
Emo, Kolejny Rok
Sam nie wierze &amp;#380;e kurwa
S&amp;#322;yszysz mnie z tego studia
To kolejny rok za mn&amp;#261;
I wiele si&amp;#281; zmieni&amp;#322;o tutaj
Poza tym gdy licz&amp;#281; kwit w kieszeni
A tam dalej nic
Robie szko&amp;#322;&amp;#281;, robie rap
I to moja praca dzi&amp;#347;
Coraz ci&amp;#281;&amp;#380;ej mi
To te ch&amp;#322;odne dni
Gor&amp;#261;ce noce, w kt&amp;oacute;rych z ostatnich si&amp;#322;
Otwieram portfel, za ostatnie grosze
Browar, pety, kredyt sp&amp;#322;aca&amp;#263; nie jest proste
Debil zemnie, w niebyt puszczam znowu bud&amp;#380;et
Ej, a jak nie, to pomog&amp;#261; mi kumple
Zn&amp;oacute;w ogarniam burdel, w &amp;#380;yciu co bywa trudne
Wok&amp;oacute;&amp;#322; ratunkowym k&amp;oacute;&amp;#322;kiem, nie pomaga teleturniej
Nowe wersy, teksty, wszytko monotonne
Lecz nadal chwytam za d&amp;#322;ugopis, i daje to tobie
Pisze dalej, ale w obiegu nie masz p&amp;#322;yty
A tu wsz&amp;#281;dzie gdzie nie spojrzysz, coraz leprze ekipy
Pieprze te hity, pieprze te kity, kto pierwszy z nich ten niby lepszy
Rapu chce tylko od tych prawdziwych, z sercem
W TV kreuj&amp;#261; lekkie trendy
A tutaj masz co&amp;#347;, co ma wszystkim pozamyka&amp;#263; g&amp;#281;by
To te bity, drgaj&amp;#261; szyby i kolejna zwrotka
Chocia&amp;#380; nie mam dykcji, i mam s&amp;#322;aby wokal
Lepszego jutra pr&amp;oacute;ba, to na nas czeka tutaj
Ka&amp;#380;dy chcia&amp;#322;by tego dotkn&amp;#261;&amp;#263;, lecz zbyt wielu po trupach
Ju&amp;#380; si&amp;#281; temu nie dziwi&amp;#281;, zm&amp;#281;czenie widz&amp;#281; i kminie
Ile mo&amp;#380;na siedzie&amp;#263; w miejscu, sp&amp;#281;dza&amp;#263; &amp;#380;ycie przy piwie?
Kilka godzin na &quot;kime&quot;, i dalej lec&amp;#261; z tematem
Zrobi&amp;#281; co mog&amp;#281;, by dobry papier wpada&amp;#322; mi za prace
Dzi&amp;#347; za b&amp;#322;&amp;#281;dy p&amp;#322;ace, dzi&amp;#347; momenty &amp;#322;apie
W tym konkrety dawniej, dzi&amp;#347; znikn&amp;#281;&amp;#322;y raczej
Ja si&amp;#281; nie poddaje, chce zobaczy&amp;#263; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
Jednego dnia si&amp;#281; martwisz, &amp;#322;atwo straci&amp;#263; wszystko
REF. X2
To kolejny rok, kolejny krok za mn&amp;#261;
To kolejny rok, a wiesz &amp;#380;e nie jest &amp;#322;atwo
To kolejny rok, kolejny krok za mn&amp;#261;
To kolejny szok, nic ju&amp;#380; nie jest tak samo
Nic ju&amp;#380; nie jest tak samo, tak
Kolejny rok, 2006
&quot;Va bank studio&quot;, tak
S&amp;#322;uchaj tego, styka
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