
Pares, Reedukacja
Wsp&amp;oacute;&amp;#322;czuj&amp;#281; twojej matce Zamiast zrobi&amp;#263; co&amp;#347; siedzisz znowu na klatce Tak jest naj&amp;#322;atwiej Gdy my&amp;#347;l o przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci ci&amp;#281; mierzi Dla idea&amp;#322;&amp;oacute;w masz tony niech&amp;#281;ci I brak respektu dla tych co byli pierwsi Nie poznaje tych podw&amp;oacute;rek ani blok&amp;oacute;w, Nie poznaj&amp;#281; mody ani atmosfery wok&amp;oacute;&amp;#322; Bo co innego na temat hip-hopu uczy&amp;#322;a nas Bogna w Kolor Szoku w roku dziewi&amp;#281;&amp;#263;, dwa to czysta poezja  Huzdemak, Trzyha i Mistic Molesta szalone freestyle i nie oddychasz Wu Igrek Pe Trzy i szit Scyzoryka A teraz? idea&amp;#322;&amp;oacute;w nie pozbierasz Licz&amp;#261; si&amp;#281; dziwki a nie litera wers&amp;oacute;w Snuj&amp;#261; si&amp;#281; bandy blokers&amp;oacute;w, Pij&amp;#261;, si&amp;#281; bij&amp;#261; i &amp;#263;paj&amp;#261;  bez sensu Sztuka versus agresja ja szukam, Kiedy zape&amp;#322;ni si&amp;#281; ta luka? Refren; Wystarczy przesta&amp;#263; my&amp;#347;le&amp;#263; o pewnych kwestiach Przestaw si&amp;#281;, zbierz te elementy w zestaw Prawda bolesna w&amp;#322;asnego odbicia w lustrze Cz&amp;#322;owieku przegl&amp;#261;dasz si&amp;#281; w swojej osobistej pustce Starzy co dzie&amp;#324; zapychaj&amp;#261; do pracy Masz wi&amp;#281;c szans&amp;#281; przejrze&amp;#263; si&amp;#281;, zobaczy&amp;#263; Swoj&amp;#261; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; odbit&amp;#261; w ich cieniu &amp;#379;e &amp;#380;ycie sp&amp;#281;dzasz na nic-nie-robieniu, leniu Po co my&amp;#347;le&amp;#263;? Si&amp;#281; wie! Przepis na &amp;#380;ycie rapuje kto&amp;#347; w tle Pracowa&amp;#263; nie chce si&amp;#281;, proste S&amp;#261; lepsze metody na &amp;#380;ycie owocne, &amp;#380;a&amp;#322;osne Kozak jeste&amp;#347; i dajesz rad&amp;#281; HWDP  znasz te zasad&amp;#281;! Dajesz jej wyraz Sam z&amp;#322;o wyrz&amp;#261;dzisz wtedy wygrywasz Dasz si&amp;#281; przerobi&amp;#263;, musisz si&amp;#281; m&amp;#347;ci&amp;#263; Sumienie &amp;#347;pi zatrute melan&amp;#380;ami z osiedla Nas&amp;#261;czone jak cukierki Wedla Kiedy&amp;#347; zrozumiesz, &amp;#380;e drogi swojej szuka si&amp;#281; jak dziecka w t&amp;#322;umie trzeba umie&amp;#263; m&amp;oacute;wi&amp;#263; nie gdy z&amp;#322;o ciebie kusi &amp;#347;pi&amp;#261;cy kr&amp;oacute;lewiczu na garnuszku mamusi Refren. Ty tego nie stworzy&amp;#322;e&amp;#347;, przyszed&amp;#322;e&amp;#347; na gotowe &amp;#379;e jeszcze pyskujesz nastawia mnie bojowo Daje s&amp;#322;owo, wkurwiasz mnie, napawasz wstr&amp;#281;tem Nie dok&amp;#322;adasz cegie&amp;#322; jeszcze burzysz fundamenty Kiedy&amp;#347; za starych czas&amp;oacute;w nie by&amp;#322;o tylu diss&amp;oacute;w, Hip-hop mia&amp;#322; klas&amp;#281;, pasj&amp;#281;, co &amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#322;a nas w jedn&amp;#261; nacj&amp;#281; Zas&amp;#322;uchan&amp;#261; w Radia Kolor stacji wibracje Bliskie relacje jak jedna rodzina Dzi&amp;#347; nie poznaje twarzy bez kt&amp;oacute;rych my&amp;#347;la&amp;#322;am, &amp;#379;e nie da si&amp;#281; wytrzyma&amp;#263;. Kumpel jest wrogiem, bliski jest nikim To, co jest wa&amp;#380;ne to twoje wyniki, rankingi, listy p&amp;#322;ac Tyle jeste&amp;#347; wart ile masz, patrz! Zazdro&amp;#347;ci tyle ile py&amp;#322;u na budowie Sukces komercyjny jest ju&amp;#380; na&amp;#322;ogiem Cokolwiek powiem z oporem si&amp;#281; zmaga Realia brutalne jak Kravmaga Bogiem jest moda, to co wypada Pe&amp;#322;ni nienawi&amp;#347;ci s&amp;#261; wszyscy, &amp;#379;yjemy w&amp;#347;r&amp;oacute;d idea&amp;#322;&amp;oacute;w zgliszczy System nas wypala i niszczy Poci&amp;#261;ga bo jak z&amp;#322;oto si&amp;#281; b&amp;#322;yszczy Zabawne: s&amp;#322;awa i forsa by&amp;#322;y niepopularne, naprawd&amp;#281;! Ch&amp;#322;opcze kiedy dopiero by&amp;#322;e&amp;#347; w planach Ja ju&amp;#380; w hip-hopie by&amp;#322;am zakochana Si&amp;#281; uczy&amp;#322;am jak rapowa&amp;#263;, teraz mi ci&amp;#281; szkoda Widz&amp;#281; bowiem, &amp;#380;e poci&amp;#261;ga ciebie tylko moda No wi&amp;#281;c nie trzeba, lepiej nie &amp;#347;piewaj Zabieraj zabawki, szybko st&amp;#261;d zwiewaj Pozw&amp;oacute;l, &amp;#380;e od razu zapomn&amp;#281;, &amp;#379;e mia&amp;#322;e&amp;#347; tupet i pru&amp;#322;e&amp;#347; si&amp;#281; do mnie &amp;#379;e w og&amp;oacute;le otwiera&amp;#322;e&amp;#347; usta Czysta poza, pusta mowa, trenowana w lustrach Jak mo&amp;#380;esz nie wiedzie&amp;#263; kim Jeru jest M&amp;oacute;wisz, ze oboj&amp;#281;tne ci jest Czy J. Lo czy Stereo pada deszcz Ale wiesz, nie odkry&amp;#322;e&amp;#347; tego jeszcze &amp;#379;e hip-hop wype&amp;#322;nia serca przestrze&amp;#324; Yo, pares&amp;#322;&amp;oacute;w teksty, podk&amp;#322;ad Reda Nowy materia&amp;#322; czy wi&amp;#281;cej ci trzeba Cztery czterna&amp;#347;cie realizacja S&amp;#322;uchaj cz&amp;#322;owieku to reedukacja Re-e-edukacja, re-edu, re-e-edukacja, ah-ah x 6
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