
Mor W.A., Jestem Tym Kim Jestem
Po dzi&amp;#347; dzie&amp;#324;!
Jestem tym kim jestem! Nie zmieniam si&amp;#281; pod byle pretekstem!
Owszem, ka&amp;#380;dy ma swoje jazdy, przecie&amp;#380; nie ka&amp;#380;dy czyn musi by&amp;#263; rozwa&amp;#380;ny!
Dobrze wiem, do odwa&amp;#380;nych &amp;#347;wiat nale&amp;#380;y
Trzeba co&amp;#347; prze&amp;#380;y&amp;#263;, by m&amp;oacute;c w to uwie&amp;#380;y&amp;#263;!
Licznik bije, ja nadal &amp;#380;yj&amp;#281;!
Jestem tym kim jestem! Z tym si&amp;#281; nie kryj&amp;#281;!
Dzisiaj jestem tym kim si&amp;#281; sta&amp;#322;em!
Cho&amp;#263; tak wiele z przebiegu spraw si&amp;#281; nie spodziewa&amp;#322;em!
Teraz ju&amp;#380; wiem, &amp;#380;e po &amp;#380;yciu spodziewa&amp;#263; si&amp;#281; mog&amp;#281; wszystkiego,
W ka&amp;#380;dej chwili, nawet w tej! 
Ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; to kolejny epizod! 
Ludzie do oko&amp;#322;a tak Ci&amp;#281; pisz&amp;#261;, jak Ci&amp;#281; widz&amp;#261;!
Proste &amp;#380;e,  oni kochaj&amp;#261; tak samo jak nienawidz&amp;#261;, 
Tu cienka linija jest granic&amp;#261;
Dbam o to by, ma dusza i lico nie by&amp;#322;y tylko tym,
Co pokazuje telewizor!
Dla siebie mam sw&amp;#261; prywatno&amp;#347;&amp;#263;, mog&amp;#281; przysi&amp;#261;c
Czysta przyja&amp;#378;&amp;#324; jest tu moj&amp;#261; dewiz&amp;#261;
&amp;#379;aden schizor, od takich trzymam si&amp;#281; zdala, Wara!
Od naszej grupy, bo podniesiemy alarm!
&amp;#379;eby co&amp;#347; osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263;, trzeba si&amp;#281; postara&amp;#263;!
Jestem tym kim jestem, i gra gitara!
Po dzi&amp;#347; dzie&amp;#324;!
Jestem tym kim jestem! Nie zmieniam si&amp;#281; pod byle pretekstem!
Owszem, ka&amp;#380;dy ma swoje jazdy, przecie&amp;#380; nie ka&amp;#380;dy czyn musi by&amp;#263; rozwa&amp;#380;ny!
Dobrze wiem, do odwa&amp;#380;nych &amp;#347;wiat nale&amp;#380;y
Trzeba co&amp;#347; prze&amp;#380;y&amp;#263;, by m&amp;oacute;c w to uwie&amp;#380;y&amp;#263;!
Licznik bije, ja nadal &amp;#380;yj&amp;#281;!
Jestem tym kim jestem! Z tym si&amp;#281; nie kryj&amp;#281;!
PPR jak kto woli, Peperone!
Ponownie stoj&amp;#281; tutaj, za mikrofonem!
Cho&amp;#263; ka&amp;#380;dy z nas, pod&amp;#261;&amp;#380;a w swoj&amp;#261; stron&amp;#281;!
Wci&amp;#261;&amp;#380; puszczam z dymem to, co zabronione
Po dzi&amp;#347; dzie&amp;#324;! 
Bity, kartka i o&amp;#322;&amp;oacute;wek!
Bez ogr&amp;oacute;dek, masz tu RAP na st&amp;oacute;w&amp;#281;!
To co nas wspiera i tyle lat jednoczy,
Dotyczy prawdy, m&amp;oacute;wi prosto w oczy
Z linij frontu, na &amp;#380;ywo ten reportarz!
Wiesz o co Kaman? Czy tu tylko sprz&amp;#261;tasz?!
Tak jak Ty! Jestem tylko cz&amp;#281;&amp;#347;ci&amp;#261; w tej uk&amp;#322;adance!
Co nie znaczy, &amp;#380;e na wszystko patrze&amp;#263; mam przez palce!
Od zawsze przeciw tanim chwytom i bana&amp;#322;om!
Pozostaj&amp;#281; sob&amp;#261;, co by si&amp;#281; nie dzia&amp;#322;o!
Odporn&amp;#261; ska&amp;#322;&amp;#261;, na zawistne szepty!
Wci&amp;#261;&amp;#380; &amp;#380;yj&amp;#281; po swojemu, bez niczyjej recepty!
Po dzi&amp;#347; dzie&amp;#324;!
Jestem tym kim jestem! Nie zmieniam si&amp;#281; pod byle pretekstem!
Owszem, ka&amp;#380;dy ma swoje jazdy, przecie&amp;#380; nie ka&amp;#380;dy czyn musi by&amp;#263; rozwa&amp;#380;ny!
Dobrze wiem, do odwa&amp;#380;nych &amp;#347;wiat nale&amp;#380;y
Trzeba co&amp;#347; prze&amp;#380;y&amp;#263;, by m&amp;oacute;c w to uwie&amp;#380;y&amp;#263;!
Licznik bije, ja nadal &amp;#380;yj&amp;#281;!
Jestem tym kim jestem! Z tym si&amp;#281; nie kryj&amp;#281;!
Jestem WDZ, SIEMANO WSZYSTKIM!
Gdy wchodz&amp;#281; na scen&amp;#281;, to piszcz&amp;#261; wszystkie dziwki!
Gdy m&amp;oacute;wi&amp;#281; zr&amp;oacute;bcie ha&amp;#322;as, to wszyscy kurwa krzycz&amp;#261;!
Ca&amp;#322;a sala zapierdala, tylko prawdziwy HIP HOP!
Warszawski styl, Mor W.A, Hemp Gru!
Prawdziwy HIP HOP jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie tu!
Prawdziwy HIP HOP co b&amp;#281;dzie trwa&amp;#322; wiecznie!
Uliczne rytmy, najlepszy towar w mie&amp;#347;cie!
Ciesz si&amp;#281; &amp;#380;yciem, ja tak robi&amp;#281; co dnia
Z czystym sumieniem w lustro spogl&amp;#261;dam!



Ze spokojem patrz&amp;#281; w przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
Wszystko w moich r&amp;#281;kach, 
Nie raz jest pod g&amp;oacute;rk&amp;#281;, ale nie wymi&amp;#281;kam!
Wiem jaki jestem, wci&amp;#261;&amp;#380; szlifuj&amp;#281; ten diament!
Pouk&amp;#322;adane my&amp;#347;li przelewam na papier
Te same my&amp;#347;li tworz&amp;#261; problem, wi&amp;#281;c je szybko zmieniam!
Podpisano kowal swego losu. 
Do us&amp;#322;yszenia!
Po dzi&amp;#347; dzie&amp;#324;!
Jestem tym kim jestem! Nie zmieniam si&amp;#281; pod byle pretekstem!
Owszem, ka&amp;#380;dy ma swoje jazdy, przecie&amp;#380; nie ka&amp;#380;dy czyn musi by&amp;#263; rozwa&amp;#380;ny!
Dobrze wiem, do odwa&amp;#380;nych &amp;#347;wiat nale&amp;#380;y
Trzeba co&amp;#347; prze&amp;#380;y&amp;#263;, by m&amp;oacute;c w to uwie&amp;#380;y&amp;#263;!
Licznik bije, ja nadal &amp;#380;yj&amp;#281;!
Jestem tym kim jestem! Z tym si&amp;#281; nie kryj&amp;#281;!
                      By LeNc! ;)
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