wi&amp;#261; ci niekt&amp;oacute;rzy dzi&amp;#347; tylko narzekaj&amp;#261; Patrz&amp;#261;c na wygl&amp;#261;d oceniaj&amp;#261;c nawijaj&amp;#261; A ja patrz&amp;#281; zza skroni widz&amp;#281; s&amp;#322;o&amp;#324;ce Prosz&amp;#281; pana prosz&amp;#281; pani&amp;#261; To ja s&amp;#322;owa wi&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; rymy sk&amp;#322;adam I du&amp;#380;o gadam do mikrofonu Czy te&amp;#380; megafonu bo ja kocham to Bo kocham hip hop bo jestem jak Aro Nieprzewidywalny kiedy runie jak struny Hip hop kt&amp;oacute;ry we mnie bujnie tak tak Jestem m&amp;oacute;wc&amp;#261;, tekstowych rym&amp;oacute;w tw&amp;oacute;rc&amp;#261; To ja to ja to Ego fundacja wynikiem czego Jest satysfakcja czego gwarancja s&amp;#322;owa Rewelacja czemu Ego czego i dlaczego Przecie&amp;#380; wiesz nios&amp;#281; ludziom szcz&amp;#281;&amp;#347;cie I kiedy rap im zab&amp;#322;y&amp;#347;nie wreszcie I ujrz&amp;#261; jego powierzchnie miliony rap Pertraktacje to rozmowy w toku jak Rozrasta si&amp;#281; z roku do roku pami&amp;#281;taj jedno Ego to symbol hip hopu Ref. x2 Bo E to symbol muzycznej doskona&amp;#322;o&amp;#347;ci Jak i Gie pomaga rymotw&amp;oacute;rczej wytrwa&amp;#322;o&amp;#347;ci Natomiast O odrywa od rzeczywisto&amp;#347;ci w sumie Tworz&amp;#261;c EGO symbol przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci Hip H dalej wynosz&amp;#281; j&amp;#261; ponad wszystko I na przek&amp;oacute;r najt&amp;#281;&amp;#380;szym umys&amp;#322;om Wynosz&amp;#281; j&amp;#261; ponad horyzonty dla niej Zmieni&amp;#281; spojrzenie na &amp;#380;yciowe pogl&amp;#261;dy B&amp;#281;d&amp;#281; nuci&amp;#322; i m&amp;#261;ci&amp;#322; a&amp;#380; doczekam si&amp;#281; narodzin hip ha i dalej Bo jako ludzie m&amp;#322;odzi my symbolem nowych czas&amp;oacute;w W kt&amp;oacute;rych archetypy nagle poj&amp;#281;cia trac&amp;#261; I na przek&amp;oacute;r wszystkim pajacom kt&amp;oacute;rzy mi pewnie Tego nigdy nie wybacz&amp;#261; ja cesarstwem w zenicie Rozkwitu ja najdoskonalsz&amp;#261; jednostk&amp;#261; b&amp;#322;&amp;#281;kitu Jak sztuka sztuka symbolem sama w sobie Witam ci&amp;#281; kochanie w odnowy dobie W tej krainie w kt&amp;oacute;rej sam dla siebie jestem bogiem A wszystkie symbole s&amp;#322;u&amp;#380;&amp;#261; ku mojej ozdobie wi&amp;#281;c Trwaj wiecznie chwilo wybi&amp;oacute;rcza jak Moja potencja tw&amp;oacute;rcza i c&amp;oacute;&amp;#380; C&amp;oacute;&amp;#380; mam pocz&amp;#261;&amp;#263; z takim fantem Gdy talent por&amp;oacute;wnywalny z brylantem I cho&amp;#263; cho&amp;#263; jeszcze nie oszlifowany I tak przez wszystkich smakoszy doceniany Gustownie ja wiem &amp;#380;e moje ego podoba si&amp;#281; tobie Ja wiem ze moje ego podoba si&amp;#281; tobie Czytam mi&amp;#281;dzy strofami czytam Miedzy wersami wiem jaki symbol Wynosi si&amp;#281; ponad symbolami I to dos&amp;#322;ownie ja wiem ze moje ego podoba si&amp;#281; tobie Ja wiem ze moje ego podoba si&amp;#281; tobie ja wiem ja wiem Ref. x4 Bo E to symbol muzycznej doskona&amp;#322;o&amp;#347;ci Jak i Gie pomaga rymotw&amp;oacute;rczej wytrwa&amp;#322;o&amp;#347;ci Natomiast O odrywa od rzeczywisto&amp;#347;ci w sumie Tworz&amp;#261;c EGO symbol przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci

Ego - Symbol w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/ego-symbol-tekst-piosenki,t,484848.html

