
PCP, Obywatel MC
79 jestem pierwszy etap na kresk&amp;#281;
G&amp;#322;odny ciekaw &amp;#347;wiat na mnie czeka&amp;#322;
Nie wiedzia&amp;#322; co ZOMO co bezpieka
I co chc&amp;#261; od ludu co narzeka
Jeden ucieka za granice manifest i ulice
Drugi gdzie podgl&amp;#261;dy studzi armatka wodna
Ziom celuje we w&amp;#322;asny nar&amp;oacute;d bro&amp;#324;
Sw&amp;#261;d &amp;#322;zawi&amp;#261;cych gaz&amp;oacute;w b&amp;#322;&amp;#261;d
Temu pod pr&amp;#261;d mo&amp;#322;otowy kamienie
I si&amp;#322;a co w prawdzie drzemie
Budzi si&amp;#281; ze snu polskie plemi&amp;#281; polskie miasta
W radiu jenera&amp;#322; na dost&amp;#281;pnych pasmach
Na murach p&amp;#281;dzlami has&amp;#322;a
Dorastam gdzie kartki na w&amp;#281;dlin&amp;#281; benzyn&amp;#281; mas&amp;#322;a
Tam kawior pasta karnawa&amp;#322; zabawa
Tu 1 maja poch&amp;oacute;d jak ka&amp;#380;e ustawa
Teraz m&amp;oacute;wi&amp;#281; co chc&amp;#281; i mam brawa za to
Wtedy mato&amp;#322; nie jeden by gania&amp;#322; za te teksty
Baltony peweksy po&amp;#347;ci&amp;#322; wsch&amp;oacute;d sza&amp;#322; na zach&amp;oacute;d
Dla dzieciak&amp;oacute;w s&amp;#322;odycze za granicy paczki
Jak znaczki zbiera&amp;#322; niejeden ma&amp;#322;olat
Po piwach puszki opakowania od czekolad
Jedno z grona co dla [?] litra pi&amp;#322;y
Ty masz znasz i problemy wtedy by&amp;#322;y
Sk&amp;#261;d wzi&amp;#261;&amp;#263; pierdolonych z&amp;#322; do &amp;#380;y&amp;#322;y z&amp;#322;ota
Na prawnych lukach
Dobrze kombinowa&amp;#263; te&amp;#380; sztuka
Si&amp;#281; odnalaz&amp;#322; ten co dobrze szuka&amp;#322;
Ref.
Strajki czeskie filmy ruskie bajki
Polsport nie nike kraj taki jaka historia
Na teoriach utopii dzi&amp;#347; czas otwiera&amp;#263; oczy
Ten rap to doping
Post&amp;#281;p od p&amp;oacute;&amp;#322;ek z chlebem i octem
Do supermarket&amp;oacute;w cho&amp;#263; nie ka&amp;#380;dy cieszy si&amp;#281; tu
Od komitetu cenzury widowisk i publikacji
Dost&amp;#281;p do rzetelnych informacji a przy tym
Prowokacji bredni na &amp;#322;amach medii i ty
Ch&amp;#322;oniesz Bary Idole jak w ciemi&amp;#281; bity
Kupujesz na stadionie p&amp;#322;yty w tunelu Fubu
Jak wielu tanio chcesz spr&amp;oacute;buj bublem zatruj
Jak delikwenta obrz&amp;#281;d voodoo
Nie oczekuj cudu kraj taki jaka wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; ludu
Wie&amp;#347;maki i ekspansja z USA fastfood&amp;oacute;w
Zbuduj symbol rynek go zdepcze szybko
W Bravo Popcorn hip hop mega cool stary
Co butik koszulki z nadrukiem Che Gevary
Radio Maryja hipnoza starych bab
Szukuj dary na now&amp;#261; fur&amp;#281; dla ojca Rydzyka
Polityka si&amp;#281; &amp;#347;miej&amp;#281; nie troskam
Stra&amp;#380; marsza&amp;#322;kowska wynosi pos&amp;#322;a
Samoobrony Latynos za te kino Oscar
Dokao ? zostaw media zwyczajem
W kraju gdzie dwa razy wi&amp;#281;cej si&amp;#281; wydaje ni&amp;#380; zarabia
Nikt si&amp;#281; nie przyznaje a tym czasem
Za t&amp;#261; kas&amp;#281; &amp;#322;awa przysi&amp;#281;g&amp;#322;ych nie mia&amp;#322;a nic do niego
Za t&amp;#261; kas&amp;#281; studiuje prywatnie prawo syn s&amp;#281;dziego
&amp;#379;ona konduktora ma co w&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; do lod&amp;oacute;wki
Psy z drog&amp;oacute;wki je&amp;#380;d&amp;#380;&amp;#261; na tir&amp;oacute;wki
Za t&amp;#261; kas&amp;#281; kupisz wszystko i wszystkich
Za flaszk&amp;#281; whisky czy baniek ton&amp;#281;
Jak w swym procesie przysi&amp;#281;g&amp;#322;ych Al Capone
Studio stocznia Kar za mikrofonem
Ref.



Strajki czeskie filmy ruskie bajki
Polsport nie nike kraj taki jaka historia
Na teoriach utopii dzi&amp;#347; czas otwiera&amp;#263; oczy
Ten rap to doping
Moc bitu wole ocb smoking ni&amp;#380; garnitur
Mam pomys&amp;#322; co pozwala &amp;#380;y&amp;#263; mi tu
Ty tu przesta&amp;#324; na s&amp;#261;siada maj&amp;#261;tek zerka&amp;#263;
Si&amp;#281; cieszy&amp;#263; zacznij naucz w oczy patrzy&amp;#263;
M&amp;oacute;wi&amp;#263; do celu nie oferuj za plecami
Jak starsza pani czy zgred z w&amp;#261;sem
Co palcami wytykaj&amp;#261; od lat w konfidencji
Starych dat nawyki zmienia si&amp;#281; &amp;#347;wiat on t&amp;#281;skni
Chcesz to beknij nie chcesz tu zalewy prze&amp;#380;y&amp;#263;
Musisz w co&amp;#347; wierzy&amp;#263; musisz
By osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; co&amp;#347; si&amp;#281; przebi&amp;#263; musisz
Narkotyki to nie spos&amp;oacute;b na z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; kt&amp;oacute;r&amp;#261; dusisz
Z jednej strony widz&amp;#281; ludzi co chc&amp;#261;
I wiedz&amp;#261; jak &amp;#380;y&amp;#263; jak korzysta&amp;#263; jo&amp;#322;
Praca pasja podr&amp;oacute;&amp;#380;e kluby dystans
Nie koniecznie jak si&amp;#281; pisze w modnych pismach
Z drugiej strony betonowe domy
Sfrustrowane ziomy z planem
O imieniu przetrwanie
I swoje miejsce masz ty i mam i ja
Bez sensu nienawidzi&amp;#263; kogo&amp;#347; bo mu los sprzyja
Rozwijam lista poprawek d&amp;#322;uga jak Wis&amp;#322;a
Wita ci&amp;#281; agresja nie &amp;#380;yczliwo&amp;#347;&amp;#263; na ulicach
Recesja presja co r&amp;oacute;&amp;#380; to komplikacja
Wkurwia jak inwigilacja przemys&amp;#322;owych kamer
Omin&amp;#261;&amp;#263; ca&amp;#322;y ten zam&amp;#281;t powiem uczciwie
B&amp;#281;dzie trudno ale nie niemo&amp;#380;liwie
A gdyby&amp;#347; mia&amp;#322; urodzi&amp;#263; si&amp;#281; zn&amp;oacute;w
To tylko w Polsce i tylko tu
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