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[Oztry] Ta historia wi&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; si&amp;#281; z przed laty podj&amp;#281;t&amp;#261; decyzj&amp;#261;, Za mikrofon chwyci&amp;#322; ch&amp;#322;opak z rymowania misj&amp;#261;, Przekaz prosty, s&amp;#322;owa same si&amp;#281; cisn&amp;#261; na usta, Jego g&amp;#322;owa rym&amp;oacute;w pe&amp;#322;na, na pewno nie pusta. Odkry&amp;#322; w sobie poci&amp;#261;g do muzyki jak Narcyz do lustra, Przeszkody - nie zwraca&amp;#322; uwagi na takie g&amp;#322;upstwa. Po&amp;#347;wi&amp;#281;ci&amp;#263; dla hip hopu wiele by&amp;#322; got&amp;oacute;w, w niepowodzenie Nie wierzy&amp;#322; tak jak w przepowiednie z horoskop&amp;oacute;w, To by&amp;#322;o nastawienie odpowiednie - nie zostawa&amp;#263; z boku, Tak&amp;#261; przyj&amp;#261;&amp;#322;em strategi&amp;#281; w 9 7 roku i tak krok po kroku Nie wiedz&amp;#261;c co z tego wyniknie, przy hip hopowym rytmie Rymy sk&amp;#322;ada&amp;#322;em ambitnie. Zajawka nie niknie Po tych paru latach nadal mam ten sam zapa&amp;#322; Kiedy pisz&amp;#281; i nagrywam. On si&amp;#281; nie zu&amp;#380;ywa Jak w gramofonie ig&amp;#322;a. Kiedy wpadasz w rapu sid&amp;#322;a Szansa na wyj&amp;#347;cie jest nik&amp;#322;a Projekt WRD - Najlepszy tego przyk&amp;#322;ad. By rozwin&amp;#261;&amp;#263; w pe&amp;#322;ni skrzyd&amp;#322;a Potrzeba czasu, bo nie od razu wszystko si&amp;#281; staje. Nic nie dostaje ten, co nic nie daje, to mi si&amp;#281; nie wydaje To jest fakt z &amp;#380;ycia wzi&amp;#281;ty. Zajawk&amp;#281; ma si&amp;#281; stale, A nie tylko przez momenty. Temat zamkni&amp;#281;ty - To si&amp;#281; nie staje z dnia na dzie&amp;#324; wcale, Do zostania dobrym MC trzeba d&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#263; wytrwale. [Ref] To si&amp;#281; nie staje z dnia na dzie&amp;#324;, wi&amp;#281;c nie st&amp;oacute;j biernie, Kiedy czekasz na efekty, czas wolno biegnie, Do celu zmierzaj konsekwentnie, miej nastawienie odpowiednie, A twe marzenie w gruzach nie legnie... [ref][Koma] To si&amp;#281; nie staje z dnia na dzie&amp;#324;, w &amp;#380;adnym razie, spe&amp;#322;nienie marze&amp;#324;, to troch&amp;#281; potrwa, nie st&amp;oacute;j z tak&amp;#261; min&amp;#261;, cz&amp;#322;owiek, &amp;#380;eby dojrze&amp;#263;, potrzebuje czasu, tak jak wino, dorastanie nie jest chwil&amp;#261;, &amp;#380;ycie nie kino, do celu nie dochodzi si&amp;#281; si&amp;#322;&amp;#261;, spe&amp;#322;ni&amp;#263; marzenie, kt&amp;oacute;re w tobie tkwi&amp;#322;o, na to trzeba czasu, wi&amp;#281;c pracuj, chcia&amp;#322;by&amp;#347; wszystko mie&amp;#263; od razu, niemo&amp;#380;liwe, na do&amp;#347;wiadczeniach bazuj, jednego dnia budzisz si&amp;#281; rano i jeste&amp;#347; nikim, drugiego wydaje Ci si&amp;#281;, &amp;#380;e zdoby&amp;#322;e&amp;#347; wszystkie szczyty, &amp;#380;e robisz genialne bity, piszesz dobre rymy? Chwila, pami&amp;#281;taj, ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie si&amp;#281; uczymy, Cho&amp;#263; ka&amp;#380;dy jest z innej gliny, lubi co innego, Cho&amp;#263; r&amp;oacute;&amp;#380;ne &amp;#380;ycie prowadzimy, nie wa&amp;#380;ne dlaczego, Cho&amp;#263; r&amp;oacute;&amp;#380;ny hip hop robimy, nie t&amp;#322;umacz si&amp;#281; z tego, Cho&amp;#263; r&amp;oacute;&amp;#380;ne warto&amp;#347;ci cenimy, Obaj ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie si&amp;#281; uczymy... [ref][Ma&amp;#322;y] M&amp;oacute;wi&amp;#261; nam ca&amp;#322;y czas, &amp;#380;e nie ma szans, &amp;#380;e Jeste&amp;#347;my przegrani, my nadal tacy sami, Z marzeniami, z ambicjami Zmagaj&amp;#261;c si&amp;#281; co dzie&amp;#324; z problemami G&amp;#322;osy zdzieramy, koncerty gramy. Chcemy by&amp;#263; ponad, silna wola, samo &amp;#380;ycie Prawdziwa szko&amp;#322;a, optymizmu doza dla Was wszystkich Czuj&amp;#281;, sukces jest ju&amp;#380; bliski, D&amp;#322;ugo czeka&amp;#322;em, ale nareszcie lepsze dni przysz&amp;#322;y, Zapa&amp;#322; nie wystyg&amp;#322;, R do A do P twarda dyscyplina Jak schodz&amp;#261;cej lawiny nic mnie nie powstrzyma Zab&amp;#322;ysn&amp;#281; w blasku &amp;#347;wiate&amp;#322; jak w Vegas kasyna U s&amp;#322;awy progu nie mo&amp;#380;na by&amp;#263; od razu, nie ma lekko, by co&amp;#347; osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; trzeba czasu. Dobrze wiem, nic si&amp;#281; nie staje z dnia na dzie&amp;#324;, &amp;#379;ycie jak jeden koszmarny sen Sytuacja jak u Komy wymyka si&amp;#281; spod kontroli Puszczaj&amp;#261; nerwy, gniew, panika jak przy klaustrofobii Jestem jeszcze m&amp;#322;ody, poszerzam horyzonty Cho&amp;#263;by&amp;#347; bardzo chcia&amp;#322; nie zdejmiesz tego jak kl&amp;#261;twy. Te&amp;#380; o tym marz&amp;#281;, aby &amp;#347;wiat by&amp;#322; &amp;#347;miesznie prosty, &amp;#322;atwy Du&amp;#380;o rado&amp;#347;ci, ma&amp;#322;o &amp;#322;ez, nie mo&amp;#380;na przecie&amp;#380; Wszystkiego naraz mie&amp;#263;, to oczywiste Nic si&amp;#281; nie dzieje z dnia na dzie&amp;#324; Nie licz na loteri&amp;#281;, szcz&amp;#281;&amp;#347;cie to nic nie da. Twardo przed siebie do swego celu zmierzaj, nie p&amp;#281;kaj Je&amp;#347;li chcesz zobaczy&amp;#263; &amp;#347;wiat bogatszych, To zabij uczucia one czyni&amp;#261; Ci&amp;#281; s&amp;#322;abszym. To pewne fortuna ko&amp;#322;em si&amp;#281; toczy, Nic si&amp;#281; nie dzieje z dnia na dzie&amp;#324; jak sen proroczy. [ref]
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