
Lukasyno, Pieni
Pieni&amp;#261;dze to nie wszystko, a co jest wszystkim?Sztama z ziomkami po gr&amp;oacute;b od ko&amp;#322;yskiPieni&amp;#261;dze to nie wszystko, a co jest wszystkim?Lojalno&amp;#347;&amp;#263; z tymi, z kt&amp;oacute;rymi dziel&amp;#281; zyskiPieni&amp;#261;dze to nie wszystko - sam m&amp;oacute;wi&amp;#322;e&amp;#347;, pami&amp;#281;tasz?Tak, lecz &amp;#380;ycie mnie zmieni&amp;#322;o, przebaczNauczy&amp;#322;o bra&amp;#263; swe i si&amp;#281; nie ba&amp;#263;Zakr&amp;#281;ci&amp;#263; nie da&amp;#263;, &amp;#380;y&amp;#263; &amp;#380;eby przetrwa&amp;#263;&amp;#379;y&amp;#263; &amp;#380;eby przetrwa&amp;#263; tu gdzie ka&amp;#380;dy ruch si&amp;#281; liczyby&amp;#263; do przodu, nie zosta&amp;#263; z niczympogrzeba&amp;#263; przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, nie mie&amp;#263; lito&amp;#347;cimasz pieni&amp;#261;dz - rz&amp;#261;dzisz, chcesz &amp;#380;yj w naiwno&amp;#347;ciNie chodzi tu o w&amp;#322;adz&amp;#281; lecz o wolno&amp;#347;&amp;#263;swobod&amp;#281; my&amp;#347;li, godno&amp;#347;&amp;#263;, przetrwaniazdolno&amp;#347;&amp;#263; do dzia&amp;#322;ania, interesu bez stresuco spycha ludzi w kierunku marginesupomy&amp;#347;l i sam odpowiedz sobie na toczemu ludzie szanuj&amp;#261; zdrowie gdy je trac&amp;#261;czemu dobre s&amp;#322;owo jest najlepsz&amp;#261; zap&amp;#322;at&amp;#261;czemu ich rap to bas, a nasz to hard corekr&amp;oacute;l si&amp;#281; bawi z&amp;#322;otem p&amp;#322;aci dzi&amp;#347;masz mi co&amp;#347; do powiedzenia, m&amp;oacute;w lub milczs&amp;#322;&amp;oacute;w ulicy, g&amp;#322;osu prawdy nic nie wyt&amp;#322;umipope&amp;#322;ni&amp;#322;e&amp;#347; du&amp;#380;y b&amp;#322;&amp;#261;d, to buliszten sk&amp;#322;ad reprezentant idee nie gasn&amp;#261;jak cygara z Kuby raju Fidela Castroz t&amp;#261; sam&amp;#261; skuadr&amp;#261;, pieni&amp;#261;dze nas nie rozbij&amp;#261;na ostrzu no&amp;#380;a, my ci&amp;#261;gle przed zielon&amp;#261; mil&amp;#261;Pieni&amp;#261;dze to nie wszystko, a co jest wszystkim?Sztama z ziomkami po gr&amp;oacute;b od ko&amp;#322;yskiPieni&amp;#261;dze to nie wszystko, a co jest wszystkim?Lojalno&amp;#347;&amp;#263; z tymi, z kt&amp;oacute;rymi dziel&amp;#281; zyskiPieni&amp;#261;dze to nie wszystko - sam m&amp;oacute;wi&amp;#322;e&amp;#347;, pami&amp;#281;tasz?Tak, lecz &amp;#380;ycie mnie zmieni&amp;#322;o, przebaczNauczy&amp;#322;o bra&amp;#263; swe i si&amp;#281; nie ba&amp;#263;Zakr&amp;#281;ci&amp;#263; nie da&amp;#263;, &amp;#380;y&amp;#263; &amp;#380;eby przetrwa&amp;#263;Szacunku nie kupisz, przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; nie kupisztwarz sw&amp;#261; odwr&amp;oacute;cisz, w proch si&amp;#281; obr&amp;oacute;ciszsi&amp;#281; nie wykupisz &amp;#380;adnym hajsemmamy pasj&amp;#281; do takich jak ty z dystansemOmerta reprezentant, to p&amp;oacute;&amp;#322;nocny wsch&amp;oacute;dgor&amp;#261;ce serca, my&amp;#347;li ch&amp;#322;odne jak l&amp;oacute;dczy tam czy tu &amp;#380;ycie ostre jak buritow nies&amp;#322;awie na zawsze persona incognitoo Ameryko naszej si&amp;#322;y nie lekcewa&amp;#380;wszystko kupisz lecz nie wszystko na sprzeda&amp;#380;debile my&amp;#347;l&amp;#261;, &amp;#380;e dolary rosn&amp;#261; na drzewachjed&amp;#378;, poznaj ten ci&amp;#281;&amp;#380;ki kawa&amp;#322; chlebaZobacz bieda na polskich osiedlachka&amp;#380;dy zarabia na w&amp;#322;asnych patentach&amp;#380;y&amp;#263; &amp;#380;eby przetrwa&amp;#263;? w nagrod&amp;#281; cmentarznie chc&amp;#281; tak &amp;#380;y&amp;#263;, &amp;#380;y&amp;#263; nie chc&amp;#281; przesta&amp;#263;te miejsca, do kt&amp;oacute;rych wr&amp;oacute;c&amp;#281; zawszeci ludzie, w kt&amp;oacute;rych zawsze mam wsparciepolicja, ci, kt&amp;oacute;rymi gardz&amp;#281;te ksywy nigdy na policyjnej kalce[x2]niezwyci&amp;#281;&amp;#380;one co? serca, N.O.N koneksjaPieni&amp;#261;dze to nie wszystko, a co jest wszystkim?Sztama z ziomkami po gr&amp;oacute;b od ko&amp;#322;yskiPieni&amp;#261;dze to nie wszystko, a co jest wszystkim?Lojalno&amp;#347;&amp;#263; z tymi, z kt&amp;oacute;rymi dziel&amp;#281; zyskiPieni&amp;#261;dze to nie wszystko - sam m&amp;oacute;wi&amp;#322;e&amp;#347;, pami&amp;#281;tasz?Tak, lecz &amp;#380;ycie mnie zmieni&amp;#322;o, przebaczNauczy&amp;#322;o bra&amp;#263; swe i si&amp;#281; nie ba&amp;#263;Zakr&amp;#281;ci&amp;#263; nie da&amp;#263;, &amp;#380;y&amp;#263; &amp;#380;eby przetrwa&amp;#263;
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