
Pares, Fenomen Pares
Odbierz fal&amp;#281;, poczuj jej zakresu ca&amp;#322;&amp;#261; skal&amp;#281; Fokus na style, na tyle, na ile sobie wyobra&amp;#380;asz Fenomen Pares&amp;#322;&amp;oacute;w, co fakty obna&amp;#380;a Firmuje tylko to, co fakty wyra&amp;#380;a Co&amp;#347; co daje kopa, co&amp;#347; co fascynuje Dobra fama, fanfary tego oczekuj&amp;#281; O niech si&amp;#281; nie fatyguje &amp;#380;aden frajer do fauli Nie ma szans na fanty jest s&amp;#322;abszy od Fali Na finiszu czeka go zero medali A ja z feeri&amp;#261; nagr&amp;oacute;d w d&amp;#322;oni &amp;#379;aden fakir nie poskromi takiej bestii, Cho&amp;#263; by&amp;#322;by najlepszy Wiedz, nie jestem lafia, ani &amp;#380;adna fafarafa Jestem silna sztuka d&amp;#322;uga jak &amp;#380;yrafa, fa, fa ... Fa- jak mocna i dzika kobieta La- czasem dama taka delikatna Fa- jak mocna i dzika kobieta La- czasem dama taka delikatna Mikrofonem forsuj&amp;#281; swoje wp&amp;#322;ywy bez fikcji Nie fabrykuje bzdur fa&amp;#322;szywych I to mi wystarczy by zdoby&amp;#263; s&amp;#322;uchaczy Wi&amp;#281;c wal&amp;#281; prosto z mostu mi&amp;#281;dzy oczy Opis fabu&amp;#322;y tego co by&amp;#322;o i co teraz si&amp;#281; toczy Bez futurystycznych wizji, nie mam sn&amp;oacute;w proroczych Raz wpadam w furi&amp;#281;, raz stoj&amp;#281; na uboczu (Fa) ferwor walki popycha do dzia&amp;#322;ania (La) cisza, spok&amp;oacute;j do fugi mnie sk&amp;#322;ania Czasem za fasad&amp;#261; krzykacza nie mam nic do dodania To zale&amp;#380;y od dnia, moje r&amp;oacute;&amp;#380;ne fochy losowo gram Kto mnie nie zna na razie nie wie, &amp;#380;e mam r&amp;oacute;&amp;#380;ne twarze (&amp;#380;e, &amp;#380;e, &amp;#380;e) &amp;#379;e si&amp;#281; zmieniam jak modelka na pokazie przed wyj&amp;#347;ciem na wybieg, Ja ju&amp;#380; tak mam, &amp;#380;e was atakuj&amp;#281; jak przyp&amp;#322;yw pla&amp;#380;y brzeg Sprawd&amp;#378; to, to Do, to z moc&amp;#261; tornado Sprawd&amp;#378; Re, jak p&amp;#322;ynnie recytuje Dore reklamuje, sprawd&amp;#378; mnie Teraz De to jest moja litera De ci dokucza i dech ci zapiera Posy&amp;#322;a na deski jak nokaut boksera Prawdziwa jak dow&amp;oacute;d, nie ma dublera De ci&amp;#281; dobija jak depresja gangstera Jak dzika pantera do skoku si&amp;#281; szykuje Jak diabe&amp;#322; dusze demoralizuje Kiedy w sejmie debata, De kr&amp;#281;ci bata Zaci&amp;#261;ga si&amp;#281;, cz&amp;#281;stuje brata Wydmuchuje to, co w p&amp;#322;ucach filtruje Kaszle i deklaruje, &amp;#380;e postanowi&amp;#322;a, &amp;#380;e si&amp;#281; decyduje &amp;#379;e deficytu s&amp;#322;&amp;oacute;w nie przewiduje &amp;#379;e fa&amp;#322;szywych zdemaskuje &amp;#379;e Dore styl scen&amp;#281; zdominuje De to droga do doskona&amp;#322;o&amp;#347;ci De jak podr&amp;oacute;&amp;#380; do dna &amp;#347;wiadomo&amp;#347;ci Jak dusza we mnie, detal w ca&amp;#322;o&amp;#347;ci Siedzi w &amp;#347;rodku mojej dzia&amp;#322;alno&amp;#347;ci Dok&amp;#261;dkolwiek id&amp;#281; ona te&amp;#380; tam dociera Dore i jej litera, teraz Sprawd&amp;#378; to, to Do, to z moc&amp;#261; tornado Sprawd&amp;#378; Re, jak p&amp;#322;ynnie recytuje Dore reklamuje, sprawd&amp;#378; mnie Teraz De to jest moja litera Jak g&amp;#322;upota dra&amp;#380;ni, jak upa&amp;#322; doskwiera Przez d&amp;#380;ungl&amp;#281; duplikat&amp;oacute;w musi si&amp;#281; przedziera&amp;#263; Jak domofon otwiera kolejne drzwi Jak dyktator w Chile dyktuje mi Definiuje m&amp;oacute;j styl i decyduje Czy moje s&amp;#322;owo jak delicja smakuje Sprawd&amp;#378; to, to Do, to z moc&amp;#261; tornado Sprawd&amp;#378; Re, jak p&amp;#322;ynnie recytuje Dore reklamuje, sprawd&amp;#378; mnie Teraz De to jest moja litera (Naraz puszczone:) Sprawd&amp;#378; to, to Do, to z moc&amp;#261; tornado Sprawd&amp;#378; Re, jak p&amp;#322;ynnie recytuje Dore reklamuje, sprawd&amp;#378; mnie Teraz De to jest moja litera Fa- jak mocna i dzika kobieta La- czasem dama taka delikatna Fa- jak mocna i dzika kobieta La- czasem dama taka delikatna x2
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