
Lukasyno, Nigdy taki jak ty
Lukasyno, &amp;#380;ycia proza na ostrzu no&amp;#380;a 2006 N.O.N. reprezentantDla tych co my&amp;#347;leli, &amp;#380;e odpad&amp;#322;em z gry - nigdy taki jak ty!Zasady - o nich na pocz&amp;#261;tku mowaJednemu wszystkim, drugiemu niczym tylko puste s&amp;#322;owaZale&amp;#380;y kto gdzie si&amp;#281; wychowa&amp;#322;, z kim trzyma&amp;#322;, czym si&amp;#281; zajmowa&amp;#322;Kto mia&amp;#322; przypa&amp;#322; i jak si&amp;#281; zachowa&amp;#322;Zobacz tu, ten sam co wcze&amp;#347;niej KasynoLu B.S.T.O.K.Tu moje miejsce, pierwsze tagi na mie&amp;#347;ciePierwsze podw&amp;oacute;rkowe rapy, za ciosem, za g&amp;#322;osem sercaNie dla s&amp;#322;awy, nie spali&amp;#263; japyDobre ch&amp;#322;opaki trzymaj&amp;#261; si&amp;#281; razemDzielnice po&amp;#322;&amp;#261;czone interesemZielonym tlenem, walk&amp;#261; z systememZe &amp;#347;lepot&amp;#261; 90% spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwaPrzetrwanie kolejnego dnia, dla nas jak zwyci&amp;#281;stwoMasz prac&amp;#281; - si&amp;#281; do niej &amp;#347;pieszMasz kolacj&amp;#281; - w domu j&amp;#261; zjedzMasz dobr&amp;#261; dziewczyn&amp;#281; - na r&amp;#281;kach j&amp;#261; nie&amp;#347;Masz rodzin&amp;#281; - si&amp;#281; o ni&amp;#261; troszczMasz nogi - id&amp;#377;Masz r&amp;#281;ce to si&amp;#281; bro&amp;#324;Masz rozum - u&amp;#380;yj go!Ja nigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; taki jak tyNigdy nie b&amp;#281;dziesz taki jak jaIdziesz tak, jak zawieje w plecy wiatrSam rozdaj&amp;#281; sobie karty, moje &amp;#380;ycie moja graTy nigdy nie b&amp;#281;dziesz taki jak jaNigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; taki jak tyWiesz dla czego ja to ja, ty to tyA to ja ustalam dzi&amp;#347; zasady tej gry!Lojalno&amp;#347;ci, s&amp;#322;&amp;oacute;w szczero&amp;#347;ci teraz pos&amp;#322;uchajJak do zdrady i nienawi&amp;#347;ci droga mo&amp;#380;e by&amp;#263; kr&amp;oacute;tkaO podw&amp;oacute;rkach rozbitych przez kilku prostak&amp;oacute;wDobrych ch&amp;#322;opakach, kt&amp;oacute;rzy siedz&amp;#261; przez mi&amp;#281;czak&amp;oacute;wO hajsach i pazerno&amp;#347;ci, kt&amp;oacute;re wzi&amp;#281;&amp;#322;y g&amp;oacute;r&amp;#281;Kiedy&amp;#347; sztama, chodnik, dzi&amp;#347; jakby podzielony muremZamiast kierowa&amp;#263; si&amp;#281; rozumem, szed&amp;#322;e&amp;#347; za t&amp;#322;umemDzi&amp;#347; &amp;#380;a&amp;#322;ujesz, trudno, pierdolnieMog&amp;#322;e&amp;#347; z nami by&amp;#263;, dzi&amp;#347; ju&amp;#380; nie ma miejscZbyt by&amp;#322;o dobrze, gotowi za siebie w ogie&amp;#324; i&amp;#347;&amp;#263;Nadesz&amp;#322;y ci&amp;#281;&amp;#380;sze czasy, p&amp;#281;k&amp;#322;a cienka nic, trzeba &amp;#380;y&amp;#263;Przekroczy&amp;#322;em pr&amp;oacute;g nadziei, by si&amp;#281; odbi&amp;#263; od dnaZrozumia&amp;#322;em, nic si&amp;#281; nie zmieni, jak nie zmieni&amp;#281; si&amp;#281; jaKa&amp;#380;dy dzie&amp;#324; po&amp;#347;wi&amp;#281;cony walce, noce za hajsemGdy nie masz nic na starcie, chwycisz ka&amp;#380;d&amp;#261; szans&amp;#281;Jedni si&amp;#281; wybili inni w bagnie tkwi&amp;#261; po dzi&amp;#347;Kiedy&amp;#347; byli kim&amp;#347;, dzi&amp;#347; ich ksywy nie znacz&amp;#261; nicJa nigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; taki jak tyNigdy nie b&amp;#281;dziesz taki jak jaIdziesz tak, jak zawieje w plecy wiatrSam rozdaj&amp;#281; sobie karty, moje &amp;#380;ycie moja graTy nigdy nie b&amp;#281;dziesz taki jak jaNigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; taki jak tyWiesz dla czego ja to ja, ty to tyA to ja ustalam dzi&amp;#347; zasady tej gry!&amp;#379;ycie jest wa&amp;#380;niejsze ni&amp;#380; muzykaTo kim jeste&amp;#347; na ulicy, nie na swoich p&amp;#322;ytachW mych s&amp;#322;owach 100% codzienno&amp;#347;ci odbiciaJakby&amp;#347; nie gra&amp;#322;, nie ukryjesz prawdziwego obliczaPr&amp;#281;dzej czy p&amp;oacute;&amp;#377;niej ludzie poznaj&amp;#261; si&amp;#281; na tobieBo licz&amp;#261; si&amp;#281; zwykli ludzie, nie ci co marz&amp;#261; o koronieCi dla kt&amp;oacute;rych ch&amp;#281;&amp;#263; zysk&amp;oacute;w, uk&amp;#322;ad&amp;oacute;w nie przekre&amp;#347;laFarmazonisz farmazoniarzu farmazoni&amp;#263; przesta&amp;#324;!Czerstwe recenzje, Luka znowu o tym samymSkrzypce bit i pianino, styl przeze mnie ukochanyWolisz rymowanki, gibaj&amp;#261; si&amp;#281; koledzy i kole&amp;#380;ankiJeste&amp;#347; cool, powiesz yo - ju&amp;#380; kochaj&amp;#261; ci&amp;#281; fankiBij st&amp;#261;d, ten materia&amp;#322; rozpierdala ci&amp;#281;, odpalam lontTo nasze &amp;#380;ycie, jak komitet krwawy sportTo kamie&amp;#324; u twej nogi, kt&amp;oacute;ry ci&amp;#261;gnie ci&amp;#281; na dnoCzas pokaza&amp;#322; kto jest kim, kto jest ktoJa nigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; taki jak tyNigdy nie b&amp;#281;dziesz taki jak jaIdziesz tak, jak zawieje w plecy wiatrSam rozdaj&amp;#281; sobie karty, moje &amp;#380;ycie moja graTy nigdy nie b&amp;#281;dziesz taki jak jaNigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; taki jak tyWiesz dla czego ja to ja, ty to tyA to ja ustalam dzi&amp;#347; zasady tej gry!
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