
ONAR, To mnie nap
Ej, ejWitaj w miejscu gdzie życie w szczęściu to przywilejMusisz się zatrzymać i pomyśleć choć przez chwilęco mnie napędza i daje mi siłęto co mnie napędza sprawia, że żyjęMiłość do rapu już od paru dobrych wiosen (wiesz?)Piszę nowy tekst, bo napędza mnie bit z moim głosemkocham wbić się do studia, zrobić tam porządekjak tego nie robię mam ze sobą problemCzuje się źle, jest mi źle, jestem podkurwionya wystarczy coś nawinę i jak nowonarodzonyNapędza mnie taki bit jak ten po prostu skurwielnie dbam o barwę głosu i czy wyglądam schludniekolejna nagrywka od nas dla was, sprawdź toZawsze nagrywam jak kiedyś ten pierwszy raz z zajawkąej znów jest piątek, znów koncert, wyjeżdżamTe miasta, w nich kluby, to mnie napędzawbijamy się na scenę, brawa dla nas, światła na nasten brud, pot, syf, dym, hałasludzie, ręce w górze, powtarzają nasze wersytylko rap i ten klimat tak może mnie napędzićTylko rap i ten klimat tak może mnie napędzićTylko rap i ten klimat tak może mnie napędzićTylko rap i ten klimat, tylko rap i ten klimatTylko rap, tylko rap, tylko rap i ten klimat[x2]Ci ludzie, te miejsca, to, to mnie napędzaTen rap, bicie serca, to, to mnie napędzaZwycięstwa i przejścia, to, to mnie napędzaTo, to mnie napędza, to, to mnie napędzaSą rzeczy dzięki którym rozwijam skrzydładzięki nim wiem, że moje życie to misja100% zajawki z tych podwórek z których jestemnie mam tak, że się budzę i myślę, że to bezsenskiedy mija mnie dobra fura na lśniących felgacha w środku leci moja płyta to mnie napędzawybijam z klubu gdzie DJ grał nasz ostatni singielz ziomkiem miały te w baniak, dupy kręciły tyłkiemwbijamy się do jednej z warszawskich taryfa w radiu nasz singiel bez cenzury jest na falijebać, że jest pierwsza w nocy, ode mnie to nie zależyale prawdziwy rap jest po północy, musisz mi uwierzyćtaksówkarz coś kojarzy i pod wąsem nuci refrenniejeden ziom tej nocy przy tej płycie wciągnie kreskęnie lubił mnie, teraz mnie szanuje, jak mnie spotkapowie, że przesłuchał, że produkcja jest dobranapędza mnie to jak dzieciaki z tych boisksłuchają na bomboxach tego, który obok nich stoipytają o nowe rzeczy, czy w klipach będzie Ursynów?To miejsce mnie napędza jak żadne inne w życiupotrzebne mi jest wsparcie i bitu pętlato wszystko sprawia, że żyję i mnie napędzaWiesz, ej, to, to wszystko sprawia, że żyję i mnie napędza[x2]Ci ludzie, te miejsca, to, to mnie napędzaTen rap, bicie serca, to, to mnie napędzaZwycięstwa i przejścia, to, to mnie napędzaTo, to mnie napędza, to, to mnie napędza
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