
Flexxip, Nie jestem
Nie jestem tym co czyni z&amp;#322;o Nie jestem tym co spuszcza wzrok Wysiskam wzrok goryczy szok Nast&amp;#281;pny krok Patrzysz na mnie i chcesz wiedziec kim jestem ojcze Pytasz gdzie jest moje miejsce i czy jest &amp;#378;le dojrze&amp;#263; B&amp;#281;de m&amp;oacute;g&amp;#322; mentalnie bardziej Strasz&amp;#261;c zgarnie Ci&amp;#281; nagle szatanska gardziel Nie udziele odpowiedzi wedle oczekiwa&amp;#324; Powiem kim nie jestem nie jestem piek&amp;#322;em Za wcze&amp;#347;nie by og&amp;#322;osi&amp;#263; si&amp;#281; synem Jestem tak jak miliony i tak jak oni zgin&amp;#281; Nie jestem jak Nasir nie jestem jak fakir Nie wypluwam alkoholu lubi&amp;#281; fieste zapi&amp;#263; Jedyne co wypluwam to nienawi&amp;#347;&amp;#263; Od czasu do czasu znasz to tego nie da si&amp;#281; zabi&amp;#263; od razu Za nic buntownikiem typu Sex Pistols Jest ich pe&amp;#322;no nie jestem dokumentalist&amp;#261; To istota w&amp;#347;r&amp;oacute;d istot niegrzeczna niedorzecznie Wiem &amp;#380;e nie jestem Twoim ulubionym dzieckiem Nie jestem tym co czyni z&amp;#322;o Nie jestem tym co spuszcza wzrok Wysiskam wzrok goryczy szok Nast&amp;#281;pny krok Gdy by&amp;#322;em dzieckiem zadawa&amp;#322;em sobie du&amp;#380;o pyta&amp;#324; Kiedy dorosn&amp;#281;, kiedy nadejdzie moja przysta&amp;#324; Przecie&amp;#380; dla siebie jestem kim&amp;#347; Fu wsta&amp;#324; Na nowo powsta&amp;#324; zosta&amp;#324; tym kim jestem Nie jestem tym co czyni z&amp;#322;o nie Nie jestem tym co spuszcza wzrok, nie Wyciskam z szok goryczy szok Nast&amp;#281;pny krok by zadac sobie pytanie Po co tu jestem po co zda&amp;#322; ten piepszony tester Nie ma tak pi&amp;#281;knie bo nast&amp;#261;pi&amp;#322; przester Ko&amp;#324;czy si&amp;#281; Sylwester lata mijaj&amp;#261; Wspomnienia pozostaj&amp;#261; i zaczynam sieste Przede mn&amp;#261; jeszcze tyle odpowiedzi same konkrety Jak na spowiedzi przed o&amp;#322;tarzem, przed samym Bogiem M&amp;oacute;j stw&amp;oacute;ca powiedz kim jestem Tym kim jestem dla innych mo&amp;#380;e wrogiem Jestem prorokiem tw&amp;oacute;rc&amp;#261; w&amp;#322;asnego losu Potrzebuj&amp;#281; us&amp;#322;ysze&amp;#263; teraz Twego g&amp;#322;osu Bo w ten spos&amp;oacute;b utrzymuj&amp;#281; kondycje Sam&amp;#261; konstrukcje jak kr&amp;#281;gos&amp;#322;up Nie jestem tym co czyni z&amp;#322;o Nie jestem tym co spuszcza wzrok Wysiskam wzrok goryczy szok Nast&amp;#281;pny krok Jak kolwiek oceniaj&amp;#261; rap w&amp;#347;r&amp;oacute;d prac ta liga To dla mnie jest yyytyyy... kac gigant I nie jestem dobrze zrozumiany przez reszte Bo by oceni&amp;#263; trzeba pozna&amp;#263; bli&amp;#380;ej Mes te&amp;#380; nie jest promieniem sn&amp;oacute;w ale daje wzamian Wersy zamiast dyplomu zarz&amp;#261;dzania To nie jest ta p&amp;#322;yta o cudzym &amp;#380;yciu kole&amp;#380;ko Bo nie pami&amp;#281;tam tych knajp ale pami&amp;#281;tam przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; M&amp;oacute;j up&amp;oacute;r a nie nie wile warta si&amp;#322;a farta Dlatego nie jestem odkryciem Sylwka czy Arka Ani tym bardziej Pana U.S.Polischchorwat Moje s&amp;#322;owa powiedz&amp;#261; Ci wszystko jak Mor.W.A. Nie jestem, nie umiem by&amp;#347; mi&amp;#347;kiem w sweterku za ma&amp;#322;ym o numer Kt&amp;oacute;ry chc&amp;#261; niunie Specyficzny styl &amp;#380;ycia wade goni wada Alkoholigamia m&amp;#322;oda grasz lub odpadasz Tym nie jestem kim chcesz mnie widzie&amp;#263; Zm&amp;#281;czony &amp;#380;yciem mam do&amp;#347;c tydzie&amp;#324; w tydzie&amp;#324; Cicho pragn&amp;#281; by co&amp;#347; ci&amp;#261;gne&amp;#322;o mnie jak magnes U&amp;#322;omno&amp;#347;ci ludzi widze zbyt jaskrawo jak by slogan A wi&amp;#281;c powiedz jak by&amp;#263; tym kt&amp;oacute;ry widzi Boga Ogarniaj&amp;#261;c rzeczy w wersy swoim pi&amp;#281;tnem Ty zacytujesz w nocy by us&amp;#322;ysze&amp;#263; od niej &amp;#380;e to pi&amp;#281;kne Milcza&amp;#322;em s&amp;#322;uchaj&amp;#261;c s&amp;#322;&amp;oacute;w krytyki przecie&amp;#380; Nie b&amp;#281;d&amp;#261;c tym kim&amp;#347; kto nie m&amp;oacute;wi o sukcesie Nie tym kt&amp;oacute;ry boi si&amp;#281; w&amp;#347;r&amp;oacute;d ludzi zrobi&amp;#263; przesiew I tym kt&amp;oacute;ry m&amp;oacute;wi tak, tam gdzie chce By s&amp;#322;owo &quot;nie&quot; znalaz&amp;#322;o swoje miejsce
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