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[Koma] Jakkolwiek by&amp;#347; si&amp;#281; nie stara&amp;#322; i tak mi nie wm&amp;oacute;wisz, &amp;#379;e jej nie kochasz, &amp;#380;e jej nie lubisz, &amp;#380;e nie po&amp;#380;&amp;#261;dasz, Tak pi&amp;#281;knie wygl&amp;#261;da w portfelu, Chcesz wi&amp;#281;cej zer do tego numeru na banknocie, Tak, zale&amp;#380;y Ci na flocie, wiem, &amp;#380;e tego pragniesz, Ca&amp;#322;y by&amp;#263; w z&amp;#322;ocie, znana atmosfera, Ja te&amp;#380; chc&amp;#281; BiMera, Te&amp;#380; chcia&amp;#322;bym si&amp;#281; obraca&amp;#263; w wy&amp;#380;szych sferach, Ale p&amp;oacute;ki co, inaczej kieruje los, Nie dla mnie Stawki Wi&amp;#281;ksze... niczym Kloss, Moja kochana szybko ode mnie ucieka, Nie potrafi&amp;#281; jej zatrzyma&amp;#263;, mam pecha, A przecie&amp;#380; uwielbiam jej zapach, chc&amp;#281; wi&amp;#281;cej, Nic z tego, wci&amp;#261;&amp;#380; nie trafia w swoje r&amp;#281;ce, Wi&amp;#281;c &amp;#380;yj&amp;#281; nadziej&amp;#261;, &amp;#380;e co&amp;#347; si&amp;#281; odmieni I moja kochana zawita w kieszeni, Przywita j&amp;#261; u&amp;#347;miech szczery jak Eleni, W&amp;#281;z&amp;#322;em ma&amp;#322;&amp;#380;e&amp;#324;skim b&amp;#281;dziemy z&amp;#322;&amp;#261;czeni, Ze szcz&amp;#281;&amp;#347;cia, b&amp;#281;dziemy nieprzytomni, Pieni&amp;#261;dze rosn&amp;#261; na drzewach? Zapomnij... [Ref] Ka&amp;#380;dy J&amp;#261; Kocha, Ka&amp;#380;dy J&amp;#261; czuje, Ka&amp;#380;dy jej pragnie i potrzebuje, A gdy jej nie ma, wtedy rozpacza, Kasa, kasa, kasa, kasa, kasa... [Oztry] Pieni&amp;#261;dze szcz&amp;#281;&amp;#347;cia nie daj&amp;#261;, a mo&amp;#380;e jednak? W wielu sytuacjach pomagaj&amp;#261; - to sprawa pewna, Kt&amp;oacute;ra nie podlega dyskusji a tymczasem w moich Kieszeniach pustki. Po ulicach &amp;#347;migaj&amp;#261; luksusowe w&amp;oacute;zki. &quot;Jak zdoby&amp;#263; na nie kas&amp;#281;?&quot; - Ta my&amp;#347;l rozpierdala m&amp;oacute;zg mi Kiedy tak id&amp;#281; chodnikiem i obmy&amp;#347;lam plan na weekend. Licz&amp;#281; na szybki zarobek, co&amp;#347; jak totolotek. Teraz ledwie mnie sta&amp;#263; na wypady do dyskotek, A chcia&amp;#322;bym mie&amp;#263; kasy tyle ile kr&amp;#261;&amp;#380;y o nas plotek. Sprawdzam flot&amp;#281;, zosta&amp;#322;y same drobne. To nieprawdopodobne jak forsa szybko znika. Zegar tyka, a czas to pieni&amp;#261;dz. Nic nie osi&amp;#261;gn&amp;#281; siedz&amp;#261;c w domu i si&amp;#281; leni&amp;#261;c. Je&amp;#380;eli chc&amp;#281; j&amp;#261; mie&amp;#263; musz&amp;#281; by&amp;#263; sprytny, Inaczej ten towar jest raczej nieuchwytny. P&amp;oacute;j&amp;#347;&amp;#263; do pracy to plan ambitny, ale czy op&amp;#322;acalny? Mie&amp;#263; kas&amp;#281; z hip-hopu to uk&amp;#322;ad idealny, nierealny? To si&amp;#281; jeszcze oka&amp;#380;e. Na razie to tylko sfera marze&amp;#324;, Ale w toku codziennych wydarze&amp;#324; Wszystko szybko si&amp;#281; zmienia i mo&amp;#380;e ju&amp;#380; nied&amp;#322;ugo Co&amp;#347; zabrz&amp;#281;czy mi w kieszeniach. Na koniec s&amp;#322;owo do wszystkich w potrzebie: Powodzenia! [ref]
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