
MAŁACH, Zmiany są dobre
Zmiany są dobre, ciągle to sobie powtarzam
bo jak coś zmieniam to z założenia coś mi się przeważnie przydarza.
Nie zawsze w stronę dobrego ale zabłądzić i odnaleźć sztuka
drogę co błądzi nią każdy ale nie każdy jej szuka.
Wiecie że muka czai się za rogiem, wielu z mijanych winkli
nie chcą muki już co w życiu z musu do ciągłej muki przywykli.
Paru bardziej wyszczekanych dzisiaj, kłóda na pyski
załatwianie chamstwem im przyniosło straty a chcieli zyski mieć.
Niedużo korzyści przyniosły zmiany, wierzę że dobre są
niektórych rzeczy raczej nie zmienię i Ty też sobą bądź.
Ma swe korzenie, to jak w sercu moim hip-hop
pamiętam każdą ławkę, każde studio i każde boisko.
Jeśli muzyka to tylko taka co jara mnie i się nie zmuszę
nie zmienię w ocenie dla kogoś, coś za coś, za drogą mam duszę.
Zmiany są dobre, chociaż czasami nie zmienić się może być plusem
pozostać sobą, utrzymać rodzinę to teraz jedyne co muszę.

Ref.
Zmiany są dobre i może życie całe
zaliczać progres choć nie zawsze zgodnie z planem.
Zamienić szarą klatkę na rodzinę i mieszkanie
może być tylko lepiej, nic się nie stanie. x2

Zmiany są dobre choć za daleko to się nie wybieram
nigdy tu nie świrowałem i nie muszę wyglądać i na rapera.
Jak próbowałem to już nie zmienię, to za to sorry
ze mną Ci sami, nie nowi, szacunek mój do nich jest spory.
W życiu kolory miałem, różne, dzisiaj słońce świeci jak nigdy
zmiany są dobre, zapierdalać trzeba by nie zawieść bliskich.
Wiemy to dobrze, wielu z nas dotrze, paru nie sądzę
będę tu jednym z tych co tu zostaną, nie sprzedam dupy za forsę.
Nie, zmienię na lepsze, nie że się spieprzę, nie jestem taki ziomuś
sprawa jest prosta, o córy los dbam, miło Cię widzieć w mym domu.
Zmiany są dobre ale wciąż uważasz co mówisz komuś
jak obca Ci pomoc innym weź się w końcu, komuś pomóż.
Na wielkich wodach promu czy na skrzydłach samolotu
dla moich dwóch kobiet zmienię się jak tylko mogę, jestem gotów.
Szczery rap, tak to tu, w tym temacie nie zmienia się
i to do kogo mówisz bracie, niech nikt nie zmienia Cię.
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