
HST, Kilka minut z Ni
Na na na na...
Na na na na...
Ten kawa&amp;#322;ek mia&amp;#322; by&amp;#263; dla Ciebie ale nie jest
Wszyscy dobrze wiemy czemu...
Kilka minut z Ni&amp;#261;
Nie dla Ciebie tym razem
Tym razem nie dla Ciebie...
Ta my&amp;#347;l mi przy &amp;#347;wiecy
Jak nad moim &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;kiem kinkiet
Sz&amp;#322;em jako szarak zwyk&amp;#322;y
Spotka&amp;#322;em za winklem j&amp;#261; i Jego
M&amp;oacute;wisz taki &amp;#347;wietny jest
Co z tego?
M&amp;oacute;wisz taki dobry dla mnie
Licz&amp;#281; wci&amp;#261;&amp;#380; na Niego
Znam inn&amp;#261; prawd&amp;#281;
Sam widzia&amp;#322;em w klubie
Jak plu&amp;#322; Ci w twarz
To jest mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;?
Zn&amp;oacute;w si&amp;#281; wkurwi&amp;#281;
Na placu jak w lod&amp;oacute;wie
Ogrza&amp;#263; si&amp;#281; Tob&amp;#261;
A nie sta&amp;#263; jak pajac
Ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie blisko, obok
Zacz&amp;#261;&amp;#263; na nowo, hardcore'owo, przyk&amp;#322;adowo
Jest na osiedlu mafia co chuj ich trafia
Pozdrawiam
Dla kobiety mego &amp;#380;ycia
Kocham, pozdrawiam
To wszystko Tobie
Te kilka minut z Ni&amp;#261;
Dam ci uczucie
Dlaczego nie chcesz wzi&amp;#261;&amp;#263;?
Tylko ci&amp;#261;gle s&amp;#322;ysz&amp;#281;, &amp;#380;e k&amp;#322;&amp;oacute;tnie robi On
Jak to?
Para to dwoje
Tak to widz&amp;#281;
Z takim skurwysynem po ulicach idziesz...
Ucieka czas...
A wszystko co masz... To kilka minut z Ni&amp;#261;...
Ucieka czas...
A wszystko co masz... To kilka minut z Ni&amp;#261;...
Kilka minut z Ni&amp;#261;
Kolejny dzie&amp;#324;
Czy pami&amp;#281;ta go?
Sz&amp;#322;a&amp;#347; ko&amp;#322;o boiska
Kiedy ja w ten dzie&amp;#324; zarwa&amp;#322;em noc
O Tobie my&amp;#347;l&amp;#261;c HST przysn&amp;#261;&amp;#322;
Nie dajesz mi a innemu to wszystko
Nie ma Jej?
Nie, Ona nie znik&amp;#322;a
Pami&amp;#281;tam dzie&amp;#324; w kt&amp;oacute;rym przyja&amp;#378;&amp;#324; nie styk&amp;#322;a
Siedzi w &amp;#347;rodku jak b&amp;oacute;l co dzie&amp;#324; daje o sobie zna&amp;#263;
Co zrobi&amp;#263;?
Czy dalej pi&amp;#263;?
Bo znudzi&amp;#322;o si&amp;#281; &amp;#263;pa&amp;#263;
Co zrobi&amp;#263; kiedy sta&amp;#263; trzeba pod klatk&amp;#261;?
Ma&amp;#322;olat siedzi, widzi, Bo&amp;#380;e, to tatko
Zalicza beton, ci&amp;#261;gnie si&amp;#281; to
Jeszcze poci&amp;#261;gnie
Lekko wstyd za ojca
Dla Niego mo&amp;#380;e wstyd za syna
Siupa po tym zacz&amp;#261;&amp;#322; kurwa zn&amp;oacute;w wywija&amp;#263;
I oczy patrz&amp;#261; nie na Ciebie a czas mija



Czy dalej trwa&amp;#263; w tym, czy da&amp;#263; za wygran&amp;#261;
Ola&amp;#263; to wszystko i nie my&amp;#347;le&amp;#263; o Niej rano
Masz problem, stosunki nawet dobre
Lecz niewystarczaj&amp;#261;ce aby z twarzy znik&amp;#322;y krople
Nie deszczu, deszczu, deszczu, deszczu
Tylko marzy&amp;#263; umiesz leszczu
To samo
Z samym sob&amp;#261; HST stan&amp;#261;&amp;#322;
Twarz&amp;#261; w twarz
Pusty w pysk jad&amp;#281; jak t&amp;#261; ban&amp;#261;
Bez pyta&amp;#324; bierz mnie
Cho&amp;#263; nieskutecznie robi to niezale&amp;#380;nie
To co mo&amp;#380;esz da&amp;#263; HST...
Ucieka czas...
A wszystko co masz... (To kilka minut z Ni&amp;#261;...
Ucieka czas...
A wszystko co masz... To kilka minut z Ni&amp;#261;...
Lat 16 pi&amp;#281;kna m&amp;#322;oda buzia wiesz tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie
Nawinie si&amp;#281; na ma&amp;#322;y &quot;high&quot; p&amp;oacute;jdzie do domu, za&amp;#347;nie
Starsza klientela bierze J&amp;#261; pod skrzyd&amp;#322;o
Brat co wi&amp;#281;cej prze&amp;#380;y&amp;#322; i co nie co ju&amp;#380; mu zbrzyd&amp;#322;o
Ucieka jak myd&amp;#322;o to co mocno trzyma&amp;#322; w r&amp;#281;kach
Bra&amp;#263; mikrofon i za choler&amp;#281; nie wymi&amp;#281;ka&amp;#263;
Bra&amp;#263; nie p&amp;#281;ka&amp;#263; ja wiem sta&amp;#263; Ci&amp;#281; na wi&amp;#281;cej
Brat co trzyma&amp;#322;by w r&amp;#281;ce
Wasz&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; i t&amp;#261; ca&amp;#322;&amp;#261; esencj&amp;#281;
Pos&amp;#322;uchaj kilka minut
Gniew ju&amp;#380; gdzie&amp;#347; si&amp;#281; wyni&amp;oacute;s&amp;#322;
Rano go kto&amp;#347; przyni&amp;oacute;s&amp;#322;
Nie jestem Bogiem ale b&amp;#281;d&amp;#281; czuwa&amp;#322;
Mo&amp;#380;e mnie docenisz a ten buc b&amp;#281;dzie zasuwa&amp;#322;
Niestety jest tak, &amp;#380;e ja i On
Tak jak ogie&amp;#324; i woda
Czyli &amp;#380;ycie i zgon
Bo to kilka minut z Ni&amp;#261;
Wiesz kiedy HaST trysn&amp;#261;&amp;#322;
Wiesz ufam pomys&amp;#322;om
Brat, kt&amp;oacute;re nie wyschn&amp;#261;
To kilka minut z Ni&amp;#261;...
Ucieka czas...
A wszystko co masz... To kilka minut z Ni&amp;#261;...
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