
Flexxip, Dzie
Poruszamy si&amp;#281; po tej p&amp;#322;aszcze&amp;#378;nie Jak kraw&amp;#281;dzie sostra i wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; zdaje sobie sprawe &amp;#379;e mo&amp;#380;e spa&amp;#347;&amp;#263; a Ty nie m&amp;oacute;w mi nawet Prosz&amp;#281; oszcz&amp;#281;d&amp;#378;, masz fajnie ale Ci zazdroszcz&amp;#281; Zabiegamy o to tak jak wszycsy Pytali nam to co nasze by ka&amp;#380;dy z t&amp;#261;d gdzie&amp;#347; zaszed&amp;#322; To nie jest &amp;#322;atwe je&amp;#347;li tak my&amp;#347;lisz Nie widzisz w nas ludzi widzisz teledyski Te&amp;#380; mam czasem taki dzie&amp;#324;, dzie&amp;#324; zrzuty Taki gdy opieram si&amp;#281; o ka&amp;#380;d&amp;#261; z futryn Drzemie we mnie jak by kwintesencja wszelkich ska&amp;#380;e&amp;#324; Marz&amp;#281; &amp;#380;eby wszyscy wyszli &amp;#379;ebym m&amp;oacute;g&amp;#322; spokojnie wzi&amp;#261;&amp;#347;&amp;#263; prysznic A wychodz&amp;#261;c szukam zn&amp;oacute;w oparcia Powtarzaj&amp;#261;c w g&amp;#322;owie dzi&amp;#347; nie wymiotujesz nawet farciarz Mia&amp;#322;e&amp;#347; takich dni ju&amp;#380; chyba z tuzin Ten te&amp;#380; minie, musi Taki kiedy w&amp;#322;&amp;#261;czasz TV &amp;#379;eby mie&amp;#263; wra&amp;#380;enie &amp;#380;e s&amp;#261; w ok&amp;oacute;&amp;#322; jacy&amp;#347; &amp;#380;ywi Kiedy krzywisz si&amp;#281; na wszystko A telefon dzwoni, krzyczy, jeste&amp;#347; raper , jeste&amp;#347; artyst&amp;#261; Ej mam do&amp;#322;a teraz nie dam rady Niech przestanie wo&amp;#322;ac dzisiaj jestem anty Chcia&amp;#322;bym zwin&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; jak embrion teraz Obserwuj&amp;#281; klucze, w ko&amp;#324;cu si&amp;#281; przebieram i wychodz&amp;#281; Musz&amp;#281;... Poruszamy si&amp;#281; po tej p&amp;#322;aszcze&amp;#378;nie Jak kraw&amp;#281;dzie sostra i wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; zdaje sobie sprawe &amp;#379;e mo&amp;#380;e spa&amp;#347;&amp;#263; a Ty nie m&amp;oacute;w mi nawet Prosz&amp;#281; oszcz&amp;#281;d&amp;#378;, masz fajnie ale Ci zazdroszcz&amp;#281; Zabiegamy o to tak jak wszycsy Pytali nam to co nasze by ka&amp;#380;dy z t&amp;#261;d gdzie&amp;#347; zaszed&amp;#322; To nie jest &amp;#322;atwe je&amp;#347;li tak my&amp;#347;lisz Nie widzisz w nas ludzi widzisz teledyski Do tej pory to by&amp;#322;o proste I m&amp;oacute;j &amp;#380;yciorys &amp;#347;miga&amp;#322; jak Roller Coaster Tylko ten fakt moja uwag&amp;#281; przyku&amp;#322; &amp;#379;e jak by kto&amp;#347; odpi&amp;#261;&amp;#322; pasy w tym zajebanym wagoniku Nagle zobaczy&amp;#322;em to nie drzewo Ja siedze na czym&amp;#347; co jest wi&amp;#281;kszym ni&amp;#380; giewont Ja mog&amp;#281; wypierdoli&amp;#263; si&amp;#281; z takim hukiem &amp;#379;e nie b&amp;#281;dzie to &amp;#347;mieszne fajne tylko g&amp;#322;upie Nie nadu&amp;#380;ywam mocnych s&amp;#322;&amp;oacute;w, powoli Nadu&amp;#380;ywam wi&amp;#281;c &amp;#380;ycia i mocnych alkoholi Mes to nie gwiazda gwiazd&amp;#261; jest Orion I &amp;#380;yj&amp;#281; tak jako&amp;#347; mieszaj&amp;#261;c furie z eufori&amp;#261; Pisz&amp;#261;c o swoich b&amp;#322;&amp;#281;dach lepiej znam swoje Rozgrzeszenie kupuj&amp;#261;c w sklepie na dole Wiesz je&amp;#378;d&amp;#380;e metrem w pokoju mam bajzel A ostatnio kto&amp;#347; tam powiedzia&amp;#322; tam w tym klipie to Tw&amp;oacute;j Claisler? Rzeczywisto&amp;#347;c nie jest King Sajzem Sk&amp;#261;d&amp;#380;e je tylko staram si&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263; m&amp;#261;drzej Z r&amp;oacute;&amp;#380;nym skutkiem wiesz Poruszamy si&amp;#281; po tej p&amp;#322;aszcze&amp;#378;nie Jak kraw&amp;#281;dzie sostra i wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; zdaje sobie sprawe &amp;#379;e mo&amp;#380;e spa&amp;#347;&amp;#263; a Ty nie m&amp;oacute;w mi nawet Prosz&amp;#281; oszcz&amp;#281;d&amp;#378;, masz fajnie ale Ci zazdroszcz&amp;#281; Zabiegamy o to tak jak wszycsy Pytali nam to co nasze by ka&amp;#380;dy z t&amp;#261;d gdzie&amp;#347; zaszed&amp;#322; To nie jest &amp;#322;atwe je&amp;#347;li tak my&amp;#347;lisz Nie widzisz w nas ludzi widzisz teledyski Bo to zacze&amp;#322;o si&amp;#281; ju&amp;#380; jaki&amp;#263; czas temu &amp;#379;e zamiast ludzi wielu widzi w nas tylko raper&amp;oacute;w Maja tupet my&amp;#347;l&amp;#261; &amp;#380;e mamy wszystko w dupie &amp;#379;e smutek gdzie&amp;#347; uciek&amp;#322; &amp;#380;e igramy z uczuciem &amp;#379;e znamy &amp;#380;ycia sztuke, &amp;#380;e mamy na nie patent &amp;#379;e rapem robimy papier a &amp;#380;ycie to spacer &amp;#379;e na ka&amp;#380;d&amp;#261; strate mamy milion nowych imion &amp;#379;e &amp;#380;ycie chwil&amp;#261; jest nasz&amp;#261; jedyna maksym&amp;#261; To ni eameryka&amp;#324;skie kino powiem Ci jak jest naprawd&amp;#281; W kieszeni tylko bilon a &amp;#347;wiat barier i zmartwie&amp;#324; Przez te dzwadzie&amp;#347;cia lat pora&amp;#380;ek i zwyci&amp;#281;stwa Jakie po takim czasie mam mie&amp;#263; &amp;#380;ycie w obycie Nie zawsze jest w tym sens i r&amp;oacute;&amp;#380;ne my&amp;#347;li bol&amp;#261; Rany sypane sol&amp;#261; krwi kolor przechodzi gdzie&amp;#347; obok A rozs&amp;#261;dek pomagam nie&amp;#347;&amp;#263; gdzies w &amp;#347;wiecie pokus Mi&amp;#322;osny w&amp;#261;tek a&amp;#380; do dzi&amp;#347; od p&amp;oacute;&amp;#322;torej roku To tu jest nasz &amp;#347;wiat, nasze Las Vegas Porano Diebe&amp;#322; m&amp;oacute;wi dobranoc nie chcesz budzi&amp;#263; sie rano Grzechy, strachy nas karmi&amp;#261; koi tylko rado&amp;#347;&amp;#263; To &amp;#321;ukasz i Karol raperzy z ludzk&amp;#261; twarz&amp;#261;
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