
Emo, Nie potrzebuj
Feat.Pih i Bor
Jestem Unikalny, sfa&amp;#322;szowa&amp;#263; nie da rady.
Jestem tym typem, wiesz kim jestem?
(Emo)
 Nie musz&amp;#281; by&amp;#263; kim&amp;#347; kim nie jestem, bo przecie&amp;#380; mam w&amp;#322;asne &amp;#380;ycie,
sto procent prawdy na bicie, w tym rapie ka&amp;#380;dy was pisze.
Na &amp;#322;apy patrzysz mam wbite, fa&amp;#322;szywe rapy ko&amp;#322;o mnie,
wol&amp;#281; sie napi&amp;#263; na nich, bez z zazdro&amp;#347;ci&amp;#261;, bo trzymam form&amp;#281;.
Gdy id&amp;#281; tysi&amp;#261;ce spojrze&amp;#324;, oceny powierzchowne,
i tu jest problem, bo te typy oceniane s&amp;#261; po wygl&amp;#261;dzie.
Te ich historie, ej we&amp;#378; pierdol to,
je&amp;#347;li rymy to pochodnie, one sp&amp;#322;on&amp;#261;&amp;#263; chc&amp;#261;.
Te&amp;#380; nie&amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263; to, to b&amp;#322;&amp;#281;dne ko&amp;#322;o,
bo jestem sob&amp;#261;, ziom masz moje s&amp;#322;owo.
Na twoich spoko wci&amp;#261;&amp;#380; zaniki s&amp;#261;,
kiedy pijemy zn&amp;oacute;w noc&amp;#261;, jestem sob&amp;#261; gdy p&amp;#322;ynie alkohol.
W tak ciep&amp;#322;e dni, hajsy sporo poch&amp;#322;ania melan&amp;#380;,
a gdybym nie pi&amp;#322;, ciut zbiera&amp;#322;, ju&amp;#380; chyba mia&amp;#322;bym hamera.
&amp;#379;e ci&amp;#281;&amp;#380;ki temat ale koniec ko&amp;#324;cem kr&amp;#281;c&amp;#281; i
nie potrzebuje by&amp;#263; kim&amp;#347; kim nie jestem.
Ref. (Pih) Nie potrzebuj&amp;#281; by&amp;#263; kim&amp;#347; kim nie jestem,
(Emo) Pewnie dla tego by&amp;#263; jak my chc&amp;#261;
(Pih) Sztuki mnie pragn&amp;#261;, cho&amp;#263; &amp;#347;rednio z szelestem
(Emo) Bo ten hajs to nie wszystko co?
(Pih) Spojrzenia pierdole, skupione stale
(Emo) U nich siebie, u nas ponad skale
(Pih) Tak ty tam pionek &amp;#347;rodkowy palec
(Emo) Bo ten rap to co&amp;#347; wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; talent. (co&amp;#347; wi&amp;#281;cej)
(Borixon)
Nie robie rapu od wczoraj, nie robie rapu od teraz
Nie bior&amp;#281; hajsu ca&amp;#322;y czas, bior&amp;#281; go nieraz
Dzi&amp;#347; nie wyci&amp;#261;gam r&amp;#281;ki po darmow&amp;#261; kwest&amp;#281;
Nie potrzebuj&amp;#281; by&amp;#263; kim&amp;#347;, kim nie jestem
Nie potrzebuj&amp;#281; zna&amp;#263; ludzi z kserokopi&amp;#261;
Poka&amp;#380; ich palcem, co oni robi&amp;#261;
Nie lubi&amp;#281; miesza&amp;#263; si&amp;#281; w sprawy ludzi bez honoru
Ulica jest ich matk&amp;#261;, te&amp;#380; bez wyboru
Du&amp;#380;o nie gadam, wole przemilcze&amp;#263; temat
Panie gadu&amp;#322;o, pan jest wielka &amp;#347;ciema
Nie potrzebuj&amp;#281; by&amp;#263; mniejszy od zera
Wiem &amp;#380;e duma niekt&amp;oacute;rych rozpierdala, a&amp;#380; do teraz
Mam swoje miejsca, w kt&amp;oacute;re lubi&amp;#281; wraca&amp;#263; dzi&amp;#347;
Mam twardy sen, bo ma mi co si&amp;#281; &amp;#347;ni&amp;#263;
Nie znosz&amp;#281; nadal tych, kt&amp;oacute;rych nie znosi&amp;#322;em przedtem
Nie potrzebuj&amp;#281; by&amp;#263; kim&amp;#347;, kim nie jestem
Ref. (Pih) Nie potrzebuj&amp;#281; by&amp;#263; kim&amp;#347; kim nie jestem,
(Emo) Pewnie dla tego by&amp;#263; jak my chc&amp;#261;
(Pih) Sztuki mnie pragn&amp;#261;, cho&amp;#263; &amp;#347;rednio z szelestem
(Emo) Bo ten hajs to nie wszystko co?
(Pih) Spojrzenia pierdole, skupione stale
(Emo) U nich siebie, u nas ponad skale
(Pih) Tak ty tam pionek &amp;#347;rodkowy palec
(Emo) Bo ten rap to co&amp;#347; wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; talent. (co&amp;#347; wi&amp;#281;cej)
(Pih)
 Nie jestem Bogiem ale wiem na co mnie sta&amp;#263;,
ty nie wiesz gdzie wpa&amp;#347;&amp;#263; czy w g&amp;oacute;wno czy w ma&amp;#378;.
Peiha - trzy litery m&amp;oacute;wi&amp;#261; wszystko,
rozk&amp;#322;adasz &amp;#322;ap&amp;#281;, dzi&amp;#281;ki mnie wiesz gdzie jest Bia&amp;#322;ystok.
Dzi&amp;#347; nie jestem &amp;#347;wi&amp;#281;ty lubi&amp;#281; pi&amp;#263;,
nie jestem pi&amp;#281;kny, chcia&amp;#322;by&amp;#347; jak ja &amp;#380;y&amp;#263;?
sam widzisz, &amp;#380;e chocia&amp;#380; nie jest grecki profil,
zacieram kiecki, profil to kobiet dotyk.
Nie jestem normalny, nie jestem szalony,
plastikowe cycki? nie chc&amp;#281; takiej &amp;#380;ony.



Dla mnie key's ley gra dla ciebie adamus,
dla mnie cipki, dla ciebie kole&amp;#380;ki anus.
Kim jestem wiem, ty te&amp;#380; b&amp;#261;d&amp;#378; pewien,
zawsze ten sam od &quot;JedenSiedem&quot;.
Z p&amp;#281;dzla nie kapie, ma&amp;#322;a nie b&amp;oacute;j o ci&amp;#261;&amp;#380;e,
chyba &amp;#380;e masz dziurawy &amp;#380;o&amp;#322;&amp;#261;dek.
Ref. (Pih) Nie potrzebuj&amp;#281; by&amp;#263; kim&amp;#347; kim nie jestem,
(Emo) Pewnie dla tego by&amp;#263; jak my chc&amp;#261;
(Pih) Sztuki mnie pragn&amp;#261;, cho&amp;#263; &amp;#347;rednio z szelestem
(Emo) Bo ten hajs to nie wszystko co?
(Pih) Spojrzenia pierdole, skupione stale
(Emo) U nich siebie, u nas ponad skale
(Pih) Tak ty tam pionek &amp;#347;rodkowy palec
(Emo) Bo ten rap to co&amp;#347; wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; talent. (co&amp;#347; wi&amp;#281;cej)
Emo Peiha White House Aha!
sfa&amp;#322;szowa&amp;#263; nie da rady
Jestem jestem Unikalny,
Jestem tym typem, wiesz kim jestem?
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