
Ognik Reprezenta, Co tu si
Gdy si&amp;#281;gam pami&amp;#281;ci&amp;#261;, refleksji chwila
Zajebista wsp&amp;oacute;&amp;#322;praca tego si&amp;#281; nie zapomina
Ch&amp;#281;&amp;#263; tworzenia, pod bander&amp;#261; Ognik Killa
To pulsuje w sercu, w &amp;#380;y&amp;#322;ach ci&amp;#261;gle p&amp;#322;ywa
Wiele si&amp;#281; zmieni&amp;#322;o, lecz co tak naprawd&amp;#281; w sumie?
Bardziej &amp;#380;ycie lubi&amp;#281;? Wiele wi&amp;#281;cej umiem?
Ta muzyka by&amp;#322;a kilka lat temu
Przysz&amp;#322;a pora co&amp;#347; nagra&amp;#263; dla &amp;#347;wie&amp;#380;o&amp;#347;ci tlenu
Pora co&amp;#347; nagra&amp;#263; razem, to co&amp;#347; z przekazem
To co&amp;#347; trotylem, to co&amp;#347; na wylew
M&amp;oacute;wili, &amp;#380;e beef s&amp;#322;awny cz&amp;#322;owiek
To dow&amp;oacute;d, muzyka &amp;#322;&amp;#261;czy krwiobieg
Na legalu niech wszyscy us&amp;#322;ysz&amp;#261;
Skrytykuj&amp;#261; i niech o tym napisz&amp;#261;
Puffy, Pele, Ognik Reprezentant
Tiness Deutchland na bitu patentach
[x2]
W&amp;#322;&amp;#261;czasz play, zdziwiony ty, ty, ty i ty
Co tu si&amp;#281; dzieje i kto tu robi dym?
Tak to my, dw&amp;oacute;ch szale&amp;#324;c&amp;oacute;w klei rym
Bo jeste&amp;#347;my ci&amp;#261;gle razem
Siema, siema, tej, trzeba zwrotk&amp;#281; zajeba&amp;#263;
W ko&amp;#324;cu oficjalny legal, na kt&amp;oacute;ry ka&amp;#380;dy z nas czeka&amp;#322;
Jeste&amp;#347;my tu i teraz, wi&amp;#281;c nie ma co narzeka&amp;#263;
Uwa&amp;#380;aj, bo m&amp;oacute;j rap uzale&amp;#380;ni ci&amp;#281; jak hera
My&amp;#347;la&amp;#322;e&amp;#347; pewnie, &amp;#380;e ju&amp;#380; o nas nie s&amp;#322;yszysz
&amp;#379;e na jednym nielegalu zaprzestali&amp;#347;my
A tu w studio, znowu na oficjalnym stopniu
Reprezentanci z Ognika, czytaj o nas na forum
Jestem z tego zaszczytny, wi&amp;#281;c robi&amp;#281; rap dla korzy&amp;#347;ci
Jak Rychu Peja chc&amp;#281; zdoby&amp;#263; szacunek ulicy
Bez zawi&amp;#347;ci, tak i zb&amp;#281;dnej krytyki
Jak wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; tego syfu nie robi&amp;#281; rapu dla publiki
Chc&amp;#281; robi&amp;#263; swoje w orginalnej wersji
Wierz mi, tak, &amp;#380;e dbam o sw&amp;oacute;j presti&amp;#380;
Bez przerwy nagrywamy, bo chcemy by&amp;#263; najlepsi
A do tego co robi&amp;#281; oddaj&amp;#281; si&amp;#281; bez reszty
Po dw&amp;oacute;ch latach przerwy znowu tu jeste&amp;#347;my
Dennis Deutschland bit i do tego polskie teksty
Wi&amp;#281;c stulcie g&amp;#281;by, bo raczej nie zaprzeczysz
&amp;#379;e po tej zwrotce wyprujemy w ca&amp;#322;&amp;#261; Polsk&amp;#281;
[x4]
W&amp;#322;&amp;#261;czasz play, zdziwiony ty, ty, ty i ty
Co tu si&amp;#281; dzieje i kto tu robi dym?
Tak to my, dw&amp;oacute;ch szale&amp;#324;c&amp;oacute;w klei rym
Bo jeste&amp;#347;my ci&amp;#261;gle razem
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