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Sob&amp;#261; b&amp;#261;d&amp;#378;, nie graj nikogo, b&amp;#261;d&amp;#378;
bo mo&amp;#380;e my&amp;#347;lisz cho&amp;#263; to jeste&amp;#347; nikim, bo nie
Ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie hajsy ruchy na herezje w uszy g&amp;#322;uchy
nie czuj&amp;#281; skruchy szk&amp;#322;o, szk&amp;#322;o
duchy razem z Norkiem, Gracjanem
sieje baranom w g&amp;#322;ow&amp;#281; zam&amp;#281;t
ku pami&amp;#281;ci prawdy, ale zmie&amp;#324; twarz, zmie&amp;#324; chamie
lepiej gra&amp;#263; kogo&amp;#347; ni&amp;#380; by&amp;#263; samym sob&amp;#261;
ni&amp;#380; by&amp;#263; t&amp;#261; zwyk&amp;#322;&amp;#261; niepopularn&amp;#261; osob&amp;#261;
pono&amp;#263; lubisz wi&amp;#281;cej &amp;#380;elu, perfumy styl Channelu
oszukujesz wielu, diler kokainy z Peru, hehe
no co ty ten kto ch&amp;#322;opak o co pytasz
kiedy &amp;#322;eb wtykasz po co co si&amp;#281; pytasz
czy raperzy gangsterzy, odwet b&amp;#281;dzie chyba w ferie
historie, fanaberie, prostujcie si&amp;#281; wsz&amp;#281;dzie
prawda kole, lok wolej, mocna prawda - mocniej dolej
CD moje, to jest projekt i prawda to jest
a ty siebie widzisz i si&amp;#281; kurwa nie wstydzisz
odbicia swego w lustrze nienawidzisz
i kto ty kurwa jeste&amp;#347; ksero epopejo
nast&amp;#281;pnie zrobi&amp;#281; terror z Vendett&amp;#261; tu pod ziemi&amp;#261;
a ty pami&amp;#281;taj, &amp;#380;e to jeszcze Rada z Blemi&amp;#261;
i tak ma by&amp;#263;, i tak kurwa b&amp;#281;dzie serio
Siemasz, ty ostry osiedlowy bandziorze
taki typ jak ty przecie&amp;#380; du&amp;#380;o mo&amp;#380;e
ci&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347; no&amp;#380;em i wyci&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347; dzid&amp;#281; z miasta
m&amp;#322;odzie&amp;#380; dorasta, m&amp;#322;odzie&amp;#380; nie zapomina
nie to &amp;#380;ebym ja si&amp;#281; tutaj jako&amp;#347; przed tob&amp;#261; spina&amp;#322;
czyja wina, twoja wina, przecie&amp;#380; ty grasz manekina
twoja droga cienka lina kiedy&amp;#347; p&amp;#281;knie
b&amp;#281;dzie pi&amp;#281;knie, LWWl nie wymi&amp;#281;knie
nowy Projekt Hamas no bo my tu gramy swoje
nie gramy nikogo, ch&amp;#322;opaki ci&amp;#281; mog&amp;#261; wyprostowa&amp;#263;
szybko, zachowujesz si&amp;#281; bynajmniej brzydko
my&amp;#347;lisz p&amp;#322;ytko i na kr&amp;oacute;tk&amp;#261; met&amp;#281;
bierzesz fet&amp;#281;, nie wiesz nawet czym to grozi
m&amp;oacute;wi&amp;#281; ci pajacu przestaniesz si&amp;#281; wozi&amp;#263;
Przywo&amp;#380;eni pajace tak kreacje tworz&amp;#261;
wizerunki z wy&amp;#380;szej p&amp;oacute;&amp;#322;ki gatunki
pi&amp;#281;kne kuku&amp;#322;y, d&amp;#380;entelmeni w ka&amp;#380;dym calu
fryzury na g&amp;#322;owie przed lustrem miny &amp;#263;wicz&amp;#261; sobie
wci&amp;#261;&amp;#380; otoczeni pi&amp;#281;knymi paniami
latem na mie&amp;#347;cie znaj&amp;#261; si&amp;#281; z bandytami
s&amp;#261; najgorsi, sk&amp;#322;ad co najmocniej kosi
najlepsze narkotyki, wci&amp;#261;&amp;#380; nawaleni koksem
historie typu gro&amp;#380;&amp;#261; mu detox'em
prze-pajac pi&amp;#281;&amp;#263; lat temu ju&amp;#380; nie by&amp;#322; ch&amp;#322;opcem
co najwy&amp;#380;ej mia&amp;#322; fet&amp;#281; wci&amp;#261;&amp;#380; przewalone towce
pajace, osiedlowi bajko-pisarze
z kamienia na kamie&amp;#324;, z fantazj&amp;#261; przypa&amp;#322; idzie w parze
towary najlepsze w gazecie gwa&amp;#322;c&amp;#261;c r&amp;#281;k&amp;#281;
widzia&amp;#322; twarde ekipy, kolejne bzdury, mity
najg&amp;#322;o&amp;#347;niej krzycz&amp;#261;cy, w finale milcz&amp;#261;cy
zawodnicy niepisanego prawa z ulicy
pomy&amp;#347;l, lepiej gra&amp;#263; kogo&amp;#347; ni&amp;#380; by&amp;#263; samym sob&amp;#261;?
popatrz w lustro, zobacz osob&amp;#281; przed tob&amp;#261;
pomy&amp;#347;l co ci si&amp;#281; op&amp;#322;aca, gra&amp;#263; mog&amp;#261; tylko gracze
nie warto nie by&amp;#263; sob&amp;#261;, ch&amp;#322;opak gada&amp;#263; z tob&amp;#261;
[x4]
Sob&amp;#261; b&amp;#261;d&amp;#378;, nie graj nikogo, b&amp;#261;d&amp;#378;
bo mo&amp;#380;e my&amp;#347;lisz cho&amp;#263; to jeste&amp;#347; nikim, bo nie
Sob&amp;#261;
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