
Pete, Nic mnie nie zatrzyma
No i co teraz? Przechodz&amp;#281; jak taran
Przyszed&amp;#322; czas na solo
Nic mnie nie zatrzyma
19 lat &amp;#380;ycia, przyszed&amp;#322; czas na solo
Nie patrze na innych, dzia&amp;#322;am w zgodzie ze sob&amp;#261;
Otwieram ksi&amp;#281;g&amp;#281; zapisuj&amp;#281; puste strony
Nie czas na pok&amp;oacute;j, lecz czas na wojny
Jestem teraz &amp;#380;o&amp;#322;nierzem b&amp;#281;d&amp;#281; walczy&amp;#322; o to w co wierze
Wszystko zniknie, rozbij&amp;#261; mury, upadn&amp;#261; wie&amp;#380;e
Pozostanie jedna gra, kt&amp;oacute;rej teraz s&amp;#322;uchasz
Cz&amp;#322;owieka, kt&amp;oacute;ry cel znalaz&amp;#322;, bo kiedy&amp;#347; szuka&amp;#322;
I ufa&amp;#322;, &amp;#380;e warto i&amp;#347;&amp;#263; cho&amp;#263; czasem ci&amp;#281;&amp;#380;ko
Ciekawe czy zgadniesz, kto da&amp;#322; mu zwyci&amp;#281;stwo
Wierz&amp;#281; w to w co wierz&amp;#281;, nie mam zamiaru nic zmienia&amp;#263;
To moje &amp;#380;ycie, m&amp;oacute;j rap i moja ziemia
&amp;#379;adna &amp;#347;ciema, lecz cel &amp;#380;yciowej mej drogi
Ws&amp;#322;uchaj si&amp;#281; w me rady oraz w me przestrogi
Je&amp;#347;li chcesz przejrze&amp;#263; na oczy masz teraz szans&amp;#281;
We&amp;#378; j&amp;#261; wykorzystaj, wsp&amp;oacute;lnie ze mn&amp;#261;
We&amp;#378; udzia&amp;#322; w tej walce!
(Comone! 
Jea, Jea, Comone)
Czasu coraz mniej, musz&amp;#281; t&amp;#261; walk&amp;#281; wygra&amp;#263;
Nagroda jest wysoka, to trzeba przyzna&amp;#263;
Musze wyznac ze wiele sil bede potrzebowa&amp;#322;
Szatan wci&amp;#261;&amp;#380; pr&amp;oacute;buje i b&amp;#281;dzie nadal pr&amp;oacute;bowa&amp;#322;
Mnie zniszczy&amp;#263;, pogr&amp;#261;&amp;#380;yc, zabrac do siebie
Na razie  wygrywa, lecz nie znajdzie mnie w piekle
Ta walka b&amp;#281;dzie moja, nic mnie nie zatrzyma
Pokonam go na pewno, zniknie moja wina
Kt&amp;oacute;ra na razie mnie trzyma i nie chce pu&amp;#347;ci&amp;#263;
M&amp;oacute;j g&amp;#322;&amp;oacute;d przeciwko z&amp;#322;u pewnie chcieliby zdusic
Szatan chce mnie kusic i stale kusi
K&amp;#322;adzie mnie na &amp;#322;opatki, do z&amp;#322;a chc&amp;#261;c mnie zmusic
W ko&amp;#324;cu braknie mu si&amp;#322;, ostatecznie przegra
Ja wygram, cho&amp;#263; teraz jestem ca&amp;#322;y w nerwach
Upad&amp;#322;em ju&amp;#380; nie raz, jednak zawsze powstaje
Nic mnie nie zatrzyma p&amp;oacute;ki &amp;#380;yj&amp;#281;, to wci&amp;#261;&amp;#380; walcz&amp;#281;!
(Comone! 
Jea, Jea, Comone)
No i co teraz..? Nie jest Ci g&amp;#322;upio?
Jestem zwyk&amp;#322;ym pionkiem
Kt&amp;oacute;ry Tw&amp;oacute;j plan run&amp;#261;&amp;#322;
Przechodz&amp;#281; jak taran, od moich bliskich wara.
Nic mnie nie zatrzyma, dzia&amp;#322;a&amp;#263; si&amp;#281; staram
Wrog&amp;oacute;w pe&amp;#322;no, co na o&amp;#347;lep p&amp;#281;dz&amp;#261;
Ja z nimi wygram, teraz ju&amp;#380; wiem to!
(Comone! 
Jea, Jea, Comone)

Pete - Nic mnie nie zatrzyma w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/pete-nic-mnie-nie-zatrzyma-tekst-piosenki,t,603128.html

