
Mor W.A., Czysty doping
to co s&amp;#322;yszysz to doping w najczystszym wydaniu
zwroty o bitach i nawijaniu, ta muzyka jest wyrzecze&amp;#324;
warta, szczera i otwarta na pomys&amp;#322;y, tak wiele dla
mnie znaczy, ca&amp;#322;y czas w zdrowiu czy w chorobie
za nic w &amp;#347;wiecie nie m&amp;oacute;g&amp;#322;bym odm&amp;oacute;wi&amp;#263; tego sobie,
musisz to zrozumie&amp;#263;, by j&amp;#261; czu&amp;#263; po prostu trzeba umie&amp;#263;
bez wzgl&amp;#281;du na p&amp;#322;e&amp;#263; nie wystarczy tylko chcie&amp;#263;
ch&amp;#322;opak tekst naskroba&amp;#322;, co przemy&amp;#347;la&amp;#322;, do bitu
zarapowa&amp;#322;, &amp;#347;wiat by chcia&amp;#322;, &amp;#380;eby zwariowa&amp;#322;, ale on
si&amp;#281; nie da&amp;#322;, nie zignorowa&amp;#322; tego co ma, s&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347;?
od rana, membrana napierdala, basem katowana
wci&amp;#261;&amp;#380; g&amp;#322;odni dobrej muzy, polacy czy francuzy
coraz lepsze nowe p&amp;#322;yty s&amp;#322;yszysz na rejonach
prawdziwy er a pe rozbrzmiewa w moich stronach
z okien dom&amp;oacute;w, z samochod&amp;oacute;w, stale dopinguj&amp;#261; mnie
nagrywki ziomk&amp;oacute;w, nie wiem jak ty? ja tego nigdy
nie b&amp;#281;d&amp;#281; syty, dlatego wci&amp;#261;&amp;#380; p&amp;oacute;ki tylko mog&amp;#281;, co&amp;#347; od
siebie te&amp;#380; do&amp;#322;o&amp;#380;&amp;#281; i wiem, &amp;#380;e czysty doping mi w tym pomorze
ref.:
je&amp;#347;li doping, to tylko forma najczystsza
bo to trening czyni mistrza
w zdrowym ciele, zdrowy duch, ka&amp;#380;dy ruch, to kolejny
tlenu buch, czysty doping bez efektu ubocznego
jak kolejne kroki, kt&amp;oacute;re stawiasz, kiedy d&amp;#261;&amp;#380;ysz do
doskona&amp;#322;ego, to nic z&amp;#322;ego, to tylko dla sportu, czy
z zo&amp;#347;k&amp;#261; przed klubem, czy na hirze ko&amp;#322;o kort&amp;oacute;w
tak jak lubi&amp;#281;, w lecie kiedy dni s&amp;#261; d&amp;#322;ugie, nie ze
szlugiem m&amp;oacute;wi&amp;#281;, po to inne akcesoria znam, to jest
kula kiedy gram, rower kiedy jecha&amp;#263; mam, o kondycj&amp;#281;
dbam i fizyczn&amp;#261; i psychiczn&amp;#261;, lubi&amp;#281; stan kiedy kontroluj&amp;#281;
siebie sam, i intelekt i organizm, to jak joga tylko nie na
sali, na boisku w&amp;#347;r&amp;oacute;d ziomali, kt&amp;oacute;rzy od ma&amp;#322;ego razem
ze mn&amp;#261; w pi&amp;#322;k&amp;#281; grali dopingowani si&amp;#281; nie zamulali tylko
sami si&amp;#281; starali odda&amp;#263; temu co najlepsze dla nich
teraz troch&amp;#281; starsi, ale dalej kierowani tymi samymi
zasadami, czysty doping
a najlepsze jeszcze jest przed nami
ref.
nie do zast&amp;#261;pienia przez &amp;#380;aden narkotyk, jej obecno&amp;#347;&amp;#263;
jej dotyk, jej zapach, l&amp;#261;dujemy mi&amp;#281;kko w koju na
czterech, w &amp;#347;wi&amp;#281;tym spokoju, w tej&amp;#380;e w&amp;#322;a&amp;#347;nie scenerii
ona pe&amp;#322;na kokieterii, ja galanterii, nigdy nie zaszkodzi
szczypta pikanterii, wiesz o co chodzi - bez pruderii,
nie doszukasz si&amp;#281; tu fanaberii, to czysty doping, co&amp;#347;
co pobudza, wyostrza zmys&amp;#322;y, otwarte na o&amp;#347;cie&amp;#380; robi&amp;#261;
si&amp;#281; umys&amp;#322;y nas dwojga, poch&amp;#322;oni&amp;#281;ci chwil&amp;#261; jak i soba
przez &amp;#380;ycie tylko dla obojga przeciwnych p&amp;#322;ci, tylko
ja i ty, i nie liczy si&amp;#281; nic wi&amp;#281;cej - intymnie, zosta&amp;#324;
dzisiaj przy mnie jak najd&amp;#322;u&amp;#380;ej, jak w dymie w tobie
si&amp;#281; zanurz&amp;#281; i vice versa si&amp;#281; zrewan&amp;#380;uj&amp;#281;, bo czuj&amp;#281;, &amp;#380;e
&amp;#380;yj&amp;#281; i ciebie potrzebuj&amp;#281; jak nigdy dot&amp;#261;d, tak jak ty mnie
i nie m&amp;oacute;w mi, &amp;#380;e nie, bo i tak wiem, &amp;#380;e to tylko s&amp;#322;odkie
k&amp;#322;amstwa, trzeba dodawa&amp;#263; sobie si&amp;#322;, a nie robi&amp;#263; dra&amp;#324;stwa
ty moje zwielokrotniasz, na co dzie&amp;#324; to uwydatniasz
daj&amp;#281; ci moje s&amp;#322;owo, wzmacniasz mnie duchowo, jeste&amp;#347; jak
zbawienie, od wszelkiego z&amp;#322;a ukojenie, niech nie suszy
mi g&amp;#322;owy dzi&amp;#347; ju&amp;#380; &amp;#380;adne zmartwienie, losu zrz&amp;#261;dzenie
co potrafi wprawi&amp;#263; w os&amp;#322;upienie, dzisiaj na specjalne
zam&amp;oacute;wienie, czysty doping, wewn&amp;#281;trzny tuning
equalizer, turbo dizel
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