
Gano, Im g
...poczekaj za dwa lata minie moda... GANO: Pos&amp;#322;uchaj idioty jak krzyczy Stoi w zero zero przekonany &amp;#380;e si&amp;#281; liczy Dzia&amp;#322;a jak pitbull spuszczony ze smyczy Toczy pian&amp;#281; do gard&amp;#322;a skoczy A&amp;#380; do momentu gdy spojrzysz mu w oczy Szybko jak flesz wtedy on z tematu zboczy I g&amp;#322;upiec my&amp;#347;li &amp;#380;e kto&amp;#347; to przeoczy Kiedy kurtyn&amp;#261; milczenia si&amp;#281; otoczy Tego nie przeskoczy bo to za wysoko Tu s&amp;#322;owo za s&amp;#322;owo ale nie oko za oko W spodniach ma szeroko ale w g&amp;#322;owie pusto Nic do powiedzenia kiedy cudzy bit gra t&amp;#322;usto I nie jak Augusto twardo i surowo Ale tak jak owca do strzy&amp;#380;enia wprost wzorowo Prawie na galowo streszczenie bana&amp;#322;u Pospolity szczur jak na otwarciu kana&amp;#322;u KRI: Zarzut postawiono z nim si&amp;#281; jednak ci&amp;#261;gle spiera Zbyt &amp;#322;agodnym tonem upomniano nie dociera B&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;w si&amp;#281; wypiera a bieg&amp;#322;ych nie przekona Staje przeciw wielu jednak s&amp;#322;aba jest ta strona S&amp;#322;aba te&amp;#380; psychika a to nie dopuszczalne Jego osobowo&amp;#347;&amp;#263; jest jak sterowanie zdalne &amp;#321;atwa do ugi&amp;#281;cia jak w kolanach stawy Jest sprzeczno&amp;#347;&amp;#263; mi&amp;#281;dzy spraw&amp;#261; a pojmowaniem sprawy Jak projekt ustawy to nie do zatwierdzenia Przegra je&amp;#347;li twierdzi &amp;#380;e zwolniony jest z my&amp;#347;lenia Lekcewa&amp;#380;y s&amp;#322;owa ze &amp;#347;wiadomo&amp;#347;ci zniknie Nie bra&amp;#322; pod uwag&amp;#281; &amp;#380;e tych skutk&amp;oacute;w nie uniknie Nigdy ju&amp;#380; nie krzyknie zawsze sam si&amp;#281; st&amp;#322;umi Od zdemaskowania wokal coraz bardziej szumi Coraz bardziej trzeszczy w ko&amp;#324;cu si&amp;#281; wyciszy Nikt po amatorze nawet echa nie us&amp;#322;yszy GANO: Kopnij psa a wyszczerzy swoje k&amp;#322;y Nie b&amp;#281;dziesz wiedzia&amp;#322; kiedy on wy&amp;#322;oni si&amp;#281; zza mg&amp;#322;y A ty kiedy kto&amp;#347; ci&amp;#281; kopnie lecisz z gry A my nas nie interesuj&amp;#261; marzenia zmy&amp;#347;lone postawy Nie wywieraj&amp;#261; wra&amp;#380;enia ju&amp;#380; masz oparzenia bo nie czujesz wrz&amp;#261;tku To wcale nie tak &amp;#380;e &amp;#347;ciemnianie jest w porz&amp;#261;dku brakuje rozs&amp;#261;dku Albo pi&amp;#261;tej klepki takich to ja targam jak papierowe torebki Bo mam dotyk lepki a ty si&amp;#281; na to &amp;#322;apiesz Ja rze&amp;#347;ko do przodu a ty za mn&amp;#261; srogo sapiesz Po g&amp;#322;owie si&amp;#281; drapiesz bo mnie o to chodzi Dopiero ty pukasz kiedy Gano ju&amp;#380; wychodzi Mnie to nie zaszkodzi a tobie wyjdzie bokiem Atakujesz mnie ja jak Zeus ra&amp;#380;&amp;#281; szokiem &amp;#346;miertelniku pomy&amp;#347;l chwile przed tym krokie ...poczekaj za dwa lata minie moda... ...poczekaj zobaczymy ilu zostanie na hip hopowych wodach...
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