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Mamy moc, mamy moc, mamy w sobie wielk&amp;#261; moc
Pod ka&amp;#380;dym wzgl&amp;#281;dem, wysokim nap&amp;#281;dem dzia&amp;#322;amy tak dzie&amp;#324; i noc
Mamy moc, mamy si&amp;#322;&amp;#281; dlatego w to teraz nie zw&amp;#261;tpi&amp;#322;em
Dlatego z&amp;#322;o w sobie zabi&amp;#322;em cho&amp;#263; kiedy&amp;#347; ludzi sam krzywdzi&amp;#322;em
Moc mamy, moc wielk&amp;#261; mamy, szybko wyrwani to wyja&amp;#347;niamy
Kto&amp;#347; tam krzyczy boskie rany, kto&amp;#347; chcia&amp;#322; cisz&amp;#281; graj&amp;#261; membrany
Nie wierzysz mi, &amp;#380;e moc wielk&amp;#261; mamy, a przeszli&amp;#347;my ju&amp;#380; przez huragany
Zawsze zasad przestrzegamy ka&amp;#380;dy tu zmotywowany
Pope&amp;#322;niam b&amp;#322;&amp;#261;d ten sam tylko jeden raz
Niejeden my&amp;#347;la&amp;#322; g&amp;#322;upi jele&amp;#324;, &amp;#380;e mo&amp;#380;e powstrzyma&amp;#263; nas
Nasze s&amp;#322;owa teraz ci&amp;#281;&amp;#380;kie na twe uszy spada g&amp;#322;az
Moc ukryta g&amp;#322;&amp;#281;boko w duszy, nauka nie idzie w las
Odpal, pos&amp;#322;uchaj jak z&amp;#322;odziej na robocie
Wdziera si&amp;#281; do twego ucha Krak 2 we&amp;#378; bucha
Ej wolno&amp;#347;ci pucha, nie liczy si&amp;#281; kapucha
Bo my mamy moc, a ty kopania w sercach si&amp;#322;y ducha
Bo daj na max iPoda, poczuj moc jak Joda
Pomy&amp;#347;l, &amp;#380;e do rozjebania jest ka&amp;#380;da przeszkoda
Si&amp;#322;a w tobie drzemie wi&amp;#281;ksza ni&amp;#380; antymateria
Niech moc b&amp;#281;dzie z wami w centrum i na peryferiach
Ja mam moc, ty masz moc, wszyscy maj&amp;#261; jak&amp;#261;&amp;#347; moc
Nie chc&amp;#281; jej straci&amp;#263; przez jak&amp;#261;&amp;#347; w&amp;oacute;d&amp;#281; czy koks
Czy zara&amp;#380;one HIV'em dziwki, ziomu&amp;#347;
Kilka prostych s&amp;#322;&amp;oacute;w na twoj&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281; Romu&amp;#347;
Mog&amp;#281; zosta&amp;#263; kim chc&amp;#281; nie zawdzi&amp;#281;czaj&amp;#261;c nic nikomu
Zarabiamy pieni&amp;#261;dze nie wychodz&amp;#261;c z domu nasze teksty maj&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#281;
Ta muzyka ma moc, nigdy w siebie nie zw&amp;#261;tpi&amp;#322;em
Za ciosem leci cios, tak si&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263; nauczy&amp;#322;em
Mam serce do walki, co&amp;#347; mnie ci&amp;#261;gle do klatki
Brutalna walka, zero gadki, oto me zajawki
8 lat nagrywek i nigdy przenigdy nie chodzi&amp;#322;o nam o szmalec
Dlatego mamy si&amp;#322;&amp;#281; &amp;#380;eby robi&amp;#263; to dalej
Dla niekt&amp;oacute;rych &amp;#380;ycie to jeden wielki balet
Widz&amp;#261;c przegranych nie zbieram je na szale
Opisuj&amp;#281; histori&amp;#281;, nagrywam wokale
Mamy moc w sobie wi&amp;#281;c dla r&amp;oacute;wnowagi
Nie potrzebne nam sterydy, nie potrzebne dragi
Wiadomo nikt z nas nie stroni od jarania
Ale to nam daje wen&amp;#281;, moc wzbogaca te nagrania
Po paru buchach jest spok&amp;oacute;j nie agresja
To powinno by&amp;#263; legalne, to jest moja prawdy wersja
Wok&amp;oacute;&amp;#322; pe&amp;#322;no biedy, bankructwa i recesja
Jakby m&amp;oacute;g&amp;#322; na tym zarabia&amp;#263; za kratami kara&amp;#263; przesta&amp;#263;
Mamy moc, bo nas coraz wi&amp;#281;cej ludzi s&amp;#322;ucha
Cho&amp;#263; nasz ca&amp;#322;y przekaz nie jest md&amp;#322;y dla ucha
Chc&amp;#281; by&amp;#263; wolnym cz&amp;#322;owiekiem, a nie systemu poddanym
Ten kraj niszczy alkoholizm w jego dow&amp;oacute;d zajaramy
Moc jest z nami, bo w naszych s&amp;#322;owach prawda
Nie zblad&amp;#322;a z biegiem lat przekazu Firmy barwa
To jest dla tych, kt&amp;oacute;rym system przystawia n&amp;oacute;&amp;#380; do gard&amp;#322;a
Oni dalej postawa twarda, w g&amp;oacute;r&amp;#281; garda, mina harda
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