
Paluch, Bierz przykład, daj przykład (prod. Dj Story, scratch Dj Story)
Jeśli chcesz mieć więcej - to weź się za naukę
Wiem, że warunki są trudne, ale dasz radę na stówę
Ja każdy aspekt życia traktuje jako sztukę
Chociaż często mam pod górkę, 
Pech - mój najlepszy kumpel
Ty, pier** zamułkę, bierz przykład z dobrych ziomów
Oni idą dobrą drogą, chociaż nie są z dobrych domów
A kradzieże telefonów i ___na przypał
To chujowy start, uwierz szkoda na to życia
Nie zostaniesz Corleone, Montana ani Capone
Ci co mieli takie filmy dzisiaj tęsknią za domem
Żyjesz raz i do śmierci masz bilet w jedną stronę
Moje szlaki oblodzone dla wielu są zbyt strome
Jebać akcje festynowe i bankiety Viva Comet
W teren lecę jak Land Rover, oni lecą jak Romet
Ty też tak możesz, tylko odkryj powołanie
Sam decyduj o swym życiu, bądź swego życia panem!

Chcesz mieć więcej to weź się za naukę (za naukę)
Pier** zamułkę (pie, pie, pier** zamułkę)
Żyjesz raz (o, odkryj powołanie )
Sam decyduj o swym życiu, bądź swego życia pewny
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Na co masz zajawkę: MMA, rap czy football?
Jeśli coś blokuje rozwój to odrzuć to gówno
Nie dostaniesz nic na miejscu, marzeń nie spełnisz jutro
Tylko praca i cierpliwość pomoże wygrać z chu**
Ja nie chcę Cię nauczać, ty nie musisz mnie słuchać
Zabłądź sam i samemu drogi wyjścia szukaj
Na własnej skórze poczuj syf, zakochaj się w bólu
Później ropier**ten związek i swoje życie podsumuj
Każdy szuka inspiracji, ty bierz przykład z najlepszych
Daj przykład zagubionym by dążyli do perfekcji
Uwierz w swoje możliwości, 
Niech pochłonie Ciebie pasja
Sam rządzisz swoim losem, 
Wyjścia nie pokaże pasjans
Wyjdź na powietrze, wyłącz monitor od kompa, tej!
Idź tam gdzie podpowiada Ci duchowy kompas
Zrób coś sensownego, odnów z ziomalami kontakt
Pozmieniaj swoje plany i ze szczęściem utwórz kompakt

Chcesz mieć więcej to weź się za naukę (za naukę)
Pier** zamułkę (pie, pie, pier** zamułkę)
Żyjesz raz (o, odkryj powołanie )
Sam decyduj o swym życiu, bądź swego życia pewny!
/2x

Paluch - Bierz przykład, daj przykład (prod. Dj Story, scratch Dj Story) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/paluch-bierz-przyklad-daj-przyklad-prod-dj-story-scratch-dj-story-tekst-piosenki,t,635851.html

