
Rudy MRW, Okiem przechodnia
To &amp;#380;aden comeback, bo nie jestem Kombii
Dzi&amp;#347; nieoficjalnie jak w kolei bombing
Ssij to, ci&amp;#261;gnij, zapchaj tym &amp;#322;&amp;#261;cza
Zobacz jak widz&amp;#281; &amp;#347;wiat okiem przechodnia
Min&amp;#281;&amp;#322;a moda, &amp;#347;pi w popio&amp;#322;ach Fenix
Hip-hop si&amp;#281; zmieni&amp;#322;, na drobne rozmieni&amp;#322;
Nas zmieni&amp;#322; nie nape&amp;#322;niaj&amp;#261;c nam kieszeni
Zn&amp;oacute;w s&amp;#261; w tym tylko ci zajawieni
Bywa, &amp;#380;e rap gra nie daje nam pensji
A bilans tych jak ja bywa ujemny
Kiedy klimatyzacja &amp;#322;agodzi upa&amp;#322; miejski
Patrz&amp;#281; na &amp;#347;wiat spod powiek ci&amp;#281;&amp;#380;kich
THC my&amp;#347;li m&amp;#261;ci, widz&amp;#281;, &amp;#380;e przemys&amp;#322; si&amp;#281; ko&amp;#324;czy
Od kiedy MP3 wypchn&amp;#281;&amp;#322;o CD z folii
P&amp;#322;yty wychodz&amp;#261; &amp;#380;eby sprzedawa&amp;#263; dzwonki
Patrz&amp;#281; na &amp;#347;wiat okiem spod powiek
Spode &amp;#322;ba czasem z kac szumem w g&amp;#322;owie
Anonimowe zza foli ciemnej
Okiem przechodnia spojrzenie
Nie zamykam oczu nawet jak wieje syfem
Codziennego &amp;#380;ycia jestem kibicem
W tym uczestnicz&amp;#281; i na to codziennie
Rzucam okiem przechodnia spojrzenie
Jako przechodzie&amp;#324; czasem uczestnicz&amp;#281;
Widz&amp;#281; jak s&amp;#322;owa na muzyce wp&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;y na ulice
Kiedy&amp;#347; dzieciaki pisa&amp;#322;y na &amp;#322;awkach Iron Maiden
Dzi&amp;#347; chuj w dup&amp;#281; policji i s&amp;#322;u&amp;#380;bie wi&amp;#281;ziennej
Nawet podziemie dzi&amp;#347; huczy od biff&amp;oacute;w
Bo wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; z tych wilk&amp;oacute;w chce by&amp;#263; w Empiku
Szlifuj&amp;#261; technik&amp;#281; lecz maj&amp;#261; styl z drewna jak deska
Bo rap jest z osiedla oni s&amp;#261; z myspacea
W sumie jebie mnie to, przechodz&amp;#281; obok
Daj&amp;#281; oddycha&amp;#263; blokom jak Pezet z WdoW&amp;#260;
Dzielnice chc&amp;#261; wci&amp;#261;&amp;#380; tego jak Emil Blef szlug&amp;oacute;w
To dla ziom&amp;oacute;w co nie chodz&amp;#261; do pedalskich klub&amp;oacute;w
Ulice tym t&amp;#281;tni&amp;#261; cho&amp;#263; cz&amp;#281;sto g&amp;#281;sto
Ci co odwiedzali remont dzi&amp;#347; chodz&amp;#261; na techno
Rok temu m&amp;oacute;g&amp;#322;bym nazwa&amp;#263; p&amp;#322;yt&amp;#281; jak Eldo
Dzi&amp;#347; czekaj na jesie&amp;#324; zero siedem bezsenno&amp;#347;&amp;#263;
Patrz&amp;#281; na &amp;#347;wiat okiem spod powiek
Spode &amp;#322;ba czasem z kac szumem w g&amp;#322;owie
Anonimowe zza foli ciemnej
Okiem przechodnia spojrzenie
Nie zamykam oczu nawet jak wieje syfem
Codziennego &amp;#380;ycia jestem kibicem
W tym uczestnicz&amp;#281; i na to codziennie
Rzucam okiem przechodnia spojrzenie
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