
Massey (fet.Pele), Nowa Jako
[Massey]
To shit lajtowy,styl hardcorowy g&amp;#322;owy otwiera
Nowa jako&amp;#347;&amp;#263; teraz do Was dociera, szlaki przeciera
Miejsca dot&amp;#261;d nieznane to nowe brzmienie zwrotki podrasowanej
Grane to przecie&amp;#380; b&amp;#281;dzie wsz&amp;#281;dzie w murach, furach
Czas mija, ale nie obrastam w pi&amp;oacute;ra
Czym pr&amp;#281;dzej kolejny numer serwuje
Nie wa&amp;#380;ne sk&amp;#261;d jeste&amp;#347; na bank to poczujesz
&amp;#346;wie&amp;#380;y powiew, rap, kt&amp;oacute;rego na scenie nie wiele
Nie po to nagrywamy by zapcha&amp;#263; portfele
Massey i Pele &amp;#347;mielej z ka&amp;#380;dym s&amp;#322;owem
To po&amp;#322;&amp;#261;czenie styl i soczysty cross-over
Pokolenie nowe krew ca&amp;#322;kiem &amp;#347;wie&amp;#380;a
Nadchodzi ten czas zacznij odmierza&amp;#263;
Wielu nie dowierza jak do nagrania dosz&amp;#322;o
Dobry poziom zawodowstwo, szacunek to mistrzostwo
A A A Szacunek to mistrzostwo
To  to nowe brzmienie
To to to Massey i Pele
A A A Szczere s&amp;#322;owa A A Nowa Nowa jako&amp;#347;&amp;#263;
To to My Pelson Massey
[Pele]
I zn&amp;oacute;w w jakim&amp;#347; mie&amp;#347;cie przeci&amp;#281;tny hotel
Gasze pragnienie jakim&amp;#347; izotopem
Prysznic tak witam kolejn&amp;#261; sobot&amp;#281;
Tempo bo jeszcze nie latam samolotem, potem
Dj.R przekr&amp;#281;ci kluczyki
I zn&amp;oacute;w miejski gruff wype&amp;#322;ni g&amp;#322;o&amp;#347;niki
Ile to ju&amp;#380; razy? Nawet liczy&amp;#263; mi si&amp;#281; nie chce
Pogubi&amp;#322;em si&amp;#281; gdzie&amp;#347; przy drugiej setce
Rutyna? Nie, wci&amp;#261;&amp;#380; wk&amp;#322;adam w to serce
Tworze jako&amp;#347;&amp;#263; jak tekstylia z &quot;anonim&quot; na metce
Mam obcykane wszystkie miasta w Polsce
Hotele, kluby, monopole i fast-foody
Nie chce ca&amp;#322;ego &amp;#380;ycia przesiedzie&amp;#263; na &amp;#322;awce
Z tanim piwem przy zardzewia&amp;#322;ej hu&amp;#347;tawce
Piep...(sze) spinki z jakim&amp;#347; kierownikiem zmiany
Sorry, ale mam inne plany
I nie b&amp;#281;dzie co ma by&amp;#263; tylko b&amp;#281;dzie po mojemu
Gdy wieczorem pod&amp;#322;&amp;#261;cze MIC do systemu
Stworze now&amp;#261; jako&amp;#347;&amp;#263; dla wszystkich ludzi
I dla ca&amp;#322;ej reszty - Pelson z Molesty
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Ju&amp;#380; dawno temu obra&amp;#322;em sw&amp;oacute;j kierunek
T&amp;#281; drog&amp;#261; od lat nieustannie sun&amp;#281;
Ka&amp;#380;dy tunel gdzie&amp;#347; ma sw&amp;oacute;j koniec
Sp&amp;oacute;jrz ilu nierozwa&amp;#380;nych co dzie&amp;#324; &amp;#380;ycie ch&amp;#322;onie
Zachowa&amp;#263; czyste d&amp;#322;onie sob&amp;#261; pozosta&amp;#263;
To definicja wa&amp;#380;na, jak&amp;#380;e prosta
Co nam los da nie jestem w stanie przewidzie&amp;#263;
Cho&amp;#263; opornie to wa&amp;#380;ne, &amp;#380;e do przodu to idzie
B&amp;#261;dz wytrwa&amp;#322;y tu gdzie wa&amp;#322;y i zawi&amp;#347;&amp;#263;
Dzia&amp;#322;aj tak by co&amp;#347; po sobie pozostawi&amp;#263;
Wykorzystaj dar, kt&amp;oacute;ry dosta&amp;#322;e&amp;#347; od Boga
Je&amp;#347;li nie masz talentu
To miej ch&amp;#281;ci by pracowa&amp;#263;
Szczere s&amp;#322;owa - Pelson, Massey -
To nie chodzi o kas&amp;#281; przed moim domem te&amp;#380; ka&amp;#322;u&amp;#380;a deszczu a nie basen
Dla wszystkich prawdziwych s&amp;#322;uchaczy - Tymczasem
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