
Molesta (feat.Emes, dj.b.), Na wszelki wypadek
Nie daj wyprowadzi&amp;#263; si&amp;#281; z r&amp;oacute;wnowagi
Nie pozw&amp;oacute;l, &amp;#380;eby zaw&amp;#322;adn&amp;#281;&amp;#322;y tob&amp;#261; drobiazgi
Pieni&amp;#261;dze to nie wszystko...
A jak przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; policzysz na palcach...
Jednej r&amp;#281;ki to ju&amp;#380; du&amp;#380;o w tych czasach
Pieni&amp;#261;dz od zawsze by&amp;#322; wrogiem przyja&amp;#378;ni
Szuka sposob&amp;oacute;w by j&amp;#261; podra&amp;#380;ni&amp;#263;
Dla wyobra&amp;#378;ni podsuwa pomys&amp;#322;y
Jak zaspokaja&amp;#263; tylko swoje zmys&amp;#322;y
Kilku koleg&amp;oacute;w nowych ci przysporzy
Tak by&amp;#347; na starych lach&amp;#281; wy&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#322;
Otworzy drzwi dla niewiernych dziewczyn
O tak bracie, czujesz si&amp;#281; lepszy
Czujesz si&amp;#281; pewnie, bo masz w r&amp;#281;ku banknot
Tu dzi&amp;#347; niczego nie mo&amp;#380;e zabrakn&amp;#261;&amp;#263;
Wchodzisz w to bagno mate i zawi&amp;#322;e
My&amp;#347;lisz, &amp;#380;e pieni&amp;#261;dz daje ci si&amp;#322;&amp;#281;?
Ale gdzie by&amp;#322;e&amp;#347;, jak w got&amp;oacute;wce pomoc
Skr&amp;oacute;ci&amp;#322;aby kar&amp;#281; cho&amp;#263;by o noc
Zepsuty owoc, tak, to sorry
Straci&amp;#322;e&amp;#347; bracie resztk&amp;#281; pokory
[x2]
(Na) wszelki wypadek pozostan&amp;#281; czujny
(Bo) ten przypadek jest dla mnie szczeg&amp;oacute;lny
(My) nie pozw&amp;oacute;lmy da&amp;#263; si&amp;#281; og&amp;#322;upi&amp;#263;
Przyja&amp;#378;&amp;#324; to co&amp;#347; czego nie da si&amp;#281; kupi&amp;#263;
A jak przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; policzysz na palcach...
Jednej r&amp;#281;ki to ju&amp;#380; du&amp;#380;o w tych czasach
Pieni&amp;#261;dz satysfakcj&amp;#281; przynosi nieraz
Ale ka&amp;#380;e &amp;#380;ycie przelicza&amp;#263; na zera
Twoj&amp;#261; zajawk&amp;#281; chce sponiewiera&amp;#263;
Jak si&amp;#281; zachowasz ch&amp;#322;opaku teraz
Nie raz, nie dwa, widzia&amp;#322;em ju&amp;#380; takich
Dzi&amp;#347; ty wszystko w moich oczach tracisz
Prowadzisz teraz ryzykown&amp;#261; gierk&amp;#281;
Tak, tak, pieni&amp;#261;dze b&amp;#281;d&amp;#261; ci potrzebne
Od dawna pewne, hajs deprawuje
Cho&amp;#263; ma&amp;#322;y gest, to nic nie kosztuje
Nie motywuje ciebie, masz tu cen&amp;#281;
Tracisz proporcj&amp;#281; i gubisz skale
Ludzie przez pieni&amp;#261;dz trac&amp;#261; swoje pasje
Gubi&amp;#261; aspiracje, s&amp;#261; niewiarygodni
Ze s&amp;#322;abych ogniw &amp;#322;a&amp;#324;cuch p&amp;#281;ka zawsze
Dlaczego ja musz&amp;#281; ci&amp;#261;gle na to patrze&amp;#263;
[x2]
(Na) wszelki wypadek pozostan&amp;#281; czujny
(Bo) ten przypadek jest dla mnie szczeg&amp;oacute;lny
(My) nie pozw&amp;oacute;lmy da&amp;#263; si&amp;#281; og&amp;#322;upi&amp;#263;
Przyja&amp;#378;&amp;#324; to co&amp;#347; czego nie da si&amp;#281; kupi&amp;#263;
Demokraci po angielsku wstaj&amp;#261; by robi&amp;#263; flot&amp;#281;
Biznesmeni w centrum zamiast z dup&amp;#261; &amp;#347;pi&amp;#261; z laptopem
Miasto gubi oddech, ono nigdy nie stoi
Etykiety braku czasu przebi&amp;#322;y przyja&amp;#378;nie z boisk
&amp;#379;ycie narzuca tempo, biegnij, zachowaj siebie
Tu niekt&amp;oacute;rzy lekk&amp;#261; r&amp;#281;k&amp;#261; skre&amp;#347;laj&amp;#261; to co cenne
Wytrzyma&amp;#263; presj&amp;#281; i mie&amp;#263; czyste sumienie
By mie&amp;#263; przyjaciela, trzeba by&amp;#263; przyjacielem
Hajs ludzi dzieli, tworz&amp;#261; kasy wiesz sam
Przesta&amp;#324;, u nas pije przeb&amp;oacute;j spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa
Im ten &amp;#347;wiat zmieni si&amp;#281; w prawa rynku
Jestem ponadto, cz&amp;#322;owiek ma wolny wyb&amp;oacute;r
&amp;#346;wiat szybko si&amp;#281; zmienia, przyja&amp;#378;nie s&amp;#261; te same
To nie polityka tandet szlifuje ten diament
A jak przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; policzysz na palcach



Jednej r&amp;#281;ki to ju&amp;#380; du&amp;#380;o w tych czasach
[x2]
(Na) wszelki wypadek pozostan&amp;#281; czujny
(Bo) ten przypadek jest dla mnie szczeg&amp;oacute;lny
(My) nie pozw&amp;oacute;lmy da&amp;#263; si&amp;#281; og&amp;#322;upi&amp;#263;
Przyja&amp;#378;&amp;#324; to co&amp;#347; czego nie da si&amp;#281; kupi&amp;#263;
A jak przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; policzysz na palcach...
Jednej r&amp;#281;ki to ju&amp;#380; du&amp;#380;o w tych czasach
S&amp;#322;uchaj, ja nie kolekcjonuj&amp;#281; pieni&amp;#281;dzy, ja &amp;#380;yj&amp;#281;
Oczywi&amp;#347;cie zarabiamy, ale to s&amp;#261; tylko pieni&amp;#261;dze
Pieni&amp;#261;dze to nie wszystko, nie zdradza si&amp;#281; przyjaci&amp;oacute;&amp;#322;
nie dmucha ich &amp;#380;on, ale niestety zapcha&amp;#322;e&amp;#347; sobie g&amp;#322;ow&amp;#281;
jakimi&amp;#347; pierdo&amp;#322;ami, pierdo&amp;#322;ami, pierdo&amp;#322;ami
I tak ko&amp;#324;czy si&amp;#281; ta sm&amp;#281;tna historia
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