
Macca Squad, Nie masz szans
Tak, to jest 2007 rok, 
jeste&amp;#347;my tu po to -
przynosimy TEST (test)(test)
My&amp;#347;la&amp;#322;e&amp;#347; ze odszed&amp;#322;em, da&amp;#322;e&amp;#347; rade si&amp;#281; pozby&amp;#263;
dobrego stylu kt&amp;oacute;ry znowu robi rozb&amp;#322;ysk 
Nie masz szans, nie masz szans, dobrze to wiesz
ca&amp;#322;y czas nie masz szans chocia&amp;#380; bardzo chcesz.
Znowu odbieram, i s&amp;#322;ysz&amp;#281; dobre wie&amp;#347;ci
m&amp;oacute;wi&amp;#261; ze znaj&amp;#261; muz&amp;#281;, ze jeste&amp;#347;my najlepsi
Robi si&amp;#281; g&amp;#281;sto, jeszcze si&amp;#281; zag&amp;#281;&amp;#347;ci
gdy wejdzie nowy trailer i podk&amp;#322;ad nowej tre&amp;#347;ci 
Nie pierwszy raz szykuje si&amp;#281; do skoku
Dlatego nie doczekasz chwili gdy nastanie spok&amp;oacute;j
dlatego nie doczekasz chwili gdy wyjd&amp;#281; z amoku
dlatego nie doczekasz chwili kiedy stan&amp;#281; z boku
czekaj, czekaj, czekaj mo&amp;#380;e czego&amp;#347; si&amp;#281; dopatrzysz
ja wole czeka&amp;#322; na finansowy zastrzyk
trzy wokale na krzyk, z dobrego dobrego znaku
wystarcza na ciebie i dziesi&amp;#281;ciu twoich ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w
Nie masz szans, nie masz szans dobrze to wiesz(x8)
Realizuje plan, doskona&amp;#322;y plan
nie od dzi&amp;#347; go mam, radze sobie sam
kiedy&amp;#347; m&amp;oacute;wili cham, dzisiaj m&amp;oacute;wi&amp;#261; pan
zna si&amp;#281; na rzeczy (haa) sk&amp;#261;d ja to znam
Nie wierze w zabobony, omijam farmazony
robi&amp;#281; to g&amp;oacute;wno do kt&amp;oacute;rego zosta&amp;#322;em stworzony
Dla kogo bija dzwony, kto zawinie miliony
to tajemnica nie do odkrycia dla was kondomy (o!) 
nie pierwszy raz robi&amp;#281; to, wiec uwa&amp;#380;aj
nie pierwszy raz &amp;#322;apie okazje kt&amp;oacute;ra si&amp;#281; nadarza
dobre okazy z gatunku zwanego hardcore
nie rzucam slow na wiatr dlatego dalej w sobie mam to
Nie masz szans, nie masz szans dobrze to wiesz(x4)
Kto jest na majku bardziej pierdolni&amp;#281;tym &amp;#347;wirem
nie widzia&amp;#322;em takiego, nigdy nie wola&amp;#322;y moje imi&amp;#281;
Nie widzia&amp;#322;e&amp;#347;, Z&amp;#322;&amp;oacute;w? nie
Nie widzia&amp;#322;e&amp;#347;, Z&amp;#322;&amp;oacute;w? nie
I na pewno nigdy nigdzie nie widzia&amp;#322;e&amp;#347;? nie, nie, nie, nie!
Bo to wiem, bo ja wiem ze ty wiesz ze ja wiem
ze m&amp;oacute;j rap sp&amp;#281;dz&amp;#261; sen i gnojom zabiera wdech
ca&amp;#322;y czas jeste&amp;#347; w hen a ja jestem coraz bli&amp;#380;ej
to ten ch&amp;#322;opaczyna kt&amp;oacute;ry pnie si&amp;#281; coraz wy&amp;#380;ej 
ca&amp;#322;y czas (czas)
nie masz szans (szans)
wkurwia cie to (to)
gdy widzisz nas
nauka nie posz&amp;#322;a w las dlatego wci&amp;#261;&amp;#380; trzymam poziom
gdy wchodzi jeden z nas na scenie powiewa groza
wszystko wygl&amp;#261;da dobrze
jak po dobrej trawce
ja zapierdalam a ty sied&amp;#378; sobie na &amp;#322;awce (tak)
zanim zasn&amp;#281; powiem par&amp;#281; slow 
co si&amp;#281; dzieje tu (tu)
co si&amp;#281; sta&amp;#322;o zn&amp;oacute;w 
To nie przypadek ze robi&amp;#281; tutaj szum (ej)
to nie przypadek ze rozbuja&amp;#322;em ten t&amp;#322;um (ej)
chuja k&amp;#322;ad&amp;#281; na polski show biznes 
bo wszyscy frajerzy wygl&amp;#261;dacie mi na cienizne 
Nie masz szans, nie masz szans dobrze to wiesz(x8)
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