
Grymass, Ca
To nie b&amp;#281;dzie track, w kt&amp;oacute;rym wszystkich wytkn&amp;#281; palcem,
To czysta, a wi&amp;#281;c nie chwyt w nier&amp;oacute;wnej dla mnie walce.
Mam cel, nie dam sob&amp;#261; pomiata&amp;#263;,
Mam honor, a na wrog&amp;oacute;w lirycznego bata.
To jest krata, k&amp;#322;&amp;oacute;dka, nie to kartka i d&amp;#322;ugopis,
Z rana pobudka, trening stylu a nie popis.
Ja nie szpanuje, tylko ci&amp;#261;gle &amp;#263;wicz&amp;#281;,
Ja ju&amp;#380; nie daruje, dzi&amp;#347; za wszystko si&amp;#281; rozlicz&amp;#281;.
Pale mosty co&amp;#347; ty ja je po prostu wysadzam,
Chocia&amp;#380; wol&amp;#281; budowa&amp;#263;, ale czasem kto&amp;#347; przesadza.
B&amp;#281;dziesz dla mnie frajerem, bo dla wszystkich jeste&amp;#347; pizd&amp;#261;,
Najpierw si&amp;#281; kozaczysz, potem straszysz nas policj&amp;#261;.
Ej, halo awanturnik to ten drugi z piaskownicy,
Je&amp;#347;li chcesz si&amp;#281; ze mn&amp;#261; k&amp;#322;&amp;oacute;ci&amp;#263;,
To si&amp;#281; musisz ze mn&amp;#261; liczy&amp;#263;.
Fajnie jest plotkowa&amp;#263;, kiedy co&amp;#347; gadaj&amp;#261; inni,
Bo ty wiesz wszystko najlepiej, sam jestem wszystkiemu winny.
Przesi&amp;#261;kni&amp;#281;ci ideami, w&amp;#322;asnego zdania,
Tacy ot tak, maj&amp;#261; najwi&amp;#281;cej do gadania.
Ej poczekaj troch&amp;#281; bo si&amp;#281; jeszcze mo&amp;#380;esz zdziwi&amp;#263;,
Te&amp;#380; cz&amp;#322;owiek sporo mog&amp;#281;, ej pozdro dla prawdziwych,
Wlepione &amp;#347;lipia w ziemi&amp;#281;, ten sk&amp;#322;ad jest tobie wrogi,
Je&amp;#347;li jeste&amp;#347; sam, ucisz si&amp;#281; na pami&amp;#281;&amp;#263; drogi.
Je&amp;#347;li leszcze s&amp;#261; w grupie to odwa&amp;#380;nie ci&amp;#281; goni&amp;#261;,
Ucze&amp;#324;, graf magia, rozjebie ich ich w&amp;#322;asn&amp;#261; broni&amp;#261;.
[Ej] Jedziesz, prowokuj i daj mi pomys&amp;#322; na temat,
Chocia&amp;#380; ci&amp;#261;gle po mnie jad&amp;#261;, ja dalej si&amp;#281; nie zmieniam.
Jestem sob&amp;#261;, sob&amp;#261; b&amp;#281;d&amp;#281;, nie b&amp;#281;d&amp;#281; nosi&amp;#322; maski,
Podobno robi&amp;#281; rap bo lec&amp;#261; na to laski.
Podobno tak, zag&amp;#322;uszam ci&amp;#281; podbiciem bas&amp;oacute;w,
Lasek mi nie brak, ale nie mam na nie czasu.
I od tego nie jest rap, tylko twoje warto&amp;#347;ci,
Mo&amp;#380;e inni tym szpanuj&amp;#261;, ja lej&amp;#281; na tych go&amp;#347;ci.
Je&amp;#347;li promocja to szpan, twoja stara szpanowa&amp;#322;a,
Zajeba&amp;#322;a ci z promocji, ch&amp;#322;op o niekumatych ga&amp;#322;ach.
Przesi&amp;#261;kni&amp;#281;ci ideami, w&amp;#322;asnego zdania,
Tacy ot tak, maj&amp;#261; najwi&amp;#281;cej do gadania.
To co o was my&amp;#347;l&amp;#281; tyle, o was powiem,
Dr&amp;#281;czy was ka&amp;#380;dy post&amp;#281;p, kt&amp;oacute;ry to ja w&amp;#322;a&amp;#347;nie robi&amp;#281;,
Wiedzia&amp;#322;em &amp;#380;e tak b&amp;#281;dzie, wiedzia&amp;#322;em to od dawna,
Lecz serdecznie na to lej&amp;#281;, ten track to ca&amp;#322;a prawda!
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