
Firma, Powiedz im, 
Powiedz to, ej, powiedz to im
P&amp;oacute;ki nie jest za p&amp;oacute;&amp;#378;no, p&amp;oacute;ki nadzieja w nas si&amp;#281; tli
Powiedz to, ej, powiedz to im
Bo ludzie ze swej natury tak naprawd&amp;#281; nie s&amp;#261; &amp;#378;li
Powiedz im, &amp;#380;e pieni&amp;#261;dz ich nie uczyni bogatym
Na ko&amp;#324;cu drogi duszy zb&amp;#281;dne materialne szaty
Powiedz im, &amp;#380;e lepsze na kiermanach &amp;#322;aty
Bo mania posiadania to chciwo&amp;#347;ci kazamaty
Powiedz im, &amp;#380;e wojny to masowy mord na raty
Na polach kwitn&amp;#261; metalowe krzy&amp;#380;e a nie kwiaty
Imperium runie, bo ma fundamenty z waty
Je&amp;#347;li jeste&amp;#347; kumaty to nie stawaj za tym
Powiedz to, ej, powiedz to im
P&amp;oacute;ki nie jest za p&amp;oacute;&amp;#378;no, p&amp;oacute;ki nadzieja w nas si&amp;#281; tli
Powiedz to, ej, powiedz to im
Bo ludzie ze swej natury tak naprawd&amp;#281; nie s&amp;#261; &amp;#378;li
[zwrotka]
Powiedz to im teraz,  powiedz to im, dawaj
Powiedz to im, musisz, powiedz to im wi&amp;#281;c
Powiedz to im teraz, powiedz to im, dawaj
Powiedz to im, niech us&amp;#322;ysz&amp;#261; powiedz
Popatrz jak cz&amp;#322;owiek wci&amp;#261;&amp;#380; w piekielnym ogniu p&amp;#322;onie
Popatrz jak cz&amp;#322;owiek w swej ob&amp;#322;udzie ci&amp;#261;gle tonie
Pogo&amp;#324; za pieni&amp;#281;dzmi, ka&amp;#380;dy chce by&amp;#263; na tronie
Wpad&amp;#322; pod rynn&amp;#281; leszcz, kt&amp;oacute;ry chcia&amp;#322; omin&amp;#261;&amp;#263; deszcz
Jeste&amp;#347; prawdziwa a mo&amp;#380;e udajesz?
Czy znasz zasady, a mo&amp;#380;e tylko te&amp;#380;
Nie dasz sobie rady kiedy jednak klniesz
Powiedz mi cz&amp;#322;owieku czy to rozumiesz?
Jak &amp;#347;wiat jest d&amp;#322;ugi wzd&amp;#322;u&amp;#380; i w szerz
Pozer&amp;oacute;w wsz&amp;#281;dzie wielka cze&amp;#347;&amp;#263;
Niewiedz&amp;#261;
co dwa a co pi&amp;#281;&amp;#263;
Co chwil&amp;#281; przypa&amp;#322; musz&amp;#261; mie&amp;#263;
Taki kozak ale nie ma jaj
Ale twierdzi, &amp;#380;e boi si&amp;#281; go ca&amp;#322;y kraj
Jak by tylko chcia&amp;#322; to strach by sia&amp;#322;
Ale jakby go z&amp;#322;apali to wszystkich by da&amp;#322;
Do&amp;#347;&amp;#263; mam takich ma&amp;#322;ych cha&amp;#322;
Maj&amp;#261; si&amp;#281; za bosa albo jak ka&amp;#322;
Rozleg&amp;#322;y nad&amp;#281;ty dra&amp;#324;
Brak ci jaj wi&amp;#281;c powiedz to nam
&amp;#379;yjesz wed&amp;#322;ug zasad, my je mamy te&amp;#380;
Kiedy z&amp;#322;amiesz te zasady wtedy siebie zabijesz
Bez og&amp;#322;ady do ludzi, lipa liczy si&amp;#281; gest
Czy na tych samych falach ulicznych nadajesz?
Du&amp;#380;o nieostro&amp;#380;nych z niepewnymi osobami
P&amp;oacute;&amp;#378;niej zawijani z dwu cyfrowymi wyrokami
P&amp;oacute;&amp;#378;niej niejeden wykupuje si&amp;#281; bajkami
Wszyscy wiedz&amp;#261;, &amp;#380;e lewizna i, &amp;#380;e s&amp;#261;d skazuje za nic
Na komendzie wymy&amp;#347;laj&amp;#261; jak i co i gdzie zrobi&amp;#322;em
Na szcz&amp;#281;&amp;#347;ciu mej rodziny kurwy chc&amp;#261; widzie&amp;#263; mogi&amp;#322;&amp;#281;
Teraz kilka s&amp;#322;&amp;oacute;w nie do hip-hopowej wiary
Do tych co by dla nas chcieli jak najwy&amp;#380;szej kary
Powiedz, &amp;#380;e nie wiesz, &amp;#380;e policja darmo bije
Bo chc&amp;#261; si&amp;#281; odegra&amp;#263; za to, &amp;#380;e &amp;#378;le im si&amp;#281; &amp;#380;yje
Tak to jest zna&amp;#263; w&amp;#322;adze, kr&amp;#281;c&amp;#281; durnym chamom
Na prawdziw&amp;#261; sprawiedliwo&amp;#347;&amp;#263; oni przecie&amp;#380; chuja k&amp;#322;ad&amp;#261;
Powiedz to, ej, powiedz to im
P&amp;oacute;ki nie jest za p&amp;oacute;&amp;#378;no, p&amp;oacute;ki nadzieja w nas si&amp;#281; tli
Powiedz to, ej, powiedz to im
Bo ludzie ze swej natury tak naprawd&amp;#281; nie s&amp;#261; &amp;#378;li
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