
Endefis, Zostaw nas z nasz
Id&amp;#281; do przodu bo nasz czas nasta&amp;#322; Za to szacunek rap gra w zastaw To dla ludzi ku pokrzepieniu serc Nie dla media mas cho&amp;#263; dzi&amp;#347; jest jak jest Sprawd&amp;#378; to /ca&amp;#322;y czas/ [x2] Zamknij jap&amp;#281; z nasz&amp;#261; prac&amp;#261; nas zostaw Bo wci&amp;#261;&amp;#380; jestem pewien &amp;#380;e jak si&amp;#281; chce to mo&amp;#380;na Cho&amp;#263; to nie ta co wtedy z okien podstaw&amp;oacute;wki Polska Zmieni&amp;#322; si&amp;#281; punkt widzenia nie mniej ni&amp;#380; polski obraz &amp;#379;yj&amp;#281; gdzie za ci&amp;#281;&amp;#380;k&amp;#261; prac&amp;#281; mo&amp;#380;na prawie nic nie dosta&amp;#263; Znowu nic nie przysz&amp;#322;o a posz&amp;#322;o po kosztach I jak tu sprosta&amp;#263; wielu si&amp;#281; zniech&amp;#281;ca U w wielu z zawi&amp;#347;ci rodzi si&amp;#281; pretensja Ja robi&amp;#281; swoje oklepany zwrot ale sens ma Jak dla mnie ta praca i za ni&amp;#261; &amp;#347;mieszna pensja A nieroby m&amp;oacute;wi&amp;#261; &amp;#380;e nie maj&amp;#261; szcz&amp;#281;&amp;#347;cia s&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347; Szcz&amp;#281;&amp;#347;ciu pom&amp;oacute;&amp;#380; i si&amp;#281; nie oszcz&amp;#281;dzaj I cho&amp;#263; dalej ka&amp;#380;dy &amp;#347;wit niepok&amp;oacute;j nakr&amp;#281;ca W ko&amp;#324;cu wstaj&amp;#281; by z serca si&amp;#322;&amp;#281; czerpa&amp;#263; Id&amp;#281; do przodu bo nasz czas nasta&amp;#322; Za to szacunek rap gra w zastaw To dla ludzi ku pokrzepieniu serc Nie dla media mas cho&amp;#263; dzi&amp;#347; jest jak jest Sprawd&amp;#378; to /ca&amp;#322;y czas/ [x2] Wszyscy znawcy zamknijcie japy raz na zawsze Zostawcie nas z tym co nasze Z tym co dla nas najwa&amp;#380;niejsze Z t&amp;#261; muzyk&amp;#261; i bij&amp;#261;cym w jej rytmie sercem Dzisiaj ka&amp;#380;dy wierzy w s&amp;#322;owa polskiej rap gry W s&amp;#322;owa pisane dla tych kt&amp;oacute;rzy je powtarzaj&amp;#261; Na koncertach a si&amp;#322;&amp;#281; t&amp;#322;umu wida&amp;#263; w uniesionych r&amp;#281;kach Dlatego zr&amp;oacute;bcie ha&amp;#322;as, ha&amp;#322;as Jeste&amp;#347;my tutaj dzisiaj specjalnie dla was Bo szanse mamy tylko razem By od kilku lat spe&amp;#322;nia&amp;#263; sen zwany rapem Aby potwierdzi&amp;#263; &amp;#380;e nie umar&amp;#322; Tylko bez sensu kto&amp;#347; chce go zag&amp;#322;usza&amp;#263; Chcemy pokaza&amp;#263; ile dla nas jest to warte I &amp;#380;e to czas by Polska us&amp;#322;ysza&amp;#322;a prawd&amp;#281; To czas by Polska us&amp;#322;ysza&amp;#322;a prawd&amp;#281; Id&amp;#281; do przodu bo nasz czas nasta&amp;#322; Za to szacunek rap gra w zastaw To dla ludzi ku pokrzepieniu serc Nie dla media mas cho&amp;#263; dzi&amp;#347; jest jak jest To dla polskich miast szczere jak ludzki gest A sens tych s&amp;#322;&amp;oacute;w uwierz w to co chcesz Ja robi&amp;#281; swoje ty nie &amp;#380;a&amp;#322;uj decybeli Dzi&amp;#347; nowy projekt Endefis to dla ludzi Kt&amp;oacute;rzy o nas nie zapomnieli i nie zapomn&amp;#261; Nigdy nie zapomn&amp;#261; ca&amp;#322;y czas Odbi&amp;#322;em od &amp;#380;enuj&amp;#261;cych ludzi i spraw Chc&amp;#281; robi&amp;#263; rap od lat g&amp;#322;&amp;oacute;d nadaje sens Pokora te&amp;#380; wchodzi w gr&amp;#281; Ty nigdy nie zwiedziesz mnie Umys&amp;#322;y u&amp;#347;pione budz&amp;#281; sprawd&amp;#378; Bo to za sob&amp;#261; niesie sukces Jestem tym kim chc&amp;#261; mnie widzie&amp;#263; ludzie Ty zostaw co nasze nie patrz na twarze Rozpoznaj styl poczuj to tempo Niech serce bije w rytm I niech zn&amp;oacute;w z zazdro&amp;#347;ci p&amp;#281;kn&amp;#261; ci Co nie robi&amp;#261; w swoim &amp;#380;yciu absolutnie nic W&amp;#322;a&amp;#347;nie tak Id&amp;#281; do przodu bo nasz czas nasta&amp;#322; Za to szacunek rap gra w zastaw To dla ludzi ku pokrzepieniu serc Nie dla media mas cho&amp;#263; dzi&amp;#347; jest jak jest [x2]
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