
GiTy, Ja to Ja
Na dworze ciemno, bezkres szaro&amp;#347;ci
Wi&amp;#281;c pomykam po ulicach i przecznicach
Zapierdalam na granicach mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci
W go&amp;#347;ci do Lazy bo dzisiaj
Impra za friko wi&amp;#281;c Cmon ekipo
To nie czary-mary stary, to kolejne wydanie
B&amp;#281;dzie wyjebanie!
Minut temu kilkana&amp;#347;cie by&amp;#322;o &amp;#380;ar&amp;oacute;wia&amp;#347;cie
Odwiedzi&amp;#322;y nas dupencje dzia&amp;#322;aj&amp;#261;ce na potencje
Grubo! Ta noc b&amp;#281;dzie trwa&amp;#322;a d&amp;#322;ugo
Muza gra i tak ma by&amp;#263;
Dzi&amp;#347; mam wszystko w dupie
Chrup, chrup, chrupie Paluszki solone
Bujaj&amp;#261;c si&amp;#281; w rytmy przesadzone
Zrodzone z g&amp;#322;o&amp;#347;nika z kt&amp;oacute;rego si&amp;#281; wymyka muzyka-liryka
To jest tekstu szum po&amp;#322;&amp;#261;czony z bitu tras&amp;#261;
Potr&amp;oacute;jny pu&amp;#322;ap
R A P
Gdy browar si&amp;#281; leje
Gdy bawi&amp;#261; si&amp;#281; wszyscy przyjaciele
Zajebi&amp;#347;cie tu jest
Nikt nie kropi z oczu &amp;#322;ez
G&amp;#322;o&amp;#347;niki rozbujane od pod&amp;#322;ogi do sufitu
Nie b&amp;#281;d&amp;#281; wciska&amp;#322; kitu jak Ikar z tego mitu
To ja Gie-i-Te-igrek,
Znaczenie jak lek
Bo ja GiTy,
 Moja przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; to nie kity
Co ja GiTy w przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci zrobi&amp;#322;em
Z tego dawno si&amp;#281; rozliczy&amp;#322;em
Bo by&amp;#322;em innym cz&amp;#322;owiekiem w mroku Mordoku pogr&amp;#261;&amp;#380;onym
Obl&amp;#281;&amp;#380;onym przez szaro&amp;#347;&amp;#263; rzeczywisto&amp;#347;ci
W z&amp;#322;o&amp;#347;ci, bez chwilowej rado&amp;#347;ci
Ale to si&amp;#281; zmieni&amp;#322;o, moje &amp;#380;ycie si&amp;#281; odmieni&amp;#322;o
A tamte dni, cho&amp;#263; nie zapomn&amp;#281; ich
Przemin&amp;#281;&amp;#322;y, prysn&amp;#281;&amp;#322;y, znikn&amp;#281;&amp;#322;y
Z cichym szumem wraz z bitem nowej ery
Witamy w naszych progach
Nie ma mowy o nas jak o bogach
Jeste&amp;#347;my zwykli, szarzy
Ka&amp;#380;dy z nas o hip-hopie tylko marzy
Wspomina&amp;#322;em o imprezie
Ale nie ciekawie ona lezie
Wi&amp;#281;c w temacie nie zostan&amp;#281; tylko przejd&amp;#281; na drug&amp;#261; fam&amp;#281;
Bo niby laski wyjebane
Tyle &amp;#380;e ju&amp;#380; kompletnie zalane
Pora na drug&amp;#261; zmian&amp;#281; ale d&amp;#322;u&amp;#380;ej tutaj nie zostan&amp;#281;
Spierdalam do kwadratu polickiego
Tam gdzie maj&amp;#261; mnie obecnie zameldowanego
Nic tu po mnie
Nie wiem co tu robi&amp;#281;
Spierdalam!
Tyle powiem
Po&amp;#380;egnanie pierwsza klasa
Nara
Siema
Respekt na plecy i jazda
Witamy w naszych progach
Nie ma mowy o nas jak o bogach
Jeste&amp;#347;my zwykli, szarzy
Ka&amp;#380;dy z nas o hip-hopie tylko marzy
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