
Kushin Feat.DPD, To co liczy sie
to co liczy si&amp;#281;, te kilka postaw najwa&amp;#380;niejszych rzeczy kt&amp;oacute;re musz&amp;#261; tu zosta&amp;#263; bo to liczy si&amp;#281; , 
rap mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; i rodzina tak nie inaczej tego sie tu trzyma to co&amp;#347; dla czego warto &amp;#380;y&amp;#263; w tym 
miejscu z dala od przeszk&amp;oacute;d tylko w pe&amp;#322;nym szcz&amp;#281;&amp;#347;ciu chwile z majkiem tu kolejne tracki s&amp;#322;&amp;oacute;w 
ja musz&amp;#281; napisa&amp;#263; i nagra&amp;#263; te kilka s&amp;#322;&amp;oacute;w. Tak jak kilka chwil z ukochan&amp;#261; osob&amp;#261; te kilka chwil 
odradza mnie na nowo to takie rzeczy o kt&amp;oacute;re trzeba walczy&amp;#263; one musz&amp;#261; tu by&amp;#263; i nie chc&amp;#281; ich 
straci&amp;#263;. To co liczy si&amp;#281; wiesz jak tu jest te wszystkie rzeczy kt&amp;oacute;re nadaj&amp;#261; sens jak KSZ 
dzi&amp;#281;kuje bogu za to &amp;#380;e mam to wszystko o co walczy&amp;#263; warto .
Przyja&amp;#378;&amp;#324;, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, rap i rodzina to jest to co liczy si&amp;#281; nie zapominaj o to warto walczy&amp;#263;, dla tego 
warto &amp;#380;y&amp;#263; szcz&amp;#281;&amp;#347;cie czyli te kilka prostych chwil. Przyja&amp;#378;&amp;#324;, Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; rap wszystko w ok&amp;oacute;&amp;#322; to 
w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz dla tych ten pocz&amp;#261;tkuj&amp;#261;cy g&amp;#322;os sn&amp;oacute;w mam kilka twarz za sob&amp;#261; milion wspomnie&amp;#324; 
za kt&amp;oacute;re bez zastanawiania rzuci&amp;#322; bym sie w ogie&amp;#324;. To co sie liczy tutaj to kilka zniczy 
zapalonych na grobach tych kt&amp;oacute;rych tworzyli to co dzi&amp;#347; tu mamy te bloki nasze w&amp;#322;asne 4 
&amp;#347;ciany i tych co tworzyli kiedy&amp;#347; to co my tworzymy dalej razem , Rikki,Tupac.Shakur,Ezzy i 
Magik tych kilka martwych os&amp;oacute;b kt&amp;oacute;rych nie ma tu ju&amp;#380; z nami p&amp;#281;dzimy bez nich w ci&amp;#261;&amp;#380; w prz&amp;oacute;d 
licz&amp;#261;c na cud &amp;#380;e kto&amp;#347; zrozumie kiedy&amp;#347; chocia&amp;#380; kilka naszych s&amp;#322;&amp;oacute;w . znajdziesz sens w tym co 
robimy lecz dzi&amp;#347; zostaje tylko po nas nie zliczony g&amp;#322;uchy m&amp;#281;tlik te szczerze wersy nie 
doko&amp;#324;czone teksty na zarywanej wenie jak nie uko&amp;#324;czone freski na murach my z g&amp;#322;owa w 
chmurach jak najdalej z tond chcemy uciec chcemy &amp;#380;eby to nie by&amp;#322;o puste lecimy wci&amp;#261;&amp;#380; cho&amp;#263; 
piach w oczy nam wieje i nawijamy p&amp;oacute;ki  to wszystko jeszcze istnieje !
Przyja&amp;#378;&amp;#324;, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; , rap i rodzina to jest to co liczy si&amp;#281; nie zapominaj o to warto walczy&amp;#263; dla tego 
warto &amp;#380;y&amp;#263; szcz&amp;#281;&amp;#347;cie czyli te kilka prostych chwil.
Przyja&amp;#378;&amp;#324;. mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, rap wszystko w ok&amp;oacute;&amp;#322; to w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz dla tych ten pocz&amp;#261;tkuj&amp;#261;cy g&amp;#322;os sn&amp;oacute;w 
mam kilka twarz za sob&amp;#261; milion wspomnie&amp;#324; za kt&amp;oacute;re bez zastanawiania rzuci&amp;#322;bym sie w ogie&amp;#324;.
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