
Koma, Sz
[Koma] Sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322;, enter, Koma i O&amp;#347;ka, spacja, kolaboracja Bia&amp;#322;ystok, Warszawa dwa miasta Prostsze ni&amp;#380; to, &amp;#380;e po W&amp;#322;osku makaron to pasta Nast&amp;#281;puje aktywacja, racja sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322; Czysty artyzm bez grafomanii Nie powstrzymasz tego nawet z u&amp;#380;yciem ca&amp;#322;ej armii Prawdziwa sztuka, w&amp;#322;a&amp;#347;nie tym ka&amp;#380;dy z nas si&amp;#281; karmi Projekt Wszystkie Rymy Dozwolone niepowtarzalni Sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322; to ma si&amp;#281; zapisane w genach Nie wiem o czym m&amp;oacute;wi ten, kt&amp;oacute;rego nie ma Czym on jest, ka&amp;#380;e ci rusza&amp;#263; g&amp;#322;ow&amp;#261; gdy s&amp;#322;yszysz ten bit On nadaje twoim stopom rytm, pomys&amp;#322; na skit Na kawa&amp;#322;ek na hit w stylu lilix o shit Zbyt wielu chce nadrobi&amp;#263; braki min&amp;#261; Wed&amp;#322;ug mnie taka postawa to czeskie kino D&amp;#322;uga krecha, wielki minus wszystkim skurwysynom Pytanie kierowane do wszystkich glist Gdzie do cholery podzia&amp;#322; si&amp;#281; wasz sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322; Co jest ch&amp;#322;opaki, czujecie pewne braki Chcesz by&amp;#263; funki i mie&amp;#263; fanki, nie jeden jest taki S&amp;#322;uchaj cho&amp;#263; by w refrenach &amp;#347;piewa&amp;#322; ci sam Pawarotti Nie napiszesz dobrych rym&amp;oacute;w nawet do jednej czwartej cz&amp;#281;&amp;#347;ci zwrotki Otrzyj &amp;#322;zy, &amp;#347;wiat wcale nie jest s&amp;#322;odki Trudno jest mie&amp;#263; wzi&amp;#281;cie i by&amp;#263; dobrym MC Jak by nie by&amp;#322;o nic si&amp;#322;&amp;#261;, sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322; w pami&amp;#281;ci ci utkwi&amp;#322;o Nigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; robi&amp;#322; tego, &amp;#380;eby by&amp;#322;o mi&amp;#322;o Gram w&amp;#322;a&amp;#347;ciw&amp;#261; gr&amp;#281; na w&amp;#322;a&amp;#347;ciwym stole w&amp;#322;a&amp;#347;ciw&amp;#261; bil&amp;#261; Ref.: Do wszystkich, kt&amp;oacute;rzy wiedz&amp;#261; czym jest prawdziwy hip-hop Sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322;, nic nie jest niemo&amp;#380;liw&amp;#261; misj&amp;#261; Do wszystkich, kt&amp;oacute;rzy kochaj&amp;#261; to tak jak ja Sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322;, w&amp;#322;a&amp;#347;ciwy zawodnik, w&amp;#322;a&amp;#347;ciwa gra [Koma] Produkcja rym&amp;oacute;w Koma, muzyki Dyha Sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322;, to on pozwala nam oddycha&amp;#263; Jest jak tlen, drogocenny kamie&amp;#324; w koronie To on pozwala mi mie&amp;#263; racj&amp;#281;, kt&amp;oacute;rych stale bronie Bior&amp;#281; mikrofon w d&amp;#322;onie, pulsuj&amp;#261; skronie Sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322;, hip-hop na wysokim poziomie Rymy, kt&amp;oacute;re lecz&amp;#261; jak r&amp;#281;ce Zbigniewa Nowaka w Polsacie Sp&amp;oacute;jrz mi w oczy, le&amp;#380;ysz na macie Zachowaj dystans, sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322; i ja Nieroz&amp;#322;&amp;#261;czni jak Izolda i Tristan, sko&amp;#347;no oczy i Pakistan No tak teraz powiedz&amp;#261; Koma to rasista To by&amp;#322; przyk&amp;#322;ad, sprawa oczywista Kolejna misja, przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci wizja Apokalipsa, wielki b&amp;#322;ysk Ocalenie tym, kt&amp;oacute;rzy maj&amp;#261; sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322; Kolejna misja, przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci wizja Apokalipsa, wielki b&amp;#322;ysk Ratunek tym, kt&amp;oacute;rzy mieli sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322; Ref. [Koma] Co&amp;#347; w tym jest, m&amp;oacute;wi&amp;#261;, &amp;#380;e nauka nie idzie w las 2000 lat przed Kom&amp;#261; tak jak By 4 Kena i bas Gdybym nie &amp;#380;y&amp;#322; w naszych czasach wypali&amp;#322;bym si&amp;#281; i zgas&amp;#322; Bez hip-hopu nie ma sensu &amp;#380;ycia, dla mnie pas Ale jest sz&amp;oacute;sty zmys&amp;#322;, w r&amp;#281;kawie as Czysta prawda jak gangsta riopi raz dwa raz dwa Po prostu miazga, w serce wszystkich frajer&amp;oacute;w drzazga Pi&amp;#261;tka dla dobrych ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w w miastach Po g&amp;#322;owie nie g&amp;#322;aska&amp;#322; nikt od samego pocz&amp;#261;tku Jednak si&amp;#322;a charakteru zale&amp;#380;y od zdrowego rozs&amp;#261;dku Trzeba by&amp;#322;o brn&amp;#261;&amp;#263; przez bagno by nie straci&amp;#263; w&amp;#261;tku Kawa&amp;#322;ek okaza&amp;#322; si&amp;#281; by&amp;#263; bez mora&amp;#322;u i tak by&amp;#322;o w porz&amp;#261;dku
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