
Molesta, Dobrze b
Jest jak jest raz gorzej raz lepiejI co z tego że pieprzoną biedę klepieszŻe czasem nawet chleba jest za małoTo życie najlepszy nauczyciel w kość dałoPamiętaj będzie dobrze co by się nie działoJa ufam panu on jest moją skałąNakarm swoje dzieci które są błogosławieństwemIżby były niedoskonałości przeciwieństwemBo tylko czyste sumienie jest zwycięstwemChybiasz z celu i ponosisz klęskęJak wielu tych którzy idą kretą drogąI tak jedną nogą w grobie jesteś jużZ prochem godnym daj se luzGłową rusz uwierz w siebie skrusz mnie boli jarzmoPozostaw za sobą niepowodzeń pasmoLecz nie dolewaj do ognia oliwyWiesz Pan Bóg nie rychliwyAle sprawiedliwyOdnajdź szczęście aby być szczęśliwymDziś jesteś zwierzyną a jutro myśliwymElo Elo EloRef.: Na Na Na NaBędzie dobrze dzieciak eloDo góry głowaNa Na Na NaBędzie dobrze dzieciakUwierz w to a tak będzieBędzie dobrze szczery pot na naszych skroniachW naszych dłoniach nasze płytyNie złote ani platynowePolskie produkcje w stu procentach hardcoroweZdolne dzieciaki w nich trzeba wierzyćIch czyste tchnienieDlaczego twoje pragnienie nie ma stać się rzeczywisteNie masz bać się podejmować trudne decyzjeTo niezdecydowanie tworzy kolizjęWięc nie łap przeszkodyWszystko potoczy się swoim toremBędzie dobrze jest hasło naszym promotoremPokazywać pokorę nigdy komuśSami dla nas samychZasady daneŻycie tworzone przez tych cwanychRozpoznaj ich plany weź głęboki oddechPopatrz wprzód uspokój rąk drżenieTo jak świat stare z podwórka marzenieO rodzinie kobiecie swoim koncieMinimum socjalne dla niektórych jest banalneTo czego chcemy to jak myślimy i jak żyjemyMinimum normalności bez bycia podłościZiomków lojalności patrzeniu w ostrościCały świat jest teraz u twoich stóp Vienio więc ruszajNie nie nie koleszko teraz ty posłuchajJa to wcale nie chce na własnośćTyle co przeciętny człowiekPoczątek końca 21 wiekRef.Będzie dobrze dzieciakŻeby przeżyć już dziśTrzeba w to uwierzyćSieć perspektyw szerzyćŁatwo może nie byćBo nigdy nie byłoAle jakoś się żyłoI choć życie w sobie kryłoWiele niespodzianekBędzie dobrze słowoNie umieraj duchowoTwoja wiara w zwycięstwoZwiększa prawdopodobieństwoŻe w końcu uda zabić się niebezpieczeństwoTak to prawda zbyt często widzę złoTego nie da się wykluczyćCzas się nauczyć żyć z poniesioną klęskąŻeby móc zwycięsko wyjść z każdego ringuMistrzowski Amsterdam w ramach dopinguTrzecia płyta się zbliżaSłychać ją wszędzieDzieciaku dobrze będzieUwierz to zobaczyszSą ludzie dla których na stówę coś znaczyszOni Ci pomogą a ty nic nie straciszJak szacunkiem zapłaciszTakie są reguły a może to szczegółyI nie warto bym trułJeszcze młodej krwi nadzieja wciąż się tliTe wszystkie szare dni ona jest moją mocąWciąż daje sok zepsutym owocomPrzynosisz sen długim bezsennym nocąNich pozytywne myśli złe chwile ozłocąNiech górują nad złemBędzie dobrze ja to wiemRef.Niosę nowe orędzieMikrofon to narzędzieCzłowieku dobrze będzieChoć wiatr w oczy wiejeSzansa malejeZawsze mam nadziejęPodobno matkę głupich jestem wśród nichBo wierzyć nie przestanęA bywa przejebaneTo jest nauczane komuś na odcisk stanęTeż się nie zamartwiamSprawę załatwiamJak dym się ulatniamJestem losu kowalemPodziemny rap chwalęRaz pierdolić żaleDwa jak zapale strzącham z popiołemTo na o wczoraj kląłemPytasz skąd się wziąłemWłodni PG kontynuuje co zacząłemŻycie nie chce czekaćNie ma co narzekaćPrzed czymś uciekaćKtoś będzie szczekaćLos z nikim się nie pieściZaciśnij zęby podnieś pięściDzieciak oto się zemściMówią kawałki naszeNie daj pluć se w kaszęNareszcie straszne ja skręta nie gaszęNiech to dotrze że będzie dobrzeA chwila zwątpienia w słabszego Cię zamieniaWięc jebać urojeniaI działaj z przekonaniem że nic złego się nie stanieAwe na przetrwanieNa otarcie łez człowieku będzie dobrzeRaczej dobrze jestRef. x2To dla wszystkim ludziKtórzy wieżą w swoje możliwościZdani sami na siebieIdą do przoduNie zważając na przeszkodyWierząc że będzie dobrze Elo Elo
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