
Fu, To wszystko co mam
Patrz&amp;#281; przed siebie Widz&amp;#281; ludzi kt&amp;oacute;rych nienawidz&amp;#281; Wspomnienia przykrych incydent&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rych si&amp;#281; nie wstydz&amp;#281; Musz&amp;#281; znale&amp;#378;&amp;#263; punkt wyj&amp;#347;cia zaczepki w tej intrydze Muzyka z boku z kolumny dudni Ci&amp;#281;&amp;#380;kie basy s&amp;#322;ycha&amp;#263; d&amp;#378;wi&amp;#281;ki bit&amp;oacute;w w ca&amp;#322;ej studni Kobieta pyta jaka&amp;#347; dlaczego on tak blu&amp;#378;ni Nagranie nowej p&amp;#322;yty si&amp;#281; nie op&amp;oacute;&amp;#378;ni Wszystko w starej dobrej nucie wydarze&amp;#324; w dobrym bicie Oby tak dalej rozwijaj&amp;#261;c si&amp;#281; w rozkwicie Gdy rozwija si&amp;#281; &amp;#380;ycie D&amp;#322;ugo czeka&amp;#322;em na ten moment Sw&amp;oacute;j styl i talent B&amp;oacute;g mi go da&amp;#322; Gdy by&amp;#322;em ma&amp;#322;olatem otrzyma&amp;#322;em dar Hip-hopowy czar Moje zawarto&amp;#347;ci przekazu procent A ty sam go oce&amp;#324; Poruszaj&amp;#261;c si&amp;#281; po ziemi matce mojej Znowusz zawsze polskiej Drogocennej swojskiej Warszawskiej taki los jest mi dany B&amp;oacute;g obserwuje ja robi&amp;#281; swoje M&amp;oacute;j w&amp;#322;asny &amp;#347;wiat a co w nim to moje Ten sam rewir &amp;#346;r&amp;oacute;dmie&amp;#347;cie Po&amp;#322;udniowe ja w nim stoj&amp;#281; Czy oderw&amp;#281; si&amp;#281; od ulicy nieznanej nie zauwa&amp;#380;aniej W m&amp;#322;odo&amp;#347;ci na niej sp&amp;#281;dzanej Do cz&amp;#281;&amp;#347;ci wa&amp;#380;nej &amp;#380;ycia zakwalifikowanej Przez co wiem komu r&amp;#281;k&amp;#281; poda&amp;#263; Nie pozwol&amp;#281; sobie jej przetr&amp;#261;ci&amp;#263; z godno&amp;#347;ci&amp;#261; Opuszcza&amp;#263; r&amp;#261;k nie wolno wtedy z pod&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261; Wtedy daje odp&amp;#322;yw przeciwno&amp;#347;ciom Stale Wci&amp;#261;&amp;#380; my&amp;#347;l&amp;#281; co b&amp;#281;dzie dalej Los rozpada si&amp;#281; trzeba zacz&amp;#261;&amp;#263; od nowa Pierdoln&amp;#261;&amp;#263; browar To sprawa owa bo sko&amp;#324;czysz &amp;#378;le To zaczniesz &amp;#378;le je&amp;#347;li w por&amp;#281; nie zawr&amp;oacute;ci sie Z drogi do nik&amp;#261;d straci czas m&amp;#322;odo&amp;#347;ci To b&amp;#322;&amp;#261;d, b&amp;#322;&amp;#261;d, b&amp;#322;&amp;#261;d... To wszystko co mam... W gazetach pisz&amp;#261; M&amp;#322;odzi polscy hip-hopowcy walcz&amp;#261; mi&amp;#281;dzy sob&amp;#261; z nienawi&amp;#347;ci&amp;#261; To nie tak dobre ch&amp;#322;opaki z przysz&amp;#322;o&amp;#347;ciow&amp;#261; wizj&amp;#261; Zaklepan&amp;#261; dobr&amp;#261; pozycj&amp;#261; Kurwa nie wiedzie&amp;#263; czemu wszelkich metod definicj&amp;#261; Wpada w fa&amp;#322;szywy &amp;#347;wiat zwany ekspedycj&amp;#261; Tak jest jak by&amp;#322;o ilekro&amp;#263; cho&amp;#263; min&amp;#281;&amp;#322;o par&amp;#281; lat Nieraz pada&amp;#322; z nik&amp;#261;d problem&amp;oacute;w grad Stosunek zawsze ca&amp;#322;y Zip Sk&amp;#322;ad Zip Sk&amp;#322;ad W stu krocie szczero&amp;#347;ci zawsze w ka&amp;#380;dym s&amp;#322;owie Jaki&amp;#347; g&amp;#322;os m&amp;oacute;wi mi co mi powie Talentu nie tra&amp;#263; dos&amp;#322;ownie musz&amp;#281; bra&amp;#263; pod uwag&amp;#281; ch&amp;#322;opaku Nigdy nie &amp;#380;y&amp;#263; w zazdro&amp;#347;ci i w strachu Bo taka jest ta rasa nigdy do&amp;#347;&amp;#263; Liczy si&amp;#281; nadzieja wiara mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; Szacunek dla Korasa Trzymamy si&amp;#281; naszych wsp&amp;oacute;lnych zasad Ludzie dok&amp;#322;adnie tego s&amp;#322;owa Jak tajemnicy Gorodochowa Mniej problem&amp;oacute;w odpierdol si&amp;#281; od naszych wad I nie r&amp;#281;cz&amp;#281; &amp;#380;eby&amp;#347; w konflikt wpad&amp;#322; A hip-hop hip-hop zawsze za pan brat Szacunek zawsze ca&amp;#322;y Zip Sk&amp;#322;ad To wszystko co mam Muzyka, to wszystko co mam
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