
Macca Squad, Przerywam cisze
Mikrofon p&amp;#322;onie gdy przychodzi moja kolej,
&amp;#380;eby wsta&amp;#263; rszy&amp;#263; i zrobi&amp;#263; swoje,
kolejny moment z mego &amp;#380;ycia,na momencie Ci opisze,
wcale nie jest tak &amp;#322;atwo z klas&amp;#261; przerwa&amp;#263; cisz&amp;#281;,
Tyle lat inspiracji szukam narobi&amp;#322;em tyle syfu,&amp;#380;e lepiej mi nie ufaj,
tyle lat kr&amp;#281;ce rapem tutaj,teraz s&amp;#322;uchaj gdy wpierdalam sie przez twe dzrzwi z buta,
to nie poruta,to nie marsz nuta,robimy na co mamy ochot&amp;#281; bo to nasza nuta
i zakuta pa&amp;#322;a nie ma czego szuka&amp;#263; tutaj bo wibruj&amp;#261;ca membrana zrobi z niego g&amp;#322;upa,
ja od ucha do ucha jak kostucha w&amp;#281;druje,tych co trzeba podkr&amp;#281;cam tych co trzeba likwiduje,nie prosz&amp;#281; by&amp;#347; to poczu&amp;#322; bo i tak to czujesz,zobacz na mnie ja sie nie marnuje,
wykorzystuje to co mam tylko sobie mog&amp;#281; ufac rad&amp;#281; dam to wiem wiem nie czeka mnie skucha,
Ludzie licz&amp;#261; na mnie a ja licz&amp;#281; na siebie pozdrawiam ka&amp;#380;d&amp;#261; panne kt&amp;oacute;ra lubi jak Ceg&amp;#322;a jedzie,
To ten moment to ta chwila ziomek kiedy karty ju&amp;#380; dawno le&amp;#380;&amp;#261; na stole,
cho&amp;#263; nie po to pojawiamy sie na ambonie,&amp;#380;eby przej&amp;#261;&amp;#263; t&amp;#261; gr&amp;#281; i zawin&amp;#261;&amp;#263; co swoje,
Kiedy p&amp;#322;yn&amp;#281; kiedy lec&amp;#281; kiedy jade,gdy wszystko co mam zn&amp;oacute;w na szali k&amp;#322;ade niczym tajny agent powi&amp;#261;zany z kontrwywiadem,przygotowuj&amp;#281; teren pod ca&amp;#322;&amp;#261; kawalkade,
no i dalej ziomek Twoje &amp;#347;cierwo puszczam z dymem jestem tu wi&amp;#281;c po&amp;#380;egnaj sie z dymem,
bo nie widzisz ju&amp;#380; go,jest to moja ekipa i ot&amp;oacute;&amp;#380; to rapuj&amp;#261;cy ch&amp;#322;opiec znika
konkurencje i oponent&amp;oacute;w &amp;#380;egnam,stoj&amp;#281; twardo napewno nie po to &amp;#380;eby przegra&amp;#263;,
lewy prosty prawy sierp czego jeszcze chcesz?Za co wog&amp;oacute;le nie nawidzisz mnie chocia&amp;#380; wiesz,
za to &amp;#380;e na mikrofonie jestem zbyt pewny co zrobi&amp;#263; skoro Marti zna mnie prawie jak krewnych,
gdy zaczynam rapowa&amp;#263; nietykalnym staje sie po to si&amp;#281; urodzi&amp;#322;em dobrze o tym wiesz,
jak narazie dorobi&amp;#322;em sie tylko umiej&amp;#281;sto&amp;#347;ci,sk&amp;#322;adania s&amp;#322;&amp;oacute;w nie ma tu lito&amp;#347;ci,
to Polska ch&amp;#322;opaku,cho&amp;#263;by&amp;#347; niewiadomo jak to robi&amp;#322; znajdzie sie milion go&amp;#347;ci kt&amp;oacute;rzy zrobi&amp;#261; to lepiej zgodnie ch&amp;oacute;rem twierdz&amp;#261;,cho&amp;#263; ich wypociny zalatuj&amp;#261; pieprzon&amp;#261; nedz&amp;#261;,to moje s&amp;#322;owo,
odpowiadam za nie Ty zadajesz pytanie dlaczego ja nie udaje,czemu nie sprzedaj&amp;#281; byle kitu s&amp;#322;uchaczowi bo wiem co reprezentuje wiem jak to robi&amp;#263;!
To moja misja moje przeznaczenie robi&amp;#263; co&amp;#347; co d&amp;#322;ugo pozostanie w cenie,
to moja misja moja opcja na dzisiaj robi&amp;#263; co&amp;#347; jeszcze jutro b&amp;#281;dzie s&amp;#322;ycha&amp;#263;!!!
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