
Morwa, Id
Idziemy za ciosem, za g&amp;#322;osem sercaCo w praktyce si&amp;#281; potwierdza, w stu procentachTo produkcje na sprawdzonych patentachW&amp;#322;a&amp;#347;nie ich a propos, markuj&amp;#261; twe imi&amp;#281; Wschodnia EuropoId&amp;#378; za ciosem, bo &amp;#380;ycie tak wymaga, na kolanachCz&amp;#281;sto b&amp;#322;aga ten kto si&amp;#281; nie dostosuje, pomocyB&amp;#322;&amp;#281;dnym wzrokiem wypatruje, sp&amp;oacute;jrz, w chwili S&amp;#322;abo&amp;#347;ci, na wsparcie oczekuje, kto uparcie uk&amp;#322;adaTego typu plany, na pora&amp;#380;k&amp;#281; jest skazanyWe&amp;#378; m&amp;oacute;j przyk&amp;#322;ad, moj&amp;#261; g&amp;#322;ow&amp;#281; zdobi&amp;#261; szramyDzi&amp;#281;ki temu w moim &amp;#380;yciu zasz&amp;#322;y zmiany, a tyB&amp;#261;d&amp;#378; przygotowany, umys&amp;#322; miej opanowany, abyWykorzysta&amp;#263; ka&amp;#380;dy koncept trafny, by&amp;#347; jak synMarnotrawny nie powr&amp;oacute;ci&amp;#322;, do najbli&amp;#380;szych ci ludziPlecami si&amp;#281; odwr&amp;oacute;ci&amp;#322;, bo tw&amp;oacute;j plan przeciwko tobieSi&amp;#281; odwr&amp;oacute;ci&amp;#322;Kiedy wreszcie uda ci si&amp;#281; co&amp;#347;, to za ciosem wyprowad&amp;#378; ciosDobrej passy nie mo&amp;#380;na marnowa&amp;#263;, los mo&amp;#380;e drugiej szansy Ci nie podarowa&amp;#263;, masz g&amp;#322;os - mo&amp;#380;esz zawetowa&amp;#263;, mo&amp;#380;eszPoprze&amp;#263;, zawsze i tylko tak, &amp;#380;eby by&amp;#322;o dobrze, ale jak bo&amp;#321;atwiej jest nawija&amp;#263; m&amp;#261;drze, trudniej w &amp;#380;ycie to wprowadzi&amp;#263;Czasami nie masz czasu, &amp;#380;eby na spok&amp;oacute;j sobie rozwa&amp;#380;y&amp;#263;Za ciosem, a ten cios mo&amp;#380;e zawa&amp;#380;y&amp;#263;Przewa&amp;#380;y&amp;#263; szal&amp;#281; na twoj&amp;#261; stron&amp;#281;, w finale produkcjeZostan&amp;#261; uko&amp;#324;czone, z pewno&amp;#347;ci&amp;#261;, je&amp;#380;eli co&amp;#347; zacz&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347;Sko&amp;#324;cz to, b&amp;#261;d&amp;#378; konsekwentny, poczynasz post&amp;#281;pyAlbo stoisz w miejscu, to zaci&amp;#281;ty pojedynek z samymSob&amp;#261;, a czy wyjdziesz z niego zwyci&amp;#281;sk&amp;#261; r&amp;#281;k&amp;#261;To si&amp;#281; oka&amp;#380;e, id&amp;#378; za ciosem omijaj&amp;#261;c zb&amp;#281;dne komentarzeI pom&amp;oacute;wienia, cz&amp;#322;owieku, nie masz ju&amp;#380; chwili do stracenia W&amp;#322;odi - za ciosem oddanym id&amp;#281;, za ziomkiem n&amp;#281;kanym id&amp;#281;Za skr&amp;#281;tem odpalonym id&amp;#281;, za rapem niedocenionym zawsze id&amp;#281;Za hajsem zarobionym id&amp;#281;, za mym stylem uproszczonym id&amp;#281;Za kierunkiem obranym id&amp;#281;, jeba&amp;#263; policj&amp;#281; - za tym id&amp;#281;Skazany na banicj&amp;#281; - dalej id&amp;#281;, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; zdrowa, za tym id&amp;#281;Produkcja nowa - z tym id&amp;#281;, W&amp;#322;odi, Morwa - z nimi id&amp;#281;Rap mnie porwa&amp;#322;, z tym id&amp;#281;, dalej id&amp;#281;Jest jak jest, ale czasem trzeba wybiec my&amp;#347;l&amp;#261; w przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;Kt&amp;oacute;ra przecie&amp;#380; bywa mglist&amp;#261;, ale nic to, id&amp;#378; za ciosem tak Aby szlak, kt&amp;oacute;ry teraz przecierasz, sta&amp;#322; si&amp;#281; drog&amp;#261; dla tychKt&amp;oacute;rych chcia&amp;#322;by&amp;#347; wspiera&amp;#263;, chocia&amp;#380; ja od zera zaczyna&amp;#322;emPrawie nie dzia&amp;#322;a&amp;#322;em tylko w swojej sprawie, mam nadziej&amp;#281;&amp;#379;e to co teraz robi&amp;#281; pozostawi&amp;#281; po sobie, i w ten spos&amp;oacute;b pomog&amp;#281;Obra&amp;#263; drog&amp;#281; tym, kt&amp;oacute;rzy przyjd&amp;#261; po mniePozytywny aspekt, to nie stek bzdur, wywodz&amp;#261;cy si&amp;#281; z &amp;#380;ycia nurtNa przek&amp;oacute;r zdrowemu rozs&amp;#261;dkowi, &amp;#347;wiat zawi&amp;#347;ci, ka&amp;#380;dy si&amp;#281; w nim gubiTrzeba tak &amp;#380;y&amp;#263;, &amp;#380;eby si&amp;#281; nie pogubi&amp;#263;, i kto to m&amp;oacute;wi, ten cz&amp;#322;owiek marnyW urojeniach pogr&amp;#261;&amp;#380;ony, musi atakowa&amp;#263;, by samemu nie by&amp;#263; zniszczonymSkurwysyn, nie mia&amp;#322; szcz&amp;#281;&amp;#347;cia - jest niedorajd&amp;#261; sp&amp;#322;odzonym, wkurwionymW swym &amp;#347;wiecie drzemie, u&amp;#347;wiadamia sobie czarn&amp;#261; chemi&amp;#281;, kt&amp;oacute;ra parzyJak podniebienie, ukryte wyobra&amp;#380;enie, to szok w bani, ukszta&amp;#322;towanyZ&amp;#322;udzeniami, odrzucone ze spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa marne cz&amp;#261;stki, obecnaCywilizacja to walcz&amp;#261;ce jednostki, w&amp;#322;adza to &amp;#380;ar&amp;#322;acz, a to ma&amp;#322;e k&amp;#261;skiTy wyci&amp;#261;gnij wnioski, ty wyci&amp;#261;gnij wnioski, XXI wiek jest globalnym Losem, a ty ruszaj ch&amp;#322;opaku, ruszaj za swym ciosemTen docenia, kt&amp;oacute;remu kolejne minuty uciekaj&amp;#261; jak przez palceOd zarania dziej&amp;oacute;w cz&amp;#322;owiek z czasem w nier&amp;oacute;wnej walce umieszczonyWypocz&amp;#281;ty czy zm&amp;#281;czony, sam na siebie zdany, bo wymierzony ciosNiespodziewany, ostateczny nie zawsze, lecz bolesny - to &amp;#380;ywot doczesnyCzy trwasz w przygn&amp;#281;bieniu, czy w euforii, w doborze odpowiedniej Trajektorii, ja pod&amp;#261;&amp;#380;am za serca g&amp;#322;osem, dok&amp;#322;adnie tak, by wymin&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281;Z rozg&amp;#322;osem, by wymin&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; z rozg&amp;#322;osem
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