
Kris Pastor, Nigdy si
Raz  jeden .
Jeden z trzech jeden z wielu tu sympati&amp;#261; si&amp;#281; nie kieruj
Lepiej sprawd&amp;#378; czy idziemy do jednego wsp&amp;oacute;lnie celu
Nie m&amp;oacute;wimy kseru, pseudohardkorowych nam raper&amp;oacute;w starczy
Namno&amp;#380;y&amp;#322;o si&amp;#281; pener&amp;oacute;w, jednak &amp;#380;aden z nich z niczym nie walczy
Chory j&amp;#281;zyk chore serce chora g&amp;#322;owa warczy
 Warczy na podw&amp;oacute;rku nawet kundel
Patologie niosa nam zasady, ta ulica to jest burdel
Gdzie na&amp;#263;pani fani mog&amp;#261; czci&amp;#263; ka&amp;#380;d&amp;#261; kurwe
Absurd za absurdem, ch&amp;#322;opcy z dobrych dom&amp;oacute;w
Handluj&amp;#261; jak ja kiedy&amp;#347; z trudnych ziom&amp;oacute;w
Tylko zamienia&amp;#322;em to na chleb,
Ty nie jeste&amp;#347; z tych poziom&amp;oacute;w, jeste&amp;#347; zwyk&amp;#322;y &amp;#322;ysy &amp;#322;eb
Co si&amp;#281; boi do mnie podej&amp;#347;&amp;#263; i spr&amp;oacute;bowa&amp;#263; da&amp;#263; mi wjeb
Zu&amp;#380;yjesz si&amp;#281; jak rzep to koledzy ci&amp;#281; odklej&amp;#261; i wyrzuc&amp;#261;
Ja nie jestem z tych, co si&amp;#281; k&amp;#322;&amp;oacute;c&amp;#261; ale z tych co si&amp;#281; m&amp;oacute;c&amp;#261;
Cho&amp;#263; ma barki na kotwicach, wiesz &amp;#380;e to od walki
I od ran nie b&amp;#281;d&amp;#281; kwicza&amp;#322;
Zmienia&amp;#263; z&amp;#322;e oblicza tak si&amp;#281; staram, Pan to widzi
Ale s&amp;#322;ysze alarm, znowu znowu g&amp;#322;upiec szydzi
Chod&amp;#378; suko poka&amp;#380; czy si&amp;#281; boisz czy si&amp;#281; wstydzisz
Kto jest zagro&amp;#380;eniem, pieprze wasze pieprzenie 
Zabili&amp;#347;cie hip-hop, no to jest wasze brzemi&amp;#281;
Ja iskrze jak krzemie&amp;#324; i prosz&amp;#281; Pana w niebie
By mi to wybaczy&amp;#322;, to &amp;#380;e nigdy si&amp;#281; nie zmienie   x2
Nie chcieli&amp;#347;my tego wsz&amp;#281;dzie, to nie b&amp;#281;dzie tego nigdzie
Sprzedam sto sztuk, jak ta p&amp;#322;yta kiedy&amp;#347; wyjdzie
Kris canabis, bis w&amp;#261;tpie
B&amp;oacute;g jeden wie jak post&amp;#261;pie, a co scena ma to w p&amp;#261;pie
G&amp;#322;&amp;#261;bie robie to dla siebie, dla facet&amp;oacute;w i dla kobiet
Bo jestem doros&amp;#322;y cz&amp;#322;owiek no i dodam rozgarni&amp;#281;ty
B&amp;#281;d&amp;#281; jednej wierny, je&amp;#347;li b&amp;#281;d&amp;#281; zn&amp;oacute;w zaj&amp;#281;ty
B&amp;#281;d&amp;#281; uczciwie pracowa&amp;#322; i pieprzy&amp;#322; przekr&amp;#281;ty
Nie chc&amp;#281; by&amp;#263; przekl&amp;#281;ty, chce zabic w sobie diab&amp;#322;a
Nie wierz &amp;#380;adnej gwie&amp;#378;dzie, bo ka&amp;#380;da z nich upad&amp;#322;a
By im jecha&amp;#263; szkoda moich zwrotek szkoda gard&amp;#322;a
Jak jechanie dewotek dewotek politycznego szamba
Dla mnie jest jeden krytyk, jeden s&amp;#281;dzia
 i setki tysi&amp;#281;cy palant&amp;oacute;w nie maj&amp;#261;cych o niczym poj&amp;#281;cia
moje posuni&amp;#281;cia s&amp;#261; zwi&amp;#261;zane z moim sercem
jestem tego wi&amp;#281;&amp;#378;niem, skazanym tu na &amp;#347;mierci je&amp;#324;cem
pogodzony z losem, od jednego co za&amp;#322;atwie jednym ciosem
jedynego on jest bosem, ja jestem jego synem
jego s&amp;#322;ug&amp;#261;, marnym prochem 
i staram si&amp;#281; by&amp;#263; dobrym bratem chocia&amp;#380; troch&amp;#281;
Kto jest zagro&amp;#380;eniem, pieprze wasze pieprzenie 
Zabili&amp;#347;cie hip-hop, no to jest wasze brzemi&amp;#281;
Ja iskrze jak krzemie&amp;#324; i prosz&amp;#281; Pana w niebie
By mi to wybaczy&amp;#322;, to &amp;#380;e nigdy si&amp;#281; nie zmienie   x2
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