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Fokus - Powtarzam sie
Jak samuraj Jack 
Od setek lat przemierzam &amp;#347;wiat 
Na sprz&amp;#281;cie high tech 
Nie straszny mi grad nie straszny mi &amp;#347;nieg 
Nie straszny mi fakt &amp;#380;e wydawca to zjeb 
Wszech&amp;#347;wiat jako sztuka improwizacji 
Koncentracji kurka kurtce matrix 
Jak w tym porusza&amp;#263; si&amp;#281; bez Morfeusza ? 
Na rozum bra&amp;#263; czym jest dusza ma 
Nie wiem 
Podziemie 97 na uszach 
Ej tego nie by&amp;#322;o w scenariuszach 
Po ka&amp;#380;dym przecinku wstaje i oddaje ciosem 
Trzeba mie&amp;#263; odwage &amp;#380;eby chcie&amp;#263; zarabia&amp;#263; g&amp;#322;osem 
Ja to znios&amp;#281; bo definitywnie jestem smokiem 
Chce zobaczy&amp;#263; wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; mog&amp;#281; zobaczy&amp;#263; z okien 
Po&amp;#380;yjemy zapalimy zobaczymy jak tam 
Ka&amp;#380;dy znak mi o tym m&amp;oacute;wi 
Ja ka&amp;#380;dy znak znam 
Ej wiesz jak ? nie wiesz jak 
Nie pami&amp;#281;tasz ju&amp;#380; o smokach i rycerzach 
Ja zapomnie&amp;#263; nie zamierzam 
I uwa&amp;#380;am &amp;#380;e historia lubi si&amp;#281; powtarza&amp;#263; 
Powtarzam si&amp;#281; wiesz jak bo przecie&amp;#380; mog&amp;#322;e&amp;#347; nie uwa&amp;#380;a&amp;#263; [x2] 
Wierzysz faktom i gazetom 
Czy kompaktom i kasetom ? 
Ej nie zadowalaj si&amp;#281; tandet&amp;#261; 
Wiesz gdy chcesz ja wtedy pragn&amp;#281; 
Daj&amp;#261; to bierz 
B&amp;#281;d&amp;#261;c nagle w imadle 
Strzelam s&amp;#322;owami jak morderca 
Pomi&amp;#281;dzy my&amp;#347;lami przedzieram si&amp;#281; do serca 
Strzelam i stwierdzam &amp;#380;e to cie u&amp;#347;mierca 
Rymy to ma twierdza 
Sprawd&amp;#378; jak si&amp;#281; to wwierca 
Nie wo&amp;#380;&amp;#281; si&amp;#281; nie moje kluczyki od merca 
Ja wznosze si&amp;#281; co kontrola lot&amp;oacute;w potwierdza 
Panosz&amp;#281; si&amp;#281; na majku znakomajkowity F O K U S M O K 
Osi&amp;#261;ga szczyty 
Ej wiesz jak ? nie wiesz jak 
Nie pami&amp;#281;tasz ju&amp;#380; o smokach i rycerzach 
Ja zapomnie&amp;#263; nie zamierzam 
I uwa&amp;#380;am &amp;#380;e historia lubi si&amp;#281; powtarza&amp;#263; 
Powtarzam si&amp;#281; wiesz jak bo przecie&amp;#380; mog&amp;#322;e&amp;#347; nie uwa&amp;#380;a&amp;#263; [x2] 
to w obie strony si&amp;#281; nap&amp;#281;dza, 
to dla ludzi z kt&amp;oacute;rymi od serca gemzam, 
nie oszcz&amp;#281;dzam si&amp;#281; na track 
krew m&amp;#322;odzie&amp;#324;ca te, what da fuck that 
jak rolls-royce no i staje zwyczajnie, 
jakby&amp;#347; nie mia&amp;#322; fajek, jeszcze ci odpal&amp;#281;, 
mam patent i talent ka&amp;#380;dy eMCe zna mnie, 
rozwal&amp;#281; te lokale wokalem totalnie, 
momentalnie i bez przeszk&amp;oacute;d synku w deszczu tynku, 
topie pionk&amp;oacute;w i leszcz&amp;oacute;w, wierzysz w to to, 
z&amp;#322;oto na czarnym rynku i album wycink&amp;oacute;w nie wiedzia&amp;#322;e&amp;#347;? 
wiesz ju&amp;#380;, bierz kole&amp;#380;k&amp;oacute;w i spieprzaj, 
szczai&amp;#322;e&amp;#347; kash w&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; ha i pe ha o pe na fest, 
ajjjjj test majka i walka na freestyle, 
a w kawa&amp;#322;ka kalka na cudzych pomys&amp;#322;ach, 
astalavista, jaki dystans? eFOKaUeSeMOKa profesjonalista, 
na listach za hajs? daj se spok&amp;oacute;j, poczuj serce z hiphopu w smoku... 
Ej wiesz jak ? nie wiesz jak 
Nie pami&amp;#281;tasz ju&amp;#380; o smokach i rycerzach 



Ja zapomnie&amp;#263; nie zamierzam 
I uwa&amp;#380;am &amp;#380;e historia lubi si&amp;#281; powtarza&amp;#263; 
Powtarzam si&amp;#281; wiesz jak bo przecie&amp;#380; mog&amp;#322;e&amp;#347; nie uwa&amp;#380;a&amp;#263; [x2]
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