
Macca Squad, Na czym siedzisz?
Na czym siedzisz? 
Ja na 19 
Kiedy wyruszam jestem chlub&amp;#261; tego miasta
Wczoraj  nocy nawin&amp;#261;&amp;#322;em nowy numer
Dzisiaj bujam si&amp;#281; z muza na ful 
Chyba rozumiesz
Dobrze si&amp;#281; czuj&amp;#281; gdy ty dobrze si&amp;#281; czujesz
Po tym jak kupi&amp;#322;e&amp;#347; to co ceg&amp;#322;a oferuje
Zaraz po tym jak pozna&amp;#322;e&amp;#347; tego smak 
I stwierdzi&amp;#322;e&amp;#347; ze &amp;#380;aden inny towar nie kopie tak
Otwieram bak i podkr&amp;#281;cam jeszcze g&amp;#322;o&amp;#347;niej
Niech wiedz&amp;#261; ze m&amp;oacute;j rap musi gra&amp;#263; najdono&amp;#347;niej
Moja muzyka to bardzo prosty patent 
Opisuje swoje &amp;#380;ycie potem zamykam jap&amp;#281;
Bior&amp;#281; to na klat&amp;#281; cho&amp;#263; by mia&amp;#322;o 200 kilo
Tylko po to &amp;#380;eby zagrza&amp;#263; nerwy debil&amp;#261;
&amp;#379;eby pokaza&amp;#263; jak wygl&amp;#261;da sprawa
Ka&amp;#380;demu kt&amp;oacute;ry &amp;#347;mia&amp;#322; twierdzi&amp;#263; ze to zabawa
Na czym siedzisz? 
Na czym na czym siedzisz
Na czym siedzisz? 
Na czym na czym siedzisz
Na czym siedzisz? 
Na czym na czym siedzisz
Na czym siedzisz? 
Na czym na czym siedzisz
Chcesz to skuma&amp;#263; co?
Podejd&amp;#378; do tego na luzie 
Nie b&amp;#261;d&amp;#378; tak jak ci pospinani zawistni ludzie
Mog&amp;#281; nie mie&amp;#263; przekazu jaki by&amp;#347; chcia&amp;#322; us&amp;#322;ysze&amp;#263;
Ale przyznasz sam moment rozpier*alam cisze
Znany jestem z tego ze realizuje plany
Gdy bior&amp;#281; towar do fury mam numer ocykany
Powinienem robi&amp;#263; zdj&amp;#281;cia i miny
Gdy w&amp;#322;&amp;#261;czam nawy singiel i odpalam 2 turbiny
Kr&amp;#281;c&amp;#261; si&amp;#281; kapcie auto zapie*dala zapierdala miejscu
Nie chce wysiada&amp;#263; to nie mia&amp;#322;o by sensu
&amp;#321;&amp;#261;cze styl z charyzma i s&amp;#322;owem 
Kumam &amp;#380;eby by&amp;#322;o prawdziwe wszystko to co powiem 
Nie mam tremy 2 tydzie&amp;#324; tydzie&amp;#324; z rz&amp;#281;du
My&amp;#347;l&amp;#281; co zrobi&amp;#263; &amp;#380;eby unikn&amp;#261;&amp;#263; ob&amp;#322;&amp;#281;du
Wsiadam do fury uchylam lekko szyby
W&amp;#322;&amp;#261;czam muz&amp;#281; na ful i my&amp;#347;l&amp;#281; co by&amp;#322;o by gdyby gdyby
Ile cali Ile cali na czym siedzisz ty 
Na czym si&amp;#281; turla&amp;#322;e&amp;#347; gdy wchodzi&amp;#322;e&amp;#347; do tej gry
Ile cali Ile cali na czym turlasz si&amp;#281; do dzi&amp;#347;
Dlaczego to co m&amp;oacute;wisz to melan&amp;#380;  zwyk&amp;#322;y film
Ile cali ile cali na czym siedzisz ty 
Na czym si&amp;#281; turla&amp;#322;e&amp;#347; gdy wchodzi&amp;#322;e&amp;#347; do tej gry
Ile cali Ile cali na czym turlasz si&amp;#281; do dzi&amp;#347;
Dlaczego to co m&amp;oacute;wisz to melan&amp;#380;  zwyk&amp;#322;y syf
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