
Pares, Mam to w sobie
Mam to w sobie, Rytm kt&amp;oacute;ry &amp;#322;&amp;#261;czy r&amp;oacute;&amp;#380;ne nacje na tym globie Metronom istoty o dumnej nazwie cz&amp;#322;owiek Wskaz&amp;oacute;wka czasu na krwi obieg Mam to w sobie, w sobie, w uszach, w sercu, w g&amp;#322;owie Tego co robi&amp;#281; jest powodem Oznaczona rytmem jak paskowym kodem chodz&amp;#281; bowiem Powiem te s&amp;#322;owa: Mam go tyle ile zg&amp;#322;osze&amp;#324; do Idola, Ile fan&amp;oacute;w ma gwiazda popowa Ja mam to w sobie bo to na dnie mieszka Kiedy dam to w obieg (co?) spadniesz z krzes&amp;#322;a (dok&amp;#322;adnie!) wiesz jak gram to? (Sprawd&amp;#378;!) czempion jak FC Santos, raz, dwa ja znam to fraz esperanto wraz z Pares&amp;#322;&amp;oacute;w (yo) nie ma to tamto nasz talent zn&amp;oacute;w jak lampion l&amp;#347;ni ja mam to we krwi bo tam to tkwi Refren: To praktyka i &amp;#263;wiczenia (Mam to w sobie) Kartka i wolne style (Mam to w sobie) Pozwolisz, &amp;#380;e dam ci rad&amp;#281; Najwy&amp;#380;szy czas by si&amp;#281; obudzi&amp;#263; Teraz hip-hop jest recept&amp;#261; bo rock and roll ju&amp;#380; nie Bo ja mam to w sobie tak jak nerki i w&amp;#261;trob&amp;#281; Pe&amp;#322;na s&amp;#322;owem kradn&amp;#281; d&amp;#378;wi&amp;#281;ki tak jak Prometeusz ogie&amp;#324; Aby nazwa&amp;#322; j&amp;#281;zyk gi&amp;#281;tki, co pomy&amp;#347;li g&amp;#322;owa Znosi&amp;#263; m&amp;#281;ki ja gotowa by prostowa&amp;#263; Ziemi owal Bo to we mnie wlaz&amp;#322;o i g&amp;#322;&amp;#281;boko siedzi Jak Irena Dziedzic pozwolenie mam by bredzi&amp;#263; Cho&amp;#263; to nie Egipt to czuje hot-hot, klei mi si&amp;#281; gadka Dla mnie hip-hop wi&amp;#281;cej wart ni&amp;#380; markowa szmatka Melodia we mnie p&amp;#322;ynie Rze&amp;#378;bi mnie jak rzeka Kolorado wy&amp;#380;yn&amp;#281; Jestem na ni&amp;#261; naczyniem, ona moim paliwem Fala perpetuum mobile nuci, ko&amp;#322;ysze Karmi uszy uczulone na cisze Od&amp;#347;wie&amp;#380;a umys&amp;#322; jak woda ze &amp;#378;r&amp;oacute;de&amp;#322; Vichy Czy te&amp;#380; j&amp;#261; s&amp;#322;yszysz, czy czy te&amp;#380; jej pragniesz? Czy jeste&amp;#347; melomanem jak Bach albo Wagner? Fala, Dore i Pe znaj&amp;#261; prawd&amp;#281;! Refren: Ja mam to w sobie odk&amp;#261;d mam to w sercu Kt&amp;oacute;re dawno ju&amp;#380; zaros&amp;#322;o tkank&amp;#261; wers&amp;oacute;w Chrza&amp;#324; blokers&amp;oacute;w (rybko), to nie hip-hop Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, zabawa, pok&amp;oacute;j, jedno&amp;#347;&amp;#263; i rytm, yo! Tego tam nie ma, ty to w sercu miej (ej) Do tego wena, setki wers&amp;oacute;w klej (ej) I przede wszystkim (co), kochaj bit i rymy (co) Je&amp;#380;eli tego w tobie brak to zajmij si&amp;#281; czym&amp;#347; innym Z&amp;#322;apa&amp;#322;am i mam to jak Tadeusz Kantor mia&amp;#322; to tak&amp;#380;e s&amp;#322;ynny Gian Franco Ferre, jestem koneserem, Nagrywam rymowanki jak ornitolog trele Czy w niedziele czy w poniedzia&amp;#322;ek WuBe dawaj bity dalej a&amp;#380; poruszy si&amp;#281; morale Ziomale skul&amp;#261; uszy, nikt si&amp;#281; nie puszy Bo odwrotnie proporcjonalny talent mam do tuszy Bo ja mam, mam, mam, mam to w sobie x 5
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