
P.C.P., Nie chc
Niby wypas, na pokaz teledyski Po&amp;#380;ycz auto, dzwo&amp;#324; po dziwki Zarobek szybki, dla takich jak ty jak ka&amp;#380;dy inny Mylny obraz, tu walka o chleb trwa ka&amp;#380;dego dnia Nie r&amp;oacute;bcie z muzyki polityki, nie na tej p&amp;oacute;&amp;#322;ce Chore buce nios&amp;#261; dla was rap i [?] Odmulcie si&amp;#281; szanujcie w&amp;#322;asne ego Bo nikt nie b&amp;#281;dzie chcia&amp;#322; mie&amp;#263; z wami nic wsp&amp;oacute;lnego Ref. Takich lamus&amp;oacute;w jak ty unikam To w oczy kole, pseudo rap pierdole Boysbandy, &amp;#347;miecie wszystko sprzedajecie Boli to tych, co z w&amp;#322;asnej woli si&amp;#281; sprzedali Pod szaf&amp;#261; si&amp;#281; mie&amp;#347;ci jego styl, a opowie&amp;#347;ci bez tre&amp;#347;ci G&amp;#322;os ma jakby na chuju je&amp;#378;dzi&amp;#322; Zajarany, buja si&amp;#281; jak w TV jak na czasie jakim&amp;#347; Swoich bliskich taki sam sprzedawczyk Pstryka w kasie fotki, ale zwrotki ma bez duszy Tworzy plotki i si&amp;#281; puszy, a dwa rymy i go suszy Otoczony kobietami, co otaczaj&amp;#261; impotentami si&amp;#281; za siano Patentami nowego wylansowano Tak samo gdzie nie patrz&amp;#281; jak w teatrze graj&amp;#261; Bogatsze rymy, nie udaj&amp;#261;, fakt&amp;oacute;w nie zacieraj&amp;#261; Maj&amp;#261; to, o co pajacyki si&amp;#281; poc&amp;#261; Pierdol&amp;#261;, [?], bez otoczki i oprawy Nie dla s&amp;#322;awy, a dla chwa&amp;#322;y same dobre orygina&amp;#322;y Nie wypa&amp;#322;y nie jednego powiela&amp;#322;y na hardkorze Nie wchodz&amp;#261;c na pole si&amp;#281; czai&amp;#322;y na zborze To co, &amp;#380;e giete masz, i ubierasz firm&amp;oacute;wki Czy czo&amp;#322;&amp;oacute;wki nie zapewnia wygl&amp;#261;d z reklam&amp;oacute;wki Nie wart z&amp;#322;ot&amp;oacute;wki tw&amp;oacute;j rap, ja st&amp;oacute;wki mam nabite Tylko moim wrogom polecam twoj&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281; pajacu Ref. Takich lamus&amp;oacute;w jak ty unikam To w oczy kole, pseudo rap pierdole Boysbandy, &amp;#347;miecie wszystko sprzedajecie Boli to tych, co z w&amp;#322;asnej woli si&amp;#281; sprzedali Sprawd&amp;#378; tego typa, wypas, rap rarytas Kto to? Pytasz Z g&amp;oacute;ry wiesz tego stylu masz nie tyka&amp;#263; Je&amp;#347;li nie chcesz z problemami si&amp;#281; boryka&amp;#263; JWP Deluks Intoksynator, Pcp klika, styka Ten, ten i tamten wkurwia mnie jak spotkanie z policjantem M&amp;oacute;wi&amp;#281; co my&amp;#347;l&amp;#281;, robi&amp;#281; co m&amp;oacute;wi&amp;#281; zatem Nie chc&amp;#281; mie&amp;#263; nic wsp&amp;oacute;lnego z tym co podpierdala cudzy patent Wa&amp;#322;kuje si&amp;#281; z w&amp;#322;asnym bratem S&amp;#322;uchacza raczy chujowym rapem Wi&amp;#281;c lepiej szybko zamknij jap&amp;#281; zanim j&amp;#261; otworzysz A wszystkim wyjdzie to na korzy&amp;#347;&amp;#263; &amp;#379;yj i daj po&amp;#380;y&amp;#263;, oby nasze drogo si&amp;#281; nie zesz&amp;#322;y Twoje &amp;#347;ciemnione s&amp;#322;owa, twoje &amp;#347;ciemnione gesty Precz z tym, podpisany Foster, muzyce bez reszty oddany JW. Pany, Wawa, Bielany Co zapomnia&amp;#322;e&amp;#347;? To ju&amp;#380; ci przypominam Tak nadszed&amp;#322; fina&amp;#322;, wi&amp;#281;c opowiem ci dlaczego Ja dobrze pami&amp;#281;tam, to nie wzi&amp;#281;&amp;#322;o si&amp;#281; z niczego Z cz&amp;#322;owieka prawdziwego nie by&amp;#322;o w Tobie krzty nigdy W&amp;#322;a&amp;#347;nie to z&amp;#322;o zrodzi&amp;#322;o te konflikty T&amp;#322;ok, nie przyjazne t&amp;#322;o, pami&amp;#281;tam to czas dat&amp;#281; [?] Tylko nie wiem sk&amp;#261;d wzi&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347; si&amp;#281;, sk&amp;#261;d przyszed&amp;#322;e&amp;#347; Czego chcesz tym razem? Szukasz wra&amp;#380;e&amp;#324;? Nie ma miejsca na pok&amp;#322;adzie, w bazie z twym or&amp;#281;&amp;#380;em Rozmijasz si&amp;#281; z sensem dla mnie wa&amp;#380;nych postaw Dlatego nie chce mie&amp;#263; z tob&amp;#261; nic wsp&amp;oacute;lnego, koniec kropka Ref. Takich lamus&amp;oacute;w jak ty unikam To w oczy kole, pseudo rap pierdole Boysbandy, &amp;#347;miecie wszystko sprzedajecie Boli to tych, co z w&amp;#322;asnej woli si&amp;#281; sprzedali

P.C.P. - Nie chc w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/p-c-p-nie-chc-tekst-piosenki,t,504917.html

