
Emo, Osiedla zarys
(B&amp;#322;ajo)
Pobudka rano w betonie, ziomek czasu nie przegonie
Centrum basu na skronie, skr&amp;#281;t by spasowa&amp;#263; nastroje
Upa&amp;#322;, czekam, z buta siekam wolnym krokiem
Przyczaja z okien, 1/3 &amp;#380;ycia pod blokiem
Obczaja z okien, raz, dwa, trzy obcinacz patrzy lisim wzrokiem
I niszczy spok&amp;oacute;j, a ja stoj&amp;#281; na rogu, i czekam na noc
Zemn&amp;#261; ziomki czekaj&amp;#261; na sort, orient, got&amp;oacute;w do zbiego&amp;#322;ki
Patrz&amp;#261; w nasz&amp;#261; stron&amp;#281; 2 pacho&amp;#322;ki, pucowanie? B&amp;#322;&amp;#261;d
Nie zemn&amp;#261; obcowanie won kurwy st&amp;#261;d!
Wielu tu gubi drog&amp;#281; w betonie, gubi g&amp;#322;ow&amp;#281; w betonie
M&amp;oacute;wi&amp;#281; czasu nie przegonie, o nie
(Emo)
Zn&amp;oacute;w te my&amp;#347;li zap&amp;#281;tlam, bo nie zasn&amp;#281;, powieka sama opada
Za&amp;#347;lepia obraz, uciekam z dala my&amp;#347;lami od &amp;#347;wiata
Ja, bit, &amp;#322;awka, osiedla, zarys i g&amp;#322;&amp;#281;bia, w nerwach walka
Nie czekam bo czas na mnie nie czeka, sen ju&amp;#380; ka&amp;#380;de ma z mieszka&amp;#324;
Browar, kolejna kolejka, sen mnie dopada, jednak rozrzuci&amp;#322; si&amp;#281; po kolegach
Szalone t&amp;#281;po zm&amp;#281;czenia uczu&amp;#263;, jednak p&amp;#322;ynie &amp;#380;ycie, &amp;#380;a&amp;#322;uje zn&amp;oacute;w kilku scen
Co w dzie&amp;#324; maluje &amp;#380;ycie, jak zostawi&amp;#263; smutki wszystkie, jak poprawi&amp;#263; co&amp;#347; - my&amp;#347;l&amp;#281;
Szary beton wyblak&amp;#322;, kryje kolor tapeta
Wp&amp;#322;yw otoczenia nas zmienia, ja wiem co widz&amp;#281; teraz
Jak czas nas pozaciera&amp;#322;, wsp&amp;oacute;ln&amp;#261; przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, wspomnienia
Ka&amp;#380;dy poszed&amp;#322; w inn&amp;#261; stron&amp;#281;, kolejna rozmyta przyja&amp;#378;&amp;#324;
Ka&amp;#380;dy w inn&amp;#261; stron&amp;#281; poszed&amp;#322;, inne sprawy s&amp;#261; wa&amp;#380;ne dzisiaj
Szko&amp;#322;a, Rap i muzyka, kolejn&amp;#261; zwrotk&amp;#281; nagrywam
Melan&amp;#380; gdzie&amp;#347; na ulicach latem, a w lokalach zima
W tego miasta obrazach, wszystko to si&amp;#281; rozgrywa
Ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324;, ka&amp;#380;da chwila, mi&amp;#281;dzy nami ukryta
Co dzie&amp;#324; nowy dzie&amp;#324; wita, i co dzie&amp;#324; inne wstaje s&amp;#322;o&amp;#324;ce
Czasem znika gdzie&amp;#347; si&amp;#322;a, zanim do zachodu dojdzie
To co bliskie mocno trzymam, dalej id&amp;#281;, czas p&amp;#322;ynie
To co widz&amp;#281; nie znika, zabiera zegar, to i zwi&amp;#324; mnie
(Raku)
Osiedla zarys, miasta kontur, pozdr&amp;oacute;w ziomk&amp;oacute;w
Przeka&amp;#380; im &amp;#380;e wszystko w porz&amp;#261;dku
Luz, si&amp;#281; nawal albo zmontuj zn&amp;oacute;w, tu mi&amp;#281;dzy blokami wiele dr&amp;oacute;g
Kontrast - pi&amp;#281;kno i gn&amp;oacute;j, przy planszy spontan
Kto&amp;#347; obcina z okna, dopala papierosa
Chodzimy zrobieni, nie gramy w kosza ju&amp;#380;
Muzyka g&amp;#322;o&amp;#347;na, teraz m&amp;oacute;wi&amp;#261; &amp;#380;e Rap chuj
Sobota, rynek, t&amp;#322;ok, przekr&amp;#281;t&amp;oacute;w ze stu
Za krokiem krok, w tym samym miejscu
Te bloki nie s&amp;#261; tak do ko&amp;#324;ca szare tu
Lubie usi&amp;#261;&amp;#347;&amp;#263; na &amp;#322;awce, i wypali&amp;#263; par&amp;#281; sztuk
Czas p&amp;#322;ynie dalej, c&amp;oacute;&amp;#380; trzeba &amp;#380;y&amp;#263;
Wiesz, osiedle ma wp&amp;#322;yw na to jaki jeste&amp;#347;
Jak na Rap, stopa i werbel, oliwa
Ca&amp;#322;y czas tu si&amp;#281; kr&amp;#281;c&amp;#281;, pok&amp;oacute;j, bywaj ziom
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