
PWRD, Co si
[Koma] Kolejne chwile odchodz&amp;#261;, wci&amp;#261;&amp;#380; nic nie jest jak sen, Nie mog&amp;#281; wierzy&amp;#263;, &amp;#380;e b&amp;#281;d&amp;#281; mia&amp;#322; wszystko czego chc&amp;#281;, Nie poddaj&amp;#281; si&amp;#281;, mam to w dupie, jak Eminem Id&amp;#281; przez &amp;#380;ycie, kt&amp;oacute;re nie jest s&amp;#322;odkie, jak M&amp;M's, Sk&amp;#261;d o tym wiem? Wyniki 20 lat praktyki, &amp;#346;wiata obserwacji, szkoleniu techniki obrony swoich racji, Szybkich reakcji, gdy co&amp;#347; by&amp;#322;o &amp;#378;le, Czy to co&amp;#347; da&amp;#322;o? Mo&amp;#380;liwe, &amp;#380;e tak, mo&amp;#380;liwe, &amp;#380;e nie, Czas sam poka&amp;#380;e, na razie robi&amp;#281; to co wszyscy, marz&amp;#281;, Kiedy staj&amp;#281; przed wyborem, przytomnie swoje szans&amp;#281; warz&amp;#281;, Sam decyduj&amp;#281; si&amp;#281; na drog&amp;#281;, nie czekam a&amp;#380; kto&amp;#347; mi j&amp;#261; wska&amp;#380;e, Nie igram z ogniem, kiedy raz si&amp;#281; poparz&amp;#281;, Solo, nie w parze, by&amp;#322;em swego losu kowalem, Co dzia&amp;#322;o si&amp;#281;, swoje szanse wykorzysta&amp;#322;em, Co dzia&amp;#322;o si&amp;#281;, wierzy&amp;#263; w siebie, nie przesta&amp;#322;em, Co dzieje si&amp;#281;, po prostu przetrwa&amp;#322;em, Pomimo przeszk&amp;oacute;d i trudno&amp;#347;ci, ci&amp;#261;gle ten sam, Bez w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci kim jest twarz w lustrze, dobrze j&amp;#261; znam, Utrata godno&amp;#347;&amp;#263;, to dla mnie nieznany stan, Co b&amp;#281;dzie w przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci? Mam na to precyzyjny plan... [Ref] Co dzieje si&amp;#281;, co si&amp;#281; dzieje dooko&amp;#322;a, &amp;#379;eby zdoby&amp;#263; co&amp;#347;, trzeba jak w&amp;oacute;&amp;#322; na to harowa&amp;#263;, Co dzieje si&amp;#281;, co si&amp;#281; dzieje? &amp;#379;ycie jak front, &amp;#380;eby wszystko straci&amp;#263;, Wystarczy jeden ma&amp;#322;y b&amp;#322;&amp;#261;d... [Oztry] R&amp;oacute;&amp;#380;nie to bywa, raz si&amp;#281; wygrywa Raz g&amp;oacute;r&amp;#261; jest rywal. Prawda na wierzch wyp&amp;#322;ywa Jakkolwiek by&amp;#347; jej nie ukrywa&amp;#322;. Czas up&amp;#322;ywa, Stare dzieje zaciera, ja ca&amp;#322;y czas przy sterach Nowe &amp;#347;cie&amp;#380;ki przecieram, wci&amp;#261;&amp;#380; lirycznie nacieram. Wiem, &amp;#380;e nie istnieje bariera, kt&amp;oacute;rej przej&amp;#347;&amp;#263; by si&amp;#281; nie da&amp;#322;o Cho&amp;#263;by co si&amp;#281; nie dzia&amp;#322;o, nie zmienisz tego co si&amp;#281; sta&amp;#322;o. Ju&amp;#380; zrobi&amp;#322;em nie ma&amp;#322;o tego jestem &amp;#347;wiadom, Do pokonania maraton., jeste&amp;#347; s&amp;#322;aby odpadasz. Je&amp;#380;eli g&amp;#322;upoty gadasz lepiej nie otwieraj g&amp;#281;by. Kiedy ty stoisz w miejscu, ja robi&amp;#281; post&amp;#281;py. Odk&amp;#322;adam na bok sentymenty, Na ka&amp;#380;dej drodze s&amp;#261; zakr&amp;#281;ty, niepewno&amp;#347;ci momenty Wtedy kiedy los nie sprzyja. Co&amp;#347; si&amp;#281; nie uda, Pr&amp;oacute;buj&amp;#281; znowu jak Aaliah, lirycznie si&amp;#281; rozwijam. Na rymy nie &amp;#380;a&amp;#322;uj&amp;#281; j&amp;#281;zyka, pilnuj&amp;#281; swoich spraw W cudze nosa nie wtykam. No i styka. [ref]
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