
Roman Bosski & Piero, Czujesz si
Czujesz si&amp;#281; od innych lepszy
M&amp;#261;drzejszy i wa&amp;#380;niejszy
Nie rozumiesz naszych wierszy
W komentarzach bzdury pieprzysz
Czujesz si&amp;#281; najbardziej do&amp;#347;wiadczony
Ponad norm&amp;#281; odmulony
Czujesz, &amp;#380;e nale&amp;#380;&amp;#261; ci si&amp;#281; miliony
Za nic nie robienie obesra&amp;#324;cu sko&amp;#324;czony
Ilu ludzi czuje si&amp;#281; nad, ilu ludzi pragnie by&amp;#263; nad
Czujesz si&amp;#281; lepszy brat to nie tak
Troch&amp;#281; pokory dodaj w sw&amp;oacute;j &amp;#347;wiat
Ma&amp;#322;y cz&amp;#322;owiek czuje si&amp;#281; nad
Smutne odczucie lepszo&amp;#347;ci to fakt
Od &amp;#380;ycia dostajesz tylko och&amp;#322;ap
Prawdziwy b&amp;#261;d&amp;#378; i &amp;#380;ycie swe &amp;#322;ap
Popatrz jak inni czuj&amp;#261; si&amp;#281; nad
Codzienny widz&amp;#281; tego przyk&amp;#322;ad
Podaj&amp;#261; tobie r&amp;#281;k&amp;#281; z &amp;#322;achy od tak
Jakby po prostu przechyli&amp;#322; j&amp;#261; wiatr
Ej ziom zmie&amp;#324; ton, czujesz si&amp;#281; nad nasz ludzki poziom
Ej ziom czujesz si&amp;#281; nad, nie wiadomo kiedy &amp;#380;ycie popali&amp;#263; tobie da
Ej ziom tak &amp;#380;y&amp;#263; si&amp;#281; nie da, brak tobie pokory dopadnie ci&amp;#281; bieda
Ej ziom z&amp;#322;a twa postawa, zacznij &amp;#380;y&amp;#263;, czas sko&amp;#324;czy&amp;#263; udawa&amp;#263;
Chcia&amp;#322;by&amp;#347; ludziom wydawa&amp;#263; polecenia
Niech za ciebie ryzykuj&amp;#261; latami wi&amp;#281;zienia
Patrzcie na tego pierdolonego lenia
Chce by go ka&amp;#380;dy chwali&amp;#322; i docenia&amp;#322;
Czy widzisz, czy czujesz, sam siebie oszukujesz
Czujesz temat, wiesz to fikcja, ale tego nie rozumiesz
Czy czujesz, czy widzisz jak ze swego &amp;#380;ycia szydzisz
Niby lepszy, niby wy&amp;#380;szy, lecz to wszystko jest na niby
Czujesz si&amp;#281;, &amp;#380;e jeste&amp;#347; nad robi&amp;#261;c sw&amp;oacute;j &amp;#380;yciowy rap
Zobacz czy to dobra gra wspina&amp;#263; si&amp;#281; stale po trupach
Czujesz si&amp;#281;, &amp;#380;e jeste&amp;#347; nad, a pod tob&amp;#261; ludzi &amp;#347;wiat
Lepiej zdrowo jednak patrz, tracisz szacunek od lat
We&amp;#378; to sobie teraz przemy&amp;#347;l
Mora&amp;#322; z wierszy tych u&amp;#347;wiadom
Nigdy nie znajd&amp;#261; u nas szacunku
Ci co na wszystkich lag&amp;#281; k&amp;#322;ad&amp;#261;
Ej ziom zmie&amp;#324; ton, czujesz si&amp;#281; nad nasz ludzki poziom
Ej ziom czujesz si&amp;#281; nad, nie wiadomo kiedy &amp;#380;ycie popali&amp;#263; tobie da
Ej ziom tak &amp;#380;y&amp;#263; si&amp;#281; nie da, brak tobie pokory dopadnie ci&amp;#281; bieda
Ej ziom z&amp;#322;a twa postawa, zacznij &amp;#380;y&amp;#263;, czas sko&amp;#324;czy&amp;#263; udawa&amp;#263;
Czy widzisz, czy czujesz, sam siebie oszukujesz
Czujesz temat, wiesz to fikcja, ale tego nie rozumiesz
Czy czujesz, czy widzisz jak ze swego &amp;#380;ycia szydzisz
Niby lepszy, niby wy&amp;#380;szy, lecz to wszystko jest na niby
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