
Okoliczny Element, G
No to co, &amp;#380;e wkr&amp;#281;ca&amp;#322;em, &amp;#380;e ju&amp;#380; stuffa nie jaram
Moim Bogiem nie jest pieni&amp;#261;dz tylko czar rastafarai
Mam karier&amp;#281; ogarnia&amp;#263; i nie pali&amp;#263; ju&amp;#380; z wiadra
Wtedy b&amp;#281;d&amp;#281; kim&amp;#347;, tak to jest, g&amp;oacute;wno prawda
To co, wstaj&amp;#281; p&amp;oacute;&amp;#378;no, nie chce mi si&amp;#281; niczego
Parz&amp;#281; zio&amp;#322;a zamiast parzy&amp;#263; kaw&amp;#281; jak Spisek Tede
Wracam z bomby rano, cie&amp;#263; zamiata chodnik
M&amp;oacute;wi zr&amp;oacute;b co&amp;#347; z tym &amp;#380;yciem, pozamiataj ich rekordy
No to co, jak kabaret mam polewk&amp;#281; z wszystkiego
Jak chcie&amp;#263; kropn&amp;#261;&amp;#263; Kaczy&amp;#324;skiego lecz nie wiedzie&amp;#263; kt&amp;oacute;rego
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To co, wstaj&amp;#281; p&amp;oacute;&amp;#378;no, nie chce mi si&amp;#281; niczego
Parz&amp;#281; zio&amp;#322;a zamiast parzy&amp;#263; kaw&amp;#281; jak Spisek Tede
Wracam z bomby rano, cie&amp;#263; zamiata chodnik
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No to co, jak kabaret mam polewk&amp;#281; z wszystkiego
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I stoimy tak na rogu jak mi&amp;#347; Ben, beka w ziemi&amp;#281;
Jeste&amp;#347; spoko - nie patrzymy spod byka na ciebie
No to co, przyklei&amp;#322;em si&amp;#281; tu jak stare ciuchy
Chodz&amp;#261; s&amp;#322;uchy, &amp;#380;e w nowych Nike'ach zwiedzamy kluby
Typek szpic w frajerkach pyta kto tu wchodzi
Zbijam pion&amp;#281; na wej&amp;#347;ciu i pytam o chuj mu chodzi
[x2]
Scalony gram, darmowy mag, agresor spraw
Przecie&amp;#380; i tak bomb&amp;#281; se dasz
Rozmowy jak rozjeba&amp;#263; bank, oszuka&amp;#263; &amp;#347;wiat
Postanowienia to g&amp;oacute;wno prawda
No to co, &amp;#380;e zjara&amp;#322;em spliff i w&amp;#322;a&amp;#347;nie gram
Dla niekt&amp;oacute;rych stuff to problem, a dla mnie dar
No to co, &amp;#380;e na przypale pal&amp;#281; hasz w miejscach
Gdzie je&amp;#378;dzi stale psiarnia i stra&amp;#380; miejska
No to co, &amp;#380;e mam zajebane oczy po topach
To jest tak, z [?] kr&amp;#261;&amp;#380;&amp;#261; tu topy po blokach
No to co, &amp;#380;e podbijam do ziomk&amp;oacute;w na s&amp;#281;pa
Broka &amp;#322;yk, obstaw gryf, sieknij strza&amp;#322;, daj skr&amp;#281;ta
No to co, &amp;#380;e chocia&amp;#380; swoje &amp;#380;ycie ogarniam
To dalej bujam szeroki spodzie&amp;#324; a nie garniak
No to co, &amp;#380;e turbo lubi&amp;#281; da&amp;#263; se tub&amp;#281;
I, &amp;#380;e na tubor po tubie czasem zasn&amp;#281; w klubie
I, &amp;#380;e w klubie co&amp;#347; zawsze zgubi&amp;#281; na bombie
Telefon, portfel, klucze, cokolwiek
Spiesz&amp;#281; si&amp;#281; powoli, czas zapierdala, no i co
Ci&amp;#261;gle jest sufler, jest super wi&amp;#281;c o co ci cho
[x4]
Scalony gram, darmowy mag, agresor spraw
Przecie&amp;#380; i tak bomb&amp;#281; se dasz
Rozmowy jak rozjeba&amp;#263; bank, oszuka&amp;#263; &amp;#347;wiat
Postanowienia to g&amp;oacute;wno prawda
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