
Onar / Lerek, Weź to poczuj
Ej! 
Ooo weź to poczuj, nie mów żeby ktoś dał Ci spokój 
boo nie możesz stać z boku, musisz poczuć tooo [x2] 
Jeśli czujesz to stoisz teraz z drinkiem, jeśli ona to czuje to 
teraz kręci tyłkiem i to nie przez chwilkę, tylko przez cały numer, no 
weź to poczuj bo prawie każdy czuje, to jest coś czego nie nauczysz się 
nigdzie, to musisz mieć w sobie, samo to nie przyjdzie, możesz czuć to w 
windzie, na ławce, w łóżku, to nie kurwa true school. musisz mieć to w 
mózgu, czuć rym niezależnie od gustu, musisz bo pamiętaj, tego nigdzie się 
nie nauczysz, tym bardziej nie kupisz, to nie jest na sprzedaż, tu i 
teraz, czujesz to, tak jak czujesz ten melanż, ej, słyszysz ten bit, zaraz 
usłyszysz refren, poczuejsz ten rytm, nie mów, że nie chcesz, to jest 
pewne, kluby pełne a wewnątrz ludzie, którzy czują to na pewno, na serio, 
wbijcie tam, zobacz co jest grane, poczuliście to, no to refren razem, 
yo! 
Ooo weź to poczuj, nie mów żeby ktoś dał Ci spokój 
boo nie możesz stać z boku, musisz poczuć tooo [x2] 
Czujesz ten rytm, kieliszki w powietrze, poczuliście to, jest naprawdę 
pięknie, trzeba jechać, nie ma co się ograniczać, na co czekać, poczuć to 
i mieć coś z życia, yo, ręcę w górę, w ruch biodra, czujecie to, tak to 
wygląda, więc po co zwalniać, trzeba podkręcić, niech spierdalają stąd 
abstynenci, kolejnej części nie będzie dla nich bo się lekko spóźnili, 
gdzieś zaspali, gdzieś zostali i tego nie poczuli, poczuj to żebyś jak oni 
nie zamulił, nikt nie został, jak jeden procent ze stu, jeśli już czujesz 
to możesz jechać bez słów, możesz jechać wbrew wszystkim regułom, pierdolić 
tych, którzy tego nie czują, ujmując, oczywiście nikomu, jeśli przyszedłeś 
patrzeć to wracaj do domu, jesteś kiepski, tylko innym spieprzyć humor, 
zostaw to tym, którzy to naprawdę czują. 
Ooo weź to poczuj, nie mów żeby ktoś dał Ci spokój 
boo nie możesz stać z boku, musisz poczuć tooo [x4]
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