
S.T.W.A, Mam powody
[ Kyno ]
Mam powody, wi&amp;#281;c dla was rymuje
D&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; do celu i si&amp;#281; nie zatrzymuje
A to co czuje, jest dla ciebie teraz obce
Nikt mi nie zabroni, &amp;#380;e skuna sobie kopc&amp;#281;
Chc&amp;#281;!..., wi&amp;#281;c si&amp;#281; degustuj&amp;#281; smakiem
Czystym skunem, a nie polakie
Jestem cwaniakien i wien co jest dobre, tak
Ci&amp;#261;gle ten sam holenderski smak
Ej dzieciak co powiesz na kilka dymow
Sprawd&amp;#380; jak to dzia&amp;#322;a, pos&amp;#322;uchaj moich rym&amp;oacute;w
Ej synku, je&amp;#347;li nie chcesz to nic nie r&amp;oacute;b
To moje &amp;#380;ycie, jest na tej kartce papieru
Ej masz co&amp;#347; do tego, to poka&amp;#380; co&amp;#347; lepszego
A nie wkurwiasz mnie swoj&amp;#261; tandeta
B&amp;#281;dziesz koleg&amp;#261;, czy zostaniesz moim wrogiem
Ej zrozum to tak&amp;#261; wybralem droge
I huj ci do tego, jak ja to robie
Jestem, kim jestem we w&amp;#322;asnej osobie
Robie rap, to sto procent autentyczno&amp;#347;&amp;#263;i
Swoim wrogom nie okarze lito&amp;#347;&amp;#263;i
Bo to jak pocisk trafia do s&amp;#322;uchaczy
S&amp;#322;owa prawdy, czy dla ciebie co&amp;#347; to znaczy?
Ej s&amp;#322;uchaj, bo to w&amp;#322;a&amp;#347;nie jest przekaz
Od kt&amp;oacute;rego ty tak bezwzglednie uciekasz
Ziomek co ci&amp;#281; boli i czego tak si&amp;#281; boisz
S&amp;#322;uchaj rapu, a dzi&amp;#281;ki niemu sie nie zgnoisz
Chyba, &amp;#380;e wolisz przed tym bezwzglednie ucieka&amp;#263;
Ej dzieciak pomy&amp;#347;l i nie ka&amp;#380; mi ju&amp;#380; wi&amp;#281;cej czeka&amp;#263;
[ Mike ]
Popatrz na tych ludzi,co za tob&amp;#261; stoj&amp;#261;
Chcesz si&amp;#281; nimi broni&amp;#263;,ja widz&amp;#281; &amp;#380;e oni si&amp;#281; boj&amp;#261;
Daj&amp;#281; ci ostatni&amp;#261; szans&amp;#281;,wi&amp;#281;c ziomek uciekaj
Je&amp;#347;li chcesz by&amp;#263; ca&amp;#322;y,to ju&amp;#380; wcale nie zwlekaj
Nie czekaj,p&amp;oacute;ki masz czas to spierdalaj
Odpierdol si&amp;#281; od mojego &amp;#380;ycia,z niego we&amp;#378; wypierdalaj
I ju&amp;#380; si&amp;#281; nie staraj o m&amp;oacute;j szacunek
Bo tacy jak ty,psuj&amp;#261; m&amp;oacute;j wizerunek
Obra&amp;#322;em kierunek,wi&amp;#281;c do celu d&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281;
A tego co mi stanie na drodz&amp;#281;,poprostu wyko&amp;#324;cz&amp;#281;
Z drogi nie zbocz&amp;#281;,dojd&amp;#281; do wyznaczonego celu
To ostatnie ostrze&amp;#380;enie,wyperdalaj skurwielu!
M&amp;oacute;wisz ,,Przyjacielu,a jednak mnie obra&amp;#380;asz
M&amp;oacute;wi&amp;#261;c ,,Jeste&amp;#347; frajerem,nie wiesz na co si&amp;#281; nara&amp;#380;asz
Teraz mnie przepraszasz,m&amp;oacute;wi&amp;#261;c ,,Sorry ziomek
Zdoby&amp;#322;em u ciebie szacunek,bo m&amp;oacute;j brat to Pionek
Taka jest jego ksywa,on rz&amp;#261;dzi&amp;#322; ca&amp;#322;ym miastem
Teraz go nie ma,ja trzymam za niego gard&amp;#281;
Bo tacy jak ty zajebali mu papiery
Teraz s&amp;#322;uchaj kurwo,bo to ja przejmuj&amp;#281; stery
Powybijam z giwery,w&amp;#322;a&amp;#347;nie takich jak ty
Ty suko nie wiesz jak to jest,by&amp;#263; naprawd&amp;#281; z&amp;#322;ym
I to jest rym,kt&amp;oacute;ry do gard&amp;#322;a si&amp;#281; rzuca
Rozrywa wszystko,dusi ci&amp;#281; w p&amp;#322;ucach
Czemu si&amp;#281; rzucasz?I chcesz zacz&amp;#261;&amp;#263; t&amp;#261; borute?
S.T.W.A!Te znaki zosta&amp;#322;y tu wyk&amp;#322;ute
Tak,aby&amp;#347; zapami&amp;#281;ta&amp;#322; tego skr&amp;oacute;tu znaczenie 
Star&amp;oacute;wa!To jest moje pochodzenie
A to co we mnie drzemie,to che&amp;#263; rymowania
Pytasz,,Dlaczego to robisz?,bo hip-hop mnie poch&amp;#322;ania
Bo hip-hop mnie poch&amp;#322;ania
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