
P.C.P., Sztuka adaptacji
To precedens przetrwania... ...To sztuka adaptacji... [x2] Masz pomys&amp;#322;y? Oby zab&amp;#322;ys&amp;#322;y Oby doby przynosi&amp;#322;y zasoby S&amp;#261; sposoby patenty, fuchy przekr&amp;#281;ty Cz&amp;#322;owiek zaj&amp;#281;ty, i nie zawsze jak Zakr&amp;#281;ty popierdala, plan ustala i odpala Gandzie czuje, poluje Jak zwierze kolacji Nie maj&amp;#261;c dotacji to przetrwanie To sztuka adaptacji, wykumanie sytuacji przed jej napi&amp;#281;ciem Unik przed pchni&amp;#281;ciem, by&amp;#347; nie zosta&amp;#322; zdj&amp;#281;ciem Jedynie wiesz po drinie, za te chwile, za dile za doko&amp;#324;czone style Gdy zale&amp;#380;y tyle na sile twej psychiki Sztuka adaptacji to sytuacji tej wyniki B&amp;#322;ysk, sreber winyli trzaski Gda&amp;#324;ski rap, kontra wypaczanie ja&amp;#378;ni Zysk, fa&amp;#322;sz na pysk maski Bez fantazji szary obraz dra&amp;#380;ni Brak do okazji, brak wyobra&amp;#378;ni razi Nie tym razem, razem ra&amp;#378;niej, przyja&amp;#378;nie P&amp;oacute;&amp;#322;noc- centrum i po&amp;#322;udnie w&amp;#322;a&amp;#347;nie Na bok wa&amp;#347;nie, si&amp;#281; bawi, kto nie za&amp;#347;nie Kluby, studio, eskapady furk&amp;#261; Czy podw&amp;oacute;rko i pod chmurk&amp;#261; Bliscy mi tu, mi tu lepiej tu mnie spotkasz Na totka nie czekam, nie narzekam hobby ma praca Starczy na melan&amp;#380; i stop na kaca Nie zawracam bez ryzyka, to nie &amp;#380;ycie Tu&amp;#380; po tej polemice pozdrawiam twoje okolice Kear [?] tak to widz&amp;#281; Adaptacji, kunszt sztuka tutaj r&amp;oacute;wnowaga mi&amp;#281;dzy Zdobywaniem wiedzy a pieni&amp;#281;dzy Zarobek raz, a na co to wydane dwa Przemy&amp;#347;l sobie, ja zdobi&amp;#281; setki pewne jak tej bletki los Co j&amp;#261; zwijam Deluks i nie wa&amp;#380;ne co m&amp;oacute;wi kto&amp;#347; Z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; omijam nawet jak b&amp;#322;&amp;#261;d da w ko&amp;#347;&amp;#263; Tylko cz&amp;#322;owieka m&amp;#261;dro&amp;#347;ci do&amp;#347;&amp;#263;, by z tego wynie&amp;#347;&amp;#263; co&amp;#347; Zawzi&amp;#281;to&amp;#347;&amp;#263; versus multum przeszk&amp;oacute;d A w sercu moc wers&amp;oacute;w mych Do rzeczy z&amp;#322;ych &amp;#322;ap, &amp;#322;ap, &amp;#322;apiesz dystans Wok&amp;oacute;&amp;#322; iskra na rap, na raz mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; seks joint W&amp;#322;asny k&amp;#261;t to s&amp;#261;d, pogl&amp;#261;d truskulowym pasmem, Jasne, jak p&amp;oacute;&amp;#322;nocna gwiazda nad miastem  Nie trzeba biec za reszt&amp;#261;, by pierwszym dobiec Sam powiedz wobec roboty zawsze b&amp;#261;d&amp;#378; fachowiec St&amp;#261;paj&amp;#261;c po cienkim lodzie zapominasz o ch&amp;#322;odzie C&amp;oacute;&amp;#380; pieni&amp;#261;dz zawsze w modzie W wodzie gor&amp;#261;cej k&amp;#261;pany, rozgadany zajarany sob&amp;#261; Pierwszy ma mundurow&amp;#261; wizyt&amp;#281; s&amp;#322;u&amp;#380;bow&amp;#261; Rusz g&amp;#322;ow&amp;#261; tr&amp;oacute;jmiasto to bastion kombinacji Gdzie sztuka adaptacji to twych racji przetrwanie To twoje zdanie, a nie te, co na ekranie Og&amp;#322;upianie, og&amp;#322;upi g&amp;#322;upiego niejednego Zobaczy p&amp;oacute;jdzie kupi nie wie, dlaczego Bez w&amp;#322;asnego poj&amp;#281;cia umys&amp;#322; do wynaj&amp;#281;cia A trza mie&amp;#263; na ruchy, na giet&amp;#281; do poduchy Na ciuchy, na &amp;#380;ycie, ch&amp;#281;ci na wybicie Wobec manipulacji b&amp;#261;d&amp;#378; nie do zgi&amp;#281;cia W aglomeracji to sztuka adaptacji ...To precedes przetrwania... ...To sztuka adaptacji... [x2]

P.C.P. - Sztuka adaptacji w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/p-c-p-sztuka-adaptacji-tekst-piosenki,t,505110.html

