
Liber, Szukam luzu
Ref: Szukam luzu, szukam luzu ajj chocia&amp;#380; pe&amp;#322;no tu intruz&amp;oacute;w w tym pieprzonym buszu chodz&amp;#281; szukam, szukam Szukam luzu w tym pieprzonym buszu w burzy us&amp;#322;ug, stres&amp;oacute;w, interes&amp;oacute;w i z&amp;#322;ych news&amp;oacute;w zrobi&amp;#263; kilka rzeczy, tak bez przymusu wyj&amp;#261;&amp;#263; troch&amp;#281; tej esencji z fus&amp;oacute;w szukam plus&amp;oacute;w, szukam pozytyw&amp;oacute;w to jest atrybut dopiero dzisiaj to wiem, ile ma wp&amp;#322;ywu na psychik&amp;#281;, by w panik&amp;#281; nie wpa&amp;#347;&amp;#263; i w tematyk&amp;#281;, kt&amp;oacute;ra budzi niesmak tak nakre&amp;#347;la&amp;#263; plan by sie nie zar&amp;#380;n&amp;#261;&amp;#263; gdzie&amp;#347; pomi&amp;#281;dzy szar&amp;#380;&amp;#261; z&amp;#322;apanie oddechu jest rzecz&amp;#261; wa&amp;#380;n&amp;#261; jak za &amp;#380;elazn&amp;#261; zbroj&amp;#261; z przyjazn&amp;#261; grup&amp;#261; w szeregu stoj&amp;#261;c wobec tych co nie chc&amp;#261; poj&amp;#261;&amp;#263;, &amp;#380;e mamy zwyczaj nie odlicza&amp;#263; dni do utraty si&amp;#322; nie da&amp;#263; zatru&amp;#263; se krwi nie pozwoli&amp;#263; by kto&amp;#347; pi&amp;#322; j&amp;#261; taa, jak wampir szukam luzu odszczepiam stres i bior&amp;#281; jad&amp;#281; w ciemno, wa&amp;#322;brzych, elbl&amp;#261;g tam na pewno, znaje kompan&amp;oacute;w co w rapie znajd&amp;#261; przyjemno&amp;#347;&amp;#263; G I M, Liber, Nulo w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak, w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak rzucamy na ciebie urok Ref: Szukam luzu... x2 Mo&amp;#380;na szuka&amp;#263; dziury w ca&amp;#322;ym Ale tego wci&amp;#261;&amp;#380; nie czaj&amp;#281; i nie kumam co to daje i nie kumam co to daje czy to tylko mi si&amp;#281; tak wydaje &amp;#380;e du&amp;#380;o lepiej &amp;#380;eby w krew nie wesz&amp;#322;o, &amp;#380;e du&amp;#380;o du&amp;#380;o lepiej gdyby si&amp;#281; obesz&amp;#322;o gdyby si&amp;#281; obesz&amp;#322;o bez cipek &amp;#347;wirowania i czepiania bez powodu czy to warte jest zachodu? ludzie, wi&amp;#281;cej tolerancji, zrozumienia ja wychodz&amp;#281; z za&amp;#322;o&amp;#380;enia &amp;#380;e ka&amp;#380;dy przecie&amp;#380; w sobie ma te pozytywne strony ka&amp;#380;dy przecie&amp;#380; czasem bywa rozlu&amp;#378;niony nie nad&amp;#281;ty, naturalnie u&amp;#347;miechni&amp;#281;ty z b&amp;#322;yskiem szcz&amp;#281;&amp;#347;cia w oku szczerze, z&amp;#281;by szczerze szczerz&amp;#281; ja do takich nie nale&amp;#380;&amp;#281; co sie szybko irytuj&amp;#261; i na zawo&amp;#322;anie bezsensowne k&amp;#322;&amp;oacute;tnie wywo&amp;#322;uj&amp;#261; gdzie popadnie pluj&amp;#261; w g&amp;#322;upoty si&amp;#281; &amp;#322;aduj&amp;#261; i do takich nie nale&amp;#380;&amp;#281; co to daj&amp;#261; dupy jak ta lala ale od problem&amp;oacute;w wol&amp;#281; trzyma&amp;#263; dzi&amp;#347; si&amp;#281; z dala bo czym sie zwykle kon&amp;#263;z&amp;#261; takie akcje dobrze wiem Pozytywnie dzisiaj patrz&amp;#281; na &amp;#347;wiat pozytywnie patrz&amp;#281; jak m&amp;oacute;j brat obraca s&amp;#322;owami, kt&amp;oacute;re wyrastaj&amp;#261; jak kwiat bez &amp;#380;adnych barier bez &amp;#380;adnych strat wi&amp;#281;cej, wi&amp;#281;cej, wi&amp;#281;cej luzu bez &amp;#380;adnych kajdan i zimnych krat wi&amp;#281;cej, wi&amp;#281;cej, wi&amp;#281;cej, wi&amp;#281;cej robi si&amp;#281; gor&amp;#261;cej a na twarzy rumie&amp;#324;ce znajduj&amp;#261; swoje miejsce serce, serce topnie mi w mig odchodzi smutek, odchodzi wstyd z&amp;#322;y schemat, ten ju&amp;#380; dawno mi zbrzyd&amp;#322; mam do&amp;#347;&amp;#263; [?] ja obracam go w py&amp;#322; id&amp;#281; do przodu, nie b&amp;#281;d&amp;#281; si&amp;#281; kry&amp;#322; nie b&amp;#281;d&amp;#281; ucieka&amp;#322;, obraca&amp;#322; si&amp;#281; w ty&amp;#322; nie b&amp;#281;d&amp;#281; gna&amp;#322; i nie b&amp;#281;d&amp;#281; wy&amp;#322; tylko dlatego, &amp;#380;e kto&amp;#347; psychcznie mnie zbi&amp;#322; za sowje zdrowie b&amp;#281;d&amp;#281; ca&amp;#322;y czas pi&amp;#322; do g&amp;oacute;ry g&amp;#322;owa a&amp;#380; starczy mi si&amp;#322; jestem cz&amp;#322;owiekiem do ko&amp;#324;ca swych dni pami&amp;#281;taj o tym ty w&amp;#322;a&amp;#347;nie ty pami&amp;#281;taj o tym ty w&amp;#322;a&amp;#347;nie ty Ref: szukam luzu... Graj kiedy gadamy do mikrofon&amp;oacute;w Dajj! rymy, traw&amp;#281; - rozrywk&amp;#281; ziom&amp;oacute;w graj o tak liber nulo GiM tez tu s&amp;#261; w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak to wygl&amp;#261;da w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak to wygl&amp;#261;da z elbl&amp;#261;ga do wa&amp;#322;brzycha i niech tu b&amp;#281;dzie s&amp;#322;ycha&amp;#263;
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