
Koma, Zwyczajny   niezwyczajny
[Koma] 
Kolejny zwyk&amp;#322;y dzieciak wychowany w kolejnym zwyk&amp;#322;ym bloku 
Nie pchaj&amp;#261;cy si&amp;#281; na afisz, unikaj&amp;#261;cy t&amp;#322;oku 
Stoj&amp;#261;cy z boku, ale i tak nie dotrzymasz mu kroku 
Zna &amp;#380;ycie lepiej ni&amp;#380; recydywista list&amp;#281; swych wyrok&amp;oacute;w 
Ka&amp;#380;dy krok na ziemi ma dla niego wi&amp;#281;ksz&amp;#261; warto&amp;#347;&amp;#263; 
Ni&amp;#380; chi&amp;#324;skie obrazy, ni&amp;#380; Picassa obrazy 
Ni&amp;#380; bankowe wykazy ze stanem konta 
Pozna&amp;#322; sztuk&amp;#281; walki lepiej ni&amp;#380; Weslie Snipes 
Lepiej ni&amp;#380; bonta &amp;#322;apiesz z nim kontakt 
Nigdy po kruchym lodzie st&amp;#261;pasz 
Lepiej to rozwa&amp;#380;, do ko&amp;#324;ca rundy na pewno nie dotrwasz 
Walka jest ostra, sprawa jest prosta, nikt nie chce dosta&amp;#263; 
Na ka&amp;#380;dy tw&amp;oacute;j atak jego skuteczna riposta 
Chodzi po mostach, kt&amp;oacute;rych za sob&amp;#261; nie pali 
Przy nim wszyscy ludzie s&amp;#261; mali 
On si&amp;#281; nie &amp;#380;ali, nie p&amp;#322;acze, &amp;#380;e jest &amp;#378;le 
Gdy kto&amp;#347; prosi o pomoc nie m&amp;oacute;wi nie 
Gotowy na wszystko jak WRD 
Ref.: Czy to grzech, &amp;#380;e chcia&amp;#322;bym by&amp;#263; taki jak on 
Czy to grzech, &amp;#380;e chcia&amp;#322;bym umie&amp;#263; to co on 
Mam nadziej&amp;#281;, &amp;#380;e dotrwam 
Mam nadziej&amp;#281;, &amp;#380;e go spotkam 
Mam nadziej&amp;#281;, &amp;#380;e w og&amp;oacute;le taki kto&amp;#347; istnieje 
[Koma] 
Ka&amp;#380;dy go kocha, ze &amp;#347;wiec&amp;#261; w r&amp;#281;ku musia&amp;#322; by szuka&amp;#263; wroga 
Zawsze prosta jest tylko droga 
A je&amp;#380;eli zdarz&amp;#261; si&amp;#281; przeszkody 
Ominie bez problemu, pokona ka&amp;#380;de schody 
Pewny swego jak Dream Team kolejnego medalu olimpijskiego 
Gdy rozstanie si&amp;#281; ze szcz&amp;#281;&amp;#347;ciem, &amp;#322;&amp;#261;czy si&amp;#281; z nim jak Caponne z Noriego 
Jego wiedzy nikt nie podwa&amp;#380;y, jest alf&amp;#261; i omeg&amp;#261; 
Nie kradnie niczego poza &amp;#347;wiat&amp;#322;em dziennym 
D&amp;#261;&amp;#380;y do tego by wita&amp;#263; si&amp;#281; z ka&amp;#380;dym dniem kolejnym 
Nikt mu nie dor&amp;oacute;wna, on tragiczny jak wypadek senny 
Dla tych innych, dla niego pozostaje oboj&amp;#281;tny 
Nigdy nie chcia&amp;#322; by&amp;#263; pierwszy wsz&amp;#281;dzie za wszelk&amp;#261; cen&amp;#281; 
Tak ju&amp;#380; si&amp;#281; u&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#322;o w kolejn&amp;#261; scen&amp;#281; (kolejn&amp;#261; scen&amp;#281;) 
W swoim &amp;#380;yciu gra pewnie, nie dotycz&amp;#261; go brednie 
Czuwa nad wszystkim w nocy i we dnie 
Otoczony sympati&amp;#261;, wrog&amp;oacute;w zero 
Wcielony idea&amp;#322;, chodz&amp;#261;cy heros (heros) 
Ref. 
[Koma] 
Nie do wiary, gdy zrobi&amp;#322; co&amp;#347; &amp;#378;le i tak unika&amp;#322; kary 
Nikt nie zrobi z niego losu ofiary, nie zni&amp;oacute;s&amp;#322; przymierzony 
Zna wszystkie tajniki obrony przed niepowodzeniem 
Gdy przyjaciel fortuny nigdy nie znosi ze zw&amp;#261;tpieniem 
Jego &amp;#380;ycie 90 procent sk&amp;#322;ada si&amp;#281; ze wspania&amp;#322;ych chwil 
Szcz&amp;#281;&amp;#347;cie mu pos&amp;#322;uszne jak Lwi&amp;#324;ski gdy czysty ton poda&amp;#322; jej Bill 
Zawsze sta&amp;#263; na szczycie to jest jego styl 
Od wszystkich, kt&amp;oacute;rzy go &amp;#347;cigaj&amp;#261; oddalony o tysi&amp;#261;ce mil 
Jest jak kr&amp;oacute;l, lecz nic nie znaczy dla niego tron 
Jak De La Soul jest tylko on, on sam i on 
Wszystkich innych pokona&amp;#322; ju&amp;#380; na samym starcie 
Rzuci&amp;#322; lwom na po&amp;#380;arcie, zdoby&amp;#322; z&amp;#322;oto jak Korzeniowski w Atlancie 
Ref. x4
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