
Olsen&Fu, Jestem zagro
Olsen powiedz mi, Olsen powiedz mi 
Olsen powiedz mi, Olsen powiedz mi 
To tak jak, jak stopa st&amp;#261;paj&amp;#261;ca po szkle 
Krwawi ci&amp;#261;gle p&amp;oacute;ki tnie jej sp&amp;oacute;d ostrze 
Ostrz&amp;#281; z&amp;#281;by, ostrze&amp;#380; t&amp;#281;pych by 
Oszczerstw nie rzucali, niech zamkn&amp;#261; g&amp;#281;by 
Nadchodz&amp;#281;, zagro&amp;#380;enie, prosz&amp;#281; o przebaczenie 
Mo&amp;#380;e zmiot&amp;#281; fa&amp;#322;sz co oplata ziemi&amp;#281; 
Rozgrzeszenie jeden B&amp;oacute;g da 
Moim schronieniem b&amp;#281;dzie trumna w kszta&amp;#322;cie pud&amp;#322;a 
Ud&amp;#322;aw si&amp;#281; Judaszu moim s&amp;#322;owem 
Nie uderz&amp;#281; toporem, a zetn&amp;#281; twoj&amp;#261; g&amp;#322;ow&amp;#281; 
Sowieckie armie sta&amp;#322;y za swym narodem 
P&amp;#322;acili tak marnie, &amp;#380;e &amp;#380;ywili si&amp;#281; g&amp;#322;odem 
Siali trwog&amp;#281; niby nasi sprzymierze&amp;#324;cy 
A inteligenci l&amp;#261;dowali na Syberii 
Bo byli zagro&amp;#380;eniem, potencjalnym powsta&amp;#324;cem 
We mnie drzemie ich cierpienie, te s&amp;#322;owo to pancerz 
W ci&amp;#261;g&amp;#322;ej walce jak Koras o &amp;#380;ycie lepsze (ja) 
Pieprz&amp;#281; [?]nieszcz&amp;#281;&amp;#347;ciem karmione 
Wierz&amp;#281; w spok&amp;oacute;j, wierz&amp;#281; w wewn&amp;#281;trzn&amp;#261; harmoni&amp;#281; 
Jeszcze nie dzi&amp;#347;, ale kiedy&amp;#347; w pe&amp;#322;ni j&amp;#261; osi&amp;#261;gn&amp;#281; 
Na razie ci&amp;#261;gle jestem zagro&amp;#380;eniem wielkim 
Nie gro&amp;#380;&amp;#281; pi&amp;#281;&amp;#347;ci&amp;#261; i nie podnosz&amp;#281; r&amp;#281;ki 
Tworz&amp;#281; rap szczery jak u&amp;#347;miech dziecka pi&amp;#281;knem 
Sam nie wiem mo&amp;#380;e ono te&amp;#380; jest zagro&amp;#380;eniem 
Sp&amp;oacute;jrz mi prosto w oczy (oczy) 
Olsen powiedz mi (mi) 
Czym jest twe zagro&amp;#380;enie 
Olsen powiedz mi 
Jestem nim - zagro&amp;#380;eniem 
Strze&amp;#380; si&amp;#281;, bo mam wra&amp;#380;enie 
&amp;#379;e nie wiesz co we mnie drzemie 
Jestem (czym, no czym?) zagro&amp;#380;eniem 
Ej b&amp;oacute;j si&amp;#281;, pruj si&amp;#281; i tak zmieni&amp;#281; tw&amp;oacute;j pogl&amp;#261;d 
Pierdol&amp;#281; tw&amp;oacute;j rozg&amp;#322;os, niesie si&amp;#281; mych s&amp;#322;&amp;oacute;w pog&amp;#322;os 
Od&amp;#322;&amp;#261;cz si&amp;#281; od &amp;#378;r&amp;oacute;d&amp;#322;a, to trudna sprawa 
Zagro&amp;#380;eniem, nim jestem, jak wyj&amp;#281;ty spod prawa 
Wojownik &amp;#347;wiat&amp;#322;a, tw&amp;oacute;j l&amp;#281;k to moja karma 
Armatnie mi&amp;#281;so, tw&amp;oacute;j strach jest przyn&amp;#281;t&amp;#261; 
A znajd&amp;#281; i zniszcz&amp;#281; w zarodku z&amp;#322;o i kpin&amp;#281; 
To tyle, orientuj si&amp;#281; na ka&amp;#380;dym kroku 
Spr&amp;oacute;buj, zablokuj cios zadany s&amp;#322;owem 
Nowe pokolenie buntownik&amp;oacute;w ro&amp;#347;nie 
Wypowie z nich to, co najgorsze i uczyni&amp;#281; armi&amp;#261; 
Warto wpaja&amp;#263; dobro dobrym ludziom, warto 
Trudno przyswajalne, ale jak m&amp;oacute;wi&amp;#322;em warte 
Trudu, wysi&amp;#322;ku, pracy i pokory 
Taki bo&amp;#380;y algorytm, taka prorocza misja 
I zjawi si&amp;#281; polska iskra w umys&amp;#322;ach 
Sp&amp;oacute;jrz mi prosto w oczy (oczy) 
Olsen powiedz mi (mi) 
Czym jest twe zagro&amp;#380;enie 
Olsen powiedz mi 
Sp&amp;oacute;jrz mi prosto w oczy (oczy) 
Olsen powiedz mi (mi) 
Czym jest twe zagro&amp;#380;enie 
Olsen powiedz mi 
Jestem nim - zagro&amp;#380;eniem 
Strze&amp;#380; si&amp;#281;, bo mam wra&amp;#380;enie 
&amp;#379;e nie wiesz co we mnie drzemie 
Jestem (czym, no czym?) zagro&amp;#380;eniem 
Jestem nim - zagro&amp;#380;eniem 
Strze&amp;#380; si&amp;#281;, bo mam wra&amp;#380;enie 



&amp;#379;e nie wiesz co we mnie drzemie 
Jestem (czym, no czym?) zagro&amp;#380;eniem
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