
Jopel, Nie nazywaj bujd
Bia&amp;#322;ystok metropoli&amp;#261; nie jest i co to takie wa&amp;#380;ne?
Przejd&amp;#378; sie po moim terenie tam moja muzyk&amp;#281; znajdziesz 
Nie w RMF-femie tylko tam gdzie pala gandzie 
m&amp;#322;odzi walcz&amp;#261;cy z systemem z walcz&amp;#261;cym o swoja prawd&amp;#281;
setki zapisanych kartek poprzebijane glosy z kobietami zamiast randek 
melan&amp;#380;e niczym poronsy po raz trzeci w nocy nie &amp;#347;pi&amp;#281; spoj&amp;oacute;wki czerwone 
karmie swoja wyobra&amp;#378;nie wersami dzi&amp;#347; po za domem mam niepokoje 
w dobie paranoje leki kiedy&amp;#347; mo&amp;#380;e i nie moglem i potrzebowa&amp;#322;em
wi&amp;#281;zi dzi&amp;#347; nie musz&amp;#281; by&amp;#263; przy tobie by to wszystko przezwyci&amp;#281;&amp;#380;y&amp;#263; 
indywidualna spowied&amp;#378; gdy na niebo wschodzi ksi&amp;#281;&amp;#380;yc
temat pieni&amp;#281;dzy ty to temat rzeka cz&amp;#322;owiek jest gdy kierman pe&amp;#322;ny
 jak nie nie ma cz&amp;#322;owieka nie ma co czeka&amp;#263;
&amp;#347;cigam profity to po&amp;#347;cig nie uciekn&amp;#281; od narzeka&amp;#324; serce wymaga wolno&amp;#347;ci 
Ref.
 wiec nie nazywaj bujda
 co mowie to nie film
 wiem &amp;#380;ycie bywa kurwa
 bylem wnika&amp;#322;em w nim
 rucha&amp;#322;em ja zapina&amp;#322;em ja od tylu
 raz na wozie a raz pod
 byle by nie do tylu 
Moja szkolna mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; z &amp;#322;awki nie umawia sie na randki
woli w domu przed kamerka pomasowa&amp;#263; sie przez majtki
ja nie jestem fajny ani kurcze jaki&amp;#347; modny bo na nogach
mam remaxy gdy p&amp;oacute;&amp;#322; miasta nosi shoxy s&amp;#322;o&amp;#324;ce i jego 
promienie wci&amp;#261;&amp;#380; padaj&amp;#261; mi na twarz gdy to m&amp;#322;odsze pokolenie woli 
promienie UV i nie wiem sam czy to w og&amp;oacute;le czemu 
zmierza w kraju kt&amp;oacute;ry ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat zna z Wa&amp;#322;&amp;#281;sy i Papie&amp;#380;a kontenery pe&amp;#322;ne
chleba koc&amp;oacute;w lek&amp;oacute;w i ksi&amp;#261;&amp;#380;ek nie do&amp;#347;&amp;#263; ze jest mi zal pomoc srilranke
gorzne ale w Polsce &amp;#380;eby dzieciak zjad&amp;#322; obiad w szkole trzeba kupi&amp;#263; past&amp;#281;
kolgejt ze sloneczkiem nad kodem przypomina na nirobi mi nie  jedno podw&amp;oacute;rko nudne dziecko kamienkowi biega&amp;#263; za nim z sucha bu&amp;#322;ka matko oparta o &amp;#347;cian&amp;#281; g&amp;#322;owa owini&amp;#281;ta chusta ze przekl&amp;#281;cz&amp;#261;c na kolanie robi w stron&amp;#281; streetu uk&amp;#322;on 
Ref.
 wiec nie nazywaj bujda
 co mowie to nie film
 wiem &amp;#380;ycie bywa kurwa
 bylem wnika&amp;#322;em w nim
 rucha&amp;#322;em ja zapina&amp;#322;em ja od tylu
 raz na wozie a raz pod
 byle by nie do tylu 
Kupi&amp;#322; m&amp;oacute;j ziomek sobie ostatnio starego Fiata
jednym od zawsze wiatr w oczy bo tobie jebneli grata
moja wyp&amp;#322;ata co&amp;#347; jak p&amp;oacute;&amp;#322; &amp;#380;artem p&amp;oacute;&amp;#322; serio 
co&amp;#347; pota&amp;#324;cz&amp;#281; gdzie&amp;#347; polatam marze&amp;#324; nie spe&amp;#322;ni&amp;#281; na pewno 
to co mam wewn&amp;#261;trz nie interesuje sztuk 
bo chc&amp;#261; si&amp;#281; umawia&amp;#263; ze mn&amp;#261; na zasadzie co&amp;#347; mi kup
mia&amp;#322;em bra&amp;#263; &amp;#347;lub Ty wiesz bez komentarza
i ju&amp;#380; nawet brak mi s&amp;#322;&amp;oacute;w nie chce sam siebie obra&amp;#380;a&amp;#263; 
m&amp;oacute;j kole&amp;#380;ka mia&amp;#322; tatua&amp;#380; bez centy na ramieniu 
dzi&amp;#347; ma w tym miejscu &amp;#347;mier&amp;#263; domy&amp;#347;l si&amp;#281; w jakim znaczeniu 
i tak to ju&amp;#380; w &amp;#380;yciu jest ufasz bez granic nie kt&amp;oacute;rym 
oni w zamian za tw&amp;oacute;j gest rozpruj&amp;#261; si&amp;#281; jak rajtuzy
ja nie mam fury i nie je&amp;#380;d&amp;#380;&amp;#281; do Je&amp;#380;ewa 
mino to wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; z tych ludzi o &amp;#263;panie mnie podejrzewa
jeszcze &amp;#263;pam to dobry rap tak&amp;#380;e sprawd&amp;#378; czy mnie legal
chod&amp;#378; nie oczekuje braw bo nie oto si&amp;#281; rozbiega
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