
Emo, W klimacie tego miasta
To jest rap dla bliskich, muzyka ponad wszystkich
To dla tych kilku miejsc, z kt&amp;oacute;rymi wi&amp;#261;&amp;#380;e my&amp;#347;li
To jest o nas wszystkich, to jest o nas wszystkich
To jest o nas wszystkich, tak 
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Rap w klimacie tego miasta, kt&amp;oacute;re wychowa&amp;#322;o mnie
To by&amp;#322;a na b&amp;#322;&amp;#281;dach nauka, ale dzi&amp;#281;ki temu wi&amp;#281;cej wiem
Los nadal przeszkody &amp;#347;le, przez nie zyskuje do&amp;#347;wiadczenie
Wok&amp;oacute;&amp;#322; w chuj si&amp;#281; dzieje, fakty nadaj&amp;#261; znaczenie
Zdarzenia to przeznaczenie, a nie ka&amp;#380;dy chce w nie wierzy&amp;#263;
Pech - to t&amp;#322;umaczenie, wszystko od ciebie zale&amp;#380;y
Swoje trzeba prze&amp;#380;y&amp;#263;, by zrozumie&amp;#263; jak robi&amp;#263;
by by&amp;#322;o dobrze, naprawd&amp;#281; nie raz trzeba si&amp;#281; g&amp;#322;owi&amp;#263;
Post&amp;#281;powa&amp;#263; rozs&amp;#261;dnie, jest to istotne wykorzystaj m&amp;#261;drze to
Efekt&amp;oacute;w b&amp;#322;&amp;#261;d[?], by problem zamieni&amp;#322; si&amp;#281; w t&amp;#322;o
Niema nic od razu, tysi&amp;#261;ce zakaz&amp;oacute;w, nakaz&amp;oacute;w
[??????], by zarzut nie zaskoczy&amp;#322; zn&amp;oacute;w
Koniec marze&amp;#324; i sn&amp;oacute;w, rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; brutalna
My&amp;#347;l, m&amp;oacute;w jak chcesz, lecz to ona jest realna
Od ma&amp;#322;olata &amp;#380;ycia lekcja, mimo woli uczysz si&amp;#281;
Troch&amp;#281; alko, szlugi, seks, wiele innych z wiekiem hec
Wielu twardo w to brnie, czarn&amp;#261; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; sobie pisz&amp;#261;
Udaj&amp;#261; &amp;#380;e nie widz&amp;#261;, tak jak ich &amp;#347;rodowisko
Jak ci dla kt&amp;oacute;rych hajs to wszystko, samych siebie niszcz&amp;#261;
Po cienkim lodzie krocz&amp;#261;, [?????????]
Ana lisa przypa&amp;#322;, si&amp;#281; nie wyliza&amp;#322;, wpada i topi si&amp;#281; - nigdy nie p&amp;#322;ywa&amp;#322;
Upada, ma szanse wsta&amp;#263;, zale&amp;#380;y czy j&amp;#261; wykorzysta
Mo&amp;#380;e zniech&amp;#281;ca&amp;#263; to, &amp;#380;e p&amp;#281;tla nadal &amp;#347;ciska
L&amp;oacute;d zara zapadnie si&amp;#281;, sp&amp;oacute;jrz na tamten przypadek
Taki sam tok zdarze&amp;#324;, tu nie ka&amp;#380;dy daje rade
Masz parady warto&amp;#347;ci, przeciwno&amp;#347;ci kt&amp;oacute;re walcz&amp;#261; nawzajem
Ja si&amp;#281; nie poddaje - proste podsumowanie
Nast&amp;#281;pny znajd&amp;#281; patent, tak jak ka&amp;#380;dy na to czekam
&amp;#379;ycie to rw&amp;#261;ca rzeka, nie wy&amp;#347;wietla go ekran
Fa&amp;#322;szywe japy jak z reklam, wszystkich tu otaczaj&amp;#261;
Ka&amp;#380;dy przy tobie przyrzeka, a z boku ci&amp;#281; sprzedaj&amp;#261;
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