
Reposta, Wszystko
Nie b&amp;#261;d&amp;#378; pazerny,wszystkiego nie osi&amp;#261;gniesz
Muszisz najpierw sie przejecha&amp;#263; 
A dopiero to pojmiesz
Reposta do celu,idzie w swoim tempie
Na ten czas mam plan
I mo&amp;#380;e go spe&amp;#322;nie
W przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; patrze nie pewnie
Bo nie wiem co bedzie
Ale jedno wiem napewno
Nigdy [?] na komendzie
Ch&amp;#322;opaki przy skr&amp;#281;cie
A ja na trze&amp;#378;wiaka
Zawsze bede w podziemiu jak &amp;#380;o&amp;#322;nierzy
Nadzieja mi pomo&amp;#380;e
Dotrzec do celu
Na ten czas jedenego,jednego z wielu
Bo taka jest zasada 
Nagroda przyjdzie w swoim czasie
Na raz jeden kierunek
Bo inaczej nieuda si&amp;#281;
Nie osi&amp;#261;gniesz wszystkiego
Bo &amp;#380;ycia ci nie starczy
Mo&amp;#380;esz osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; du&amp;#380;o ale strza&amp;#322; w &amp;#347;rodek
To spe&amp;#322;nione marzenie
Skromne tych s&amp;#322;&amp;oacute;w znaczenie
Jeste&amp;#347;my krok od tego,debiut na scenie
To pierwsze &amp;#380;yczenie
Jeszcze w g&amp;#322;owie troche drzemie
Chod&amp;#378; na starcie juz wiem
&amp;#379;e wiekszo&amp;#347;ci ich nie spe&amp;#322;nie
Narazie pozostaje rejon targ&amp;oacute;wek dzielnica
Czy blok&amp;oacute;w okolica
Ty chcia&amp;#322;by&amp;#347; mie&amp;#263; wszystko
My mamy nie wiele
Ty nie masz nadal nic
My za to mamy cele
W realizacji planu
Pomog&amp;#261; przyjaciele
Ty we&amp;#378; sie zastan&amp;oacute;w czy chcesz mie&amp;#263; tak wiele
Ta p&amp;#322;yta to wszystko i moje blokowisko
To widze blisko czasem bywa &amp;#347;lisko
Trzymam r&amp;oacute;wnowage
Kiedy bedzie trzeba zachowam powage
Nie jestem jakim&amp;#347; magiem :D
Nie klasne nie wytrzasne :D
Ale zaprezetuje
Teraz moje rymy w&amp;#322;asne
I tak zawsze nim zasne
Chyba to ju&amp;#380; jasne
Reposta rzecz prosta
To zna i wam powie
&amp;#379;e ka&amp;#380;dy chcia&amp;#322;by gra&amp;#263; jako zawodowiec
I tylko mie&amp;#263; w g&amp;#322;owie
Liste swych sukces&amp;oacute;w
Jak chodzi o zdrowie to du&amp;#380;o mniej stresu
W betonowej d&amp;#380;ungli by&amp;#263; kr&amp;oacute;lem biznesu
Unikn&amp;#261;&amp;#263; procesu a wa&amp;#322;ki kr&amp;#281;ci&amp;#263; przednie
Startowa&amp;#263; w maratonie wiedz&amp;#261;c &amp;#380;e sie nie polegnie
To nie s&amp;#261; jakie&amp;#347; brednie
&amp;#379;ycie jest ju&amp;#380; takie &amp;#380;e , zawsze na atak odpowiadasz atakiem :(
A potem &amp;#380;a&amp;#322;ujesz albo jeste&amp;#347; kozakiem
Ja ci&amp;#261;gle tutaj
Widze te same oblicza
Ci sami koleszkowcy 



Stoj&amp;#261; wok&amp;oacute;&amp;#322; znicza
Nie bede wylicza&amp;#322;,ale czas sie ciagle zmienia
Wszystkiego nie osi&amp;#261;gniesz,to wam mam do powiedzenia
Ty chcia&amp;#322;by&amp;#347; mie&amp;#263; wszystko
My mamy nie wiele
Ty nie masz nadal nic
My za to mamy cele
W realizacji planu
Pomog&amp;#261; przyjaciele
Ty we&amp;#378; sie zastan&amp;oacute;w czy chcesz mie&amp;#263; tak wiele
Miesi&amp;#261;c za miesi&amp;#261;cem p&amp;#322;ynie
Nasze &amp;#380;ycie sie nie zmienia
Za to ch&amp;#322;opaki bogatsi o nowe do&amp;#347;wiadczenia
Raz im sprzyja,raz kopniaka daje w dupe
Wszystkiego nie osi&amp;#261;gniesz cho&amp;#263;by&amp;#347; mia&amp;#322; szcz&amp;#281;&amp;#347;cia kupe
O tym przekona&amp;#322;o sie ju&amp;#380; zbyt wielu ludzi
Niech ta historia zapa&amp;#322; tw&amp;oacute;j ostudzi
By&amp;#322; sobie koleszka,przez wszystkich znany powa&amp;#380;any
Gdy pozna&amp;#322; smak pieni&amp;#261;dza,w jego &amp;#380;yciu zasz&amp;#322;y zmiany
To normalka,przecie&amp;#380; taki los spotyka&amp;#322; wielu
Ch&amp;#322;opak z blokowiska mia&amp;#322; sie zbli&amp;#380;y&amp;#263; do celu
Ci&amp;#261;gle nowe kombinacje
Lecz on zawsze by&amp;#322; do przodu
Uwa&amp;#380;aj ch&amp;#322;opak by&amp;#347; nie narobi&amp;#322; smrodu
On ci&amp;#261;gle Haardcorowo swoj&amp;#261; drog&amp;#261; koroczy&amp;#322;
A&amp;#380; wko&amp;#324;cu dnia pewnego,granice przekroczy&amp;#322;
S&amp;#322;owa rzuca&amp;#322; na wiatr szybko straci&amp;#322; twarz u swoich
Ta blizna na przyja&amp;#378;ni d&amp;#322;ugo sie nei zagoi
Ty chcia&amp;#322;by&amp;#347; mie&amp;#263; wszystko
My mamy nie wiele
Ty nie masz nadal nic
My za to mamy cele
W realizacji planu
Pomog&amp;#261; przyjaciele
Ty we&amp;#378; sie zastan&amp;oacute;w czy chcesz mie&amp;#263; tak wiele
Wszystkiego nie osi&amp;#261;gniesz bo nie wszystko do zdobycia
Ka&amp;#380;dy w&amp;#322;asna kroczy lini&amp;#261; &amp;#380;ycia
Cel za celem podejmuje
Czesem sam bez powodzenia ko&amp;#324;cze
Ale sie nie za&amp;#322;amuje
Dla mnie doba trwa za kr&amp;oacute;tko
To mi wszystko psuje
Kiedy mam czas to rymuje
Koncerty na klatce
Stosuje to narazie
Co dalej ?? Nie pytaj
Bo czas poka&amp;#380;e,ka&amp;#380;da p&amp;#322;yta
Chce co&amp;#347; przekaza&amp;#263; w bitach
Pomo&amp;#380;e mi w tym Siwy,Peres i Balu na legalu
Wie o czerwonym szalu zjednoczeni 
WWA
Przydzieleni na tej ziemi
Jeszcze sporo jest do wzi&amp;#281;cia
Ci&amp;#261;gle nowe osi&amp;#261;gniecia
Narzie pozostane przy tym co zdoby&amp;#322;em
&amp;#379;ycie dobr&amp;#261; szko&amp;#322;&amp;#261;
Na b&amp;#322;&amp;#281;dach si&amp;#281; uczy&amp;#322;em
I jeszcze wiele jest przede mn&amp;#261;
Ale REPOSTA zawsze ze mn&amp;#261;
A ja z REPOST&amp;#260;
Ty po swojemu
Ty chcia&amp;#322;by&amp;#347; mie&amp;#263; wszystko
My mamy nie wiele
Ty nie masz nadal nic
My za to mamy cele



W realizacji planu
Pomog&amp;#261; przyjaciele
Ty we&amp;#378; sie zastan&amp;oacute;w czy chcesz mie&amp;#263; tak wiele
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