
Ramona 23, Zmie
Ref x 2 :
Ojjj ojjj ka&amp;#380;dy z Nas ma taki dzie&amp;#324;, 
&amp;#380;e wszystko inne idzie w cie&amp;#324;.. 
M&amp;oacute;wi&amp;#261;c zmie&amp;#324; co&amp;#347;, zmie&amp;#324;! 
Lecz ka&amp;#380;dy z Nas, idzie tam.. 
Gdzie sam chce i&amp;#347;&amp;#263; - chce i&amp;#347;&amp;#263; sam. 
1. Zmie&amp;#324; to - jednak nikt tego nie chce. 
Zacz&amp;#281;sto zapatrzeni na reszt&amp;#281;. 
Zamiast bra&amp;#263; wi&amp;#281;cej omijaj&amp;#261; tylko &amp;#380;ycie. 
Ja wk&amp;#322;adam w to serce i wierze, &amp;#380;e wyjdzie. 
Przyjdzie taki dzie&amp;#324;, &amp;#380;e ten tlen, 
kt&amp;oacute;ry w p&amp;#322;ucach b&amp;#281;dzie dawa&amp;#322; mi si&amp;#322;&amp;#281;.. 
..bior&amp;#281; bilet i ruszam. 
&amp;#379;ycie porusza wiele fakt&amp;oacute;w - tak nie mo&amp;#380;e zosta&amp;#263;. 
Los sw&amp;oacute;j potraktuj uczciwie - trzeba sprosta&amp;#263;! 
Ka&amp;#380;dy krok to kolejne wyzwanie.. 
Nie wa&amp;#380;ny jest port, ale wiatr kt&amp;oacute;ry w &amp;#380;agle. 
Ster nadaje tylko kurs.. 
Gotowi na zmiany - doceniamy to co tu. 
Egzamin b&amp;#281;dzie zdany. 
Polska i Stany kontrakt znany od dawna.. 
40 milion&amp;oacute;w chcia&amp;#322;o wyrwa&amp;#263; si&amp;#281; z bagna. 
Wygra&amp;#263; to prawda.. 
Poszukiwana sz&amp;oacute;stka.. 
Wyb&amp;oacute;r to wolno&amp;#347;&amp;#263;.. 
Dlatego g&amp;#322;ow&amp;#261; rusz man! 
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Ojjj ojjj ka&amp;#380;dy z Nas ma taki dzie&amp;#324;, 
&amp;#380;e wszystko inne idzie w cie&amp;#324;.. 
M&amp;oacute;wi&amp;#261; : zmie&amp;#324; co&amp;#347;, zmie&amp;#324;! 
Lecz ka&amp;#380;dy z Nas idzie tam.. 
Gdzie sam chce i&amp;#347;&amp;#263; - chce i&amp;#347;&amp;#263; sam. 
2. Zmie&amp;#324; to - bo to ten czas, kt&amp;oacute;ry minie.. 
Balansujemy jak cyrkowiec na linie. 
Babraj&amp;#261;c si&amp;#281; w dziedzinie, kt&amp;oacute;ra wo&amp;#322;a o pomoc 
W s&amp;#322;oneczne dni no i co noc. 
Koniec wers&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;re robi&amp;#261; z MC's morderc&amp;oacute;w.. 
Jak bym chcia&amp;#322; to bym gra&amp;#322; rap na Twoim sercu! 
Jak bym chcia&amp;#322; to bym przeszywa&amp;#322; Ciebie na wylot! 
Przebijaj&amp;#261;c Twoje n&amp;#281;dzne cia&amp;#322;o jak kilof. 
Lecz dzi&amp;#347; daj&amp;#281; spok&amp;oacute;j tym n&amp;#281;dznym ka&amp;#322;om. 
I przesy&amp;#322;am moc do ludzi, kt&amp;oacute;rzy sie znaj&amp;#261;.. 
Na tym co warte ucha, ten kto kuma to s&amp;#322;ucha. 
Reszta pizga skruche i kucha.. 
Ja mam ducha, duch w moje &amp;#380;agle dmucha 
Ja mam tu swoje bloki, &amp;#322;awki jak u palucha. 
Ty kochasz inne baje, dobra spoko.. 
Ja te track'i dedykuje zniewolonym blokom! 
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Gdzie sam chce i&amp;#347;&amp;#263; - chce i&amp;#347;&amp;#263; sam. 
3. Zmie&amp;#324; to - a nie pierdol, &amp;#380;e zmienisz.. 
Bo ch&amp;#281;ci&amp;#261; jeste&amp;#347;my zape&amp;#322;nieni! 
Jak zegarek nakr&amp;#281;ceni chodza ludzie.. 
Po kochanej matce - ziemi w miejskim brudzie. 
Co by si&amp;#281; nie dzia&amp;#322;o i tak si&amp;#281; zmieniamy 
I nie chodzi tu o to, &amp;#380;e inaczej wygl&amp;#261;damy. 
Patrzymy na &amp;#347;wiat tymi samymi oczami, 
Ale z up&amp;#322;ywem lat z innymi pogl&amp;#261;dami. 
Oczekuj&amp;#261;c poprawy &amp;#322;atwo si&amp;#281; zad&amp;#322;awi&amp;#263;.. 
Stary zmie&amp;#324; co&amp;#347; zanim serce zacznie krwawi&amp;#263;. 



Ja nie jestem tu po to, by mora&amp;#322;y prawi&amp;#263;. 
Wszystko zale&amp;#380;y od Ciebie i to sobie zapisz! 
Ka&amp;#380;dy z Nas ma lepsze i gorsze dni.. 
Raz wszystko pieprze - jestem mega z&amp;#322;y 
Raz z rado&amp;#347;ci z &amp;#322;zy. 
To pierwsze cz&amp;#281;&amp;#347;ciej, wi&amp;#281;c zmie&amp;#324; to.. 
Bo jeste&amp;#347; w niebezpiecze&amp;#324;stwie! 
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Lecz ka&amp;#380;dy z Nas idzie tam.. 
Gdzie sam chce i&amp;#347;&amp;#263; - chce i&amp;#347;&amp;#263; sam. 
4. Zmie&amp;#324; to - je&amp;#347;li Ci co&amp;#347; nie pasuje.. 
Gdy ju&amp;#380; czujesz, &amp;#380;e ju&amp;#380; samego siebie oszukujesz. 
Ale przed ka&amp;#380;da zmian&amp;#261; zastan&amp;oacute;w si&amp;#281; trzy razy, 
No, bo naj&amp;#322;atwiej jest si&amp;#281; sparzy&amp;#263;. 
Teraz s&amp;#322;uchasz rapu, Ch&amp;#322;opaku, a nie lakukaracza 
To dla s&amp;#322;uchacza.. 
Wi&amp;#281;c pomy&amp;#322;ek sobie nie wybaczam! 
Z g&amp;oacute;ry zaznaczam, &amp;#380;e ja doskonale wiem, 
&amp;#379;e czasem przyt&amp;#322;acza krajobraz, kt&amp;oacute;ry nas otacza. 
&amp;#379;e czasem z obranej drogi do celu si&amp;#281; zbacza. 
Diabelski pomiot w tym swoje paluchy macza.. 
A czas mo&amp;#380;e na to, by co&amp;#347; w &amp;#380;yciu zmieni&amp;#263;. 
Puki jeste&amp;#347;my wewn&amp;#281;trzn&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#261; obdarzeni.. 
By wyplewi&amp;#263; z siebie poczucie niedowarto&amp;#347;ciowania! 
Wi&amp;#281;c niech ten kawa&amp;#322;ek Was do my&amp;#347;lenia sk&amp;#322;ania.. 
Nie b&amp;oacute;j si&amp;#281;, zdaj sobie w ko&amp;#324;cu Synu spraw&amp;#281;, 
&amp;#379;e nie wszystkie sprawy musz&amp;#261; by&amp;#263; g&amp;#281;g&amp;#322;awe. 
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