
Familia HP, Na raz
Taki w &amp;#380;yciu moment przychodzi bez zapowiedzipo tych latach beztroski musisz sam odpowiedzie&amp;#263;jak b&amp;#281;d&amp;#261; wygl&amp;#261;da&amp;#263; twoje nast&amp;#281;pne lataco &amp;#347;wiat odda tobie, co ty zrobisz dla &amp;#347;wiatato pompatyczne has&amp;#322;o, ale jest w nich sporo prawdysensu &amp;#380;ycia zastrzyk &amp;#380;eby&amp;#347; w szarej lawie tu nie zastyg&amp;#322;ten plan na styk musi by&amp;#263; dopi&amp;#281;ty wiem na pewnow tym wypadku jak saper masz szans&amp;#281; tylko jedn&amp;#261;od tej jednej decyzji mo&amp;#380;e zale&amp;#380;e&amp;#263; tak wieleczy zostaniesz kr&amp;oacute;lem &amp;#380;ycia czy zwyk&amp;#322;ym szarym zeremten interes mo&amp;#380;e przynie&amp;#347;&amp;#263; zyski, je&amp;#347;li si&amp;#281; przy&amp;#322;o&amp;#380;ysztylko staraj si&amp;#281; nie zbacza&amp;#263; z drogi, omijaj przeszkodyto tak prosto brzmi a jak ci&amp;#281;&amp;#380;ko jest ten cel wykona&amp;#263;zr&amp;oacute;b wszystko ch&amp;#322;opak, aby nie zosta&amp;#322;y tylko s&amp;#322;owab&amp;#261;d&amp;#378; gotowy to pokona&amp;#263;, my wierzymy, &amp;#380;e zdo&amp;#322;asz&amp;#380;e dojdziesz po nas tu gdzie stoi Oxy oraz Thomasnie siedzia&amp;#322;em, kiedy mo&amp;#380;na by&amp;#322;o wsta&amp;#263;nie milcza&amp;#322;em, kiedy by&amp;#322;o mo&amp;#380;na m&amp;oacute;wi&amp;#263;teraz robi&amp;#281; to, co lubi&amp;#281;, tak ma by&amp;#263;nie chc&amp;#281; tylko &amp;#347;ni&amp;#263;, nie chc&amp;#281; tylko marzy&amp;#263;chc&amp;#281; mie&amp;#263; sukces w realu zamiast niespe&amp;#322;nionych marze&amp;#324;stoj&amp;#281; teraz pewnie, bo mam dla kogo &amp;#380;y&amp;#263;mam dla czego &amp;#380;y&amp;#263;, cho&amp;#263; rap prawie hajsu nie da&amp;#322; nicto go kocham, bo jako jeden z tutaj nie licznychja zacz&amp;#261;&amp;#322;em to wszystko i zako&amp;#324;cz&amp;#281; ten wy&amp;#347;cigNa raz (na raz) wsta&amp;#324; z kanapy wreszcie we&amp;#378; si&amp;#281; w gar&amp;#347;&amp;#263;Na dwa (na dwa) chocia&amp;#380; wszyscy mamy r&amp;oacute;&amp;#380;ny startNa trzy (na trzy) zacznij wreszcie w&amp;#322;asnym &amp;#380;yciem &amp;#380;y&amp;#263;Na cztery (na cztery) b&amp;#261;d&amp;#378; kim tylko chcesz byle tylko by&amp;#347; by&amp;#322; szczeryWe&amp;#378; si&amp;#281; w gar&amp;#347;&amp;#263;, nie obwiniaj tylko losuchcesz wygra&amp;#263; jak na loterii szcz&amp;#281;&amp;#347;ciu musisz pomocb&amp;#261;d&amp;#378; facetem, udowodnij, &amp;#380;e masz jajaka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; jest walk&amp;#261;, ka&amp;#380;dego dnia si&amp;#281; starajinaczej b&amp;#281;dzie, je&amp;#347;li b&amp;#281;dzie co by&amp;#263; mainaczej b&amp;#281;dzie, je&amp;#347;li si&amp;#281; poddasz i nie wytrwaszchcesz przyk&amp;#322;adu wr&amp;oacute;&amp;#263; do lat dziewi&amp;#281;&amp;#263;dziesi&amp;#261;tychgdybym zrezygnowa&amp;#322; inaczej m&amp;oacute;g&amp;#322;bym sko&amp;#324;czy&amp;#263;nie pad&amp;#322;em, kolejne zdobywa&amp;#322;em bazypokaza&amp;#322;em, &amp;#380;e mo&amp;#380;na, cho&amp;#263; trudne by&amp;#322;y czasyi nie narzekam a nie by&amp;#322;o to &amp;#322;atwizn&amp;#261;niejeden nie da&amp;#322; rady, ze sceny szybko znikn&amp;#261;&amp;#322;wtedy chodzi&amp;#322;o o rymy i bityteraz liryki przelicza si&amp;#281; na hajsu plikioni musz&amp;#261; wiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e g&amp;oacute;wno nie &amp;#347;wiat podbij&amp;#261;je&amp;#347;li tak bez sensu swoje &amp;#380;ycie prze&amp;#380;yj&amp;#261;je&amp;#347;li b&amp;#281;d&amp;#261; tkwi&amp;#263; tam gdzie zawszena tej samej osiedlowej &amp;#322;awce to strasznetak si&amp;#281; zakr&amp;#281;ci&amp;#263; i zje&amp;#347;&amp;#263; w&amp;#322;asny ogonudawa&amp;#263;, &amp;#380;e si&amp;#281; jest sob&amp;#261; naprawd&amp;#281; nic nie robi&amp;#261;cmamy r&amp;oacute;&amp;#380;ny start, a pochodzenie to samoodgrodzeni od urok&amp;oacute;w &amp;#347;wiata blok&amp;oacute;w &amp;#347;cian&amp;#261;do mety daleko, wi&amp;#281;c ruszaj natychmiastwe&amp;#378; si&amp;#281; w gar&amp;#347;&amp;#263; ch&amp;#322;opaku, przed tob&amp;#261; d&amp;#322;ugi dystans[x3]Na raz (na raz) wsta&amp;#324; z kanapy wreszcie we&amp;#378; si&amp;#281; w gar&amp;#347;&amp;#263;Na dwa (na dwa) chocia&amp;#380; wszyscy mamy r&amp;oacute;&amp;#380;ny startNa trzy (na trzy) zacznij wreszcie w&amp;#322;asnym &amp;#380;yciem &amp;#380;y&amp;#263;Na cztery (na cztery) b&amp;#261;d&amp;#378; kim tylko chcesz byle tylko by&amp;#347; by&amp;#322; szczery
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