
Gandi Ganda, Ode mnie dla was
To ode mnie dla was 
prosto z serca 
Wszystko kr&amp;#281;ci si&amp;#281; wok&amp;oacute;&amp;#322; tej muzyki 
spr&amp;oacute;buj pobi&amp;#263; nasze w paleniu wyniki 
pojebi&amp;#261; ci si&amp;#281; styki nie startuj do tej kliki 
tyle ci moge poradzi&amp;#263; bo mo&amp;#380;esz si&amp;#281; poparzy&amp;#263; 
w PCp'arku wszystko si&amp;#281; mo&amp;#380;e zdarzy&amp;#263; 
chcesz si&amp;#281; zmierzy&amp;#263; z tym rymem 
chcesz si&amp;#281; zderzy&amp;#263; z g&amp;#281;stym dymem 
ja ci powiem tylko tyle Pc Park ro&amp;#347;nie w si&amp;#322;e 
ju&amp;#380; przed laty uchwyci&amp;#322;em temat 
uporz&amp;#261;dkowa&amp;#322; mi si&amp;#281; rymat w bani 
to ode mnie dla was ukochani 
dla mojej pani Kali Ganji tam Deis z anymanikami 
na zawsze z wami w ca&amp;#322;o&amp;#347;ci muzyce oddany 
mocno z ulic&amp;#261; zwi&amp;#261;zani 
jeszcze odbijemy si&amp;#281; rymami zobaczycie 
dzi&amp;#281;ki dla tych wszystkich kt&amp;oacute;rzy w nas wierzycie 
i wspieracie ode mnie szacunek macie 
siemano Jeras bracie asysta przy nie jednym bacie 
logiki na czasie procent symbiot kt&amp;oacute;ry na hip-hopie zna si&amp;#281; 
podziwiam ci&amp;#281; za to bia&amp;#322;asie 
s&amp;#322;ysza&amp;#322;em &amp;#380;e jaka&amp;#347; impra odby&amp;#263; ma si&amp;#281; 
wpad&amp;#322;em [ ? ] tam g&amp;#322;usi muza nie ga&amp;#347;nie 
u mnie nie za&amp;#347;nie przecie&amp;#380; znasz mnie 
du&amp;#380;y szacunek powa&amp;#380;nie licz&amp;#261; si&amp;#281; czyny 
odwa&amp;#380;nie nie&amp;#347;mia&amp;#322;e pozdrowi&amp;#263; Cats tutaj mia&amp;#322;em 
dasz sobie rade zawsze wiedzia&amp;#322;em zawsze wiedzia&amp;#322;em 
dorzucam kolejne dwa ryje 
z Gorylem odk&amp;#261;d &amp;#380;yj&amp;#281; przywi&amp;#261;zania nie kryje 
po ringu bije te klocki 
po walce wyci&amp;#261;gaj wnioski niech my&amp;#347;li twoich 
nie zaprz&amp;#261;taj&amp;#261; troski trzeba odwa&amp;#380;nie bracie 
ej Grzesiu wariacie jaki&amp;#347; melan&amp;#380; damy czadu 
jeszcze nie raz si&amp;#281; nie przera&amp;#378; 
zaopatrzenia ca&amp;#322;y stela&amp;#380; zobaczysz zobaczysz 
Jestem dla was a wy dla mnie 
przyje&amp;#378;d&amp;#378; z ulicy nie upadnie 
nikt z pomocy nie wymi&amp;#281;knie za to dzi&amp;#281;kuje pi&amp;#281;knie 
i doceniam wszytskie gesty dla was p&amp;#322;yn&amp;#261; te teksty 
Gandi z PcP extreme 
to jest dal was ode mnie 
przyja&amp;#378;&amp;#324; na zawsze no pewnie 
przyja&amp;#378;&amp;#324; na zawsze no pewnie 
Teraz pozdrowionka dla najwierniejszych s&amp;#322;uchaczy 
tylko dwa dni p&amp;#322;ytki w domu nie ma ju&amp;#380; mnie chaczy 
o kim mowa to jest oraz dla czy 
pami&amp;#281;taj trzeba walczy&amp;#263; wygraj&amp;#261; nie ta&amp;#324;czy&amp;#263; 
czasem minimetr musi starczy&amp;#263; tak ju&amp;#380; bywa 
chujowo honor straci&amp;#263; i przegrywa&amp;#263; 
nigdy si&amp;#281; nie martw dobra trzeba si&amp;#281; odbija&amp;#263; 
po upadku wsta&amp;#263; i dalej wspina&amp;#263; 
zawsze si&amp;#281; b&amp;#281;d&amp;#281; blisko trzyma&amp;#263; bliskich 
uczucia we mnie nie wysch&amp;#322;y przelewam je na papier czysty 
i dalej puszczam w eter i musze wierzy&amp;#263; 
&amp;#380;e b&amp;#281;dzie lepiej ja to wiem i wy to wiecie 
dobrze &amp;#380;e mam was wszystkich na tym &amp;#347;wiecie 
trzeba mie&amp;#263; przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; przecie&amp;#380; 
z PcParku p&amp;#322;ynie przekaz na konkrecie 
nied&amp;#322;ugo si&amp;#281; dowiecie us&amp;#322;yszycie , ocenicie 
pochwalicie albo nie wszystkim podoba&amp;#263; si&amp;#281; nie mo&amp;#380;e 
hip-hop podpalany li&amp;#347;ciem 
bez &amp;#347;ciemy oczywi&amp;#347;cie 
wiem &amp;#380;e chcieliby&amp;#347;cie &amp;#380;eby by&amp;#322;o zajebi&amp;#347;cie 



b&amp;#281;dzie je&amp;#347;li co&amp;#347; w to w&amp;#322;orzyli&amp;#347;cie 
co&amp;#347; dali&amp;#347;cie od siebie 
&amp;#380;eby nie &amp;#380;y&amp;#263; przy glebie trzeba zwalczy&amp;#263; biede 
buduj&amp;#261;c przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; swoj&amp;#261; we&amp;#378; lepiej kamie&amp;#324; a nie krede 
kamie&amp;#324; a nie krede kamie&amp;#324; a nie krede kamie&amp;#324; a nie krede 
Jestem dla was a wy dla mnie 
przyje&amp;#378;d&amp;#378; z ulicy nie upadnie 
nikt z pomocy nie wymi&amp;#281;knie za to dzi&amp;#281;kuje pi&amp;#281;knie 
i doceniam wszytskie gesty dla was p&amp;#322;yn&amp;#261; te teksty 
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