
KMK Sk, Nie powiem ci...
Stary etap si&amp;#281; ko&amp;#324;czy, 
by nowy m&amp;oacute;g&amp;#322; si&amp;#281; zacz&amp;#261;&amp;#263;
niepokonany a&amp;#380; starcza, 
teraz z now&amp;#261; szans&amp;#261;
id&amp;#261;c przed siebie z twarz&amp;#261; odwa&amp;#380;n&amp;#261;
inni na to z zazdro&amp;#347;ci&amp;#261; patrz&amp;#261;,
a niech kurwa patrz&amp;#261;!
Zawistnym wzrokiem 
jeszcze sami si&amp;#281; poparz&amp;#261;.
Negatywne my&amp;#347;li odrzu&amp;#263;,
mimo nie przychylnych g&amp;#322;os&amp;oacute;w,
miej na ka&amp;#380;d&amp;#261; kwestie sw&amp;oacute;j w&amp;#322;asny spos&amp;oacute;b.
w gronie przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; w gronie bliskich os&amp;oacute;b,
mnie te&amp;#380; m&amp;oacute;wiono do tekst&amp;oacute;w dos&amp;#322;u&amp;#263;,
dos&amp;#322;u&amp;#263; powiedz to do losu, zrozum,
przecie&amp;#380; po to masz rozum ej!
Mam swoje miejsce,
mam swoj&amp;#261; przestrze&amp;#324;,
sk&amp;#261;d nawijam takim a nie innym wierszem.
Nim nie raz jeszcze w bit uderz&amp;#281;,
tym si&amp;#281; bierze,
to co z duszy p&amp;#322;ynie jest najszersze.
Po to ten tekst,
w siebie te&amp;#380; uwierzcie,
ka&amp;#380;dy m&amp;oacute;wi bierzcie,
bierzcie z niego co najlepsze,
kocha&amp;#263; umiejcie.
Sztuk&amp;#261; jest patrzy&amp;#263; w serce w tych czasach
gdy na pierwszym miejscu chajs i w&amp;#322;adza,
to teraz w scenie, a sumienie?
Odchodzi w zapomnienie.....
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Nie powiem ci jak &amp;#380;y&amp;#263; najlepiej,
ja te&amp;#380; tego nie wiem,
tej recepty nie kupisz w sklepie,
musisz wierzy&amp;#263; w siebie, 
musisz wierzy&amp;#263; w to co robisz,
musisz robi&amp;#263; to z serca,
a nie na podziw...
Co jest wa&amp;#380;ne  wiem,
zamiast po ciemku biec,
podda&amp;#263; nawet w bezsensie sens,
odda&amp;#263; swoj&amp;#261; gwiazd&amp;#281; na niebie,
tylko dla siebie, chcesz?
Podziel si&amp;#281; ni&amp;#261; z blisk&amp;#261; ci osob&amp;#261;,
wtedy najwi&amp;#281;ksze problemy nie bol&amp;#261;,
je&amp;#347;li ona na przek&amp;oacute;r wszystkiego jest z tob&amp;#261;.
&amp;#379;yj&amp;#281; si&amp;#281; po to,
by kocha&amp;#263; mocno,
wi&amp;#281;cej warte to ni&amp;#380; z&amp;#322;oto.
Czu&amp;#263; w kryzysie,
d&amp;#322;o&amp;#324; pomocn&amp;#261;,
w najgorszej porze,
bez wachania ci pomo&amp;#380;e,
mimo upokorze&amp;#324;, kocham ci&amp;#281;.
To wiem.
A&amp;#380; po kres mego &amp;#380;ycia, 
a&amp;#380; po m&amp;oacute;j koniec,
Oprzytomniej i to doce&amp;#324;...
Nie powiem ci jak &amp;#380;y&amp;#263; najlepiej,
ja te&amp;#380; tego nie wiem,
tej recepty nie kupisz w sklepie,
musisz wierzy&amp;#263; w siebie,
musisz wierzy&amp;#263; w to co robisz,



musisz robi&amp;#263; to z serca,
a nie na podziw...
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