
Shellerini&S, Pod naciskiem
Sheller:
Poczuj na twarzy ch&amp;#322;&amp;oacute;d bruku
G&amp;#322;&amp;oacute;d, na plecach wr&amp;oacute;g, 
Kt&amp;oacute;ry nie raz uku&amp;#322;
Niebieski mundur z nim nie dyskutuj
Mam wad&amp;#281; s&amp;#322;uchu, zaburzenia mowy
No i te oczy, panie w&amp;#322;adzo, tak te&amp;#380; o co chodzi
&amp;#379;yjemy pod naciskiem, wi&amp;#281;c
jak szanowa&amp;#263; mamy system?
Kt&amp;oacute;ry atakuje kiedy cz&amp;#322;owiekowi czujno&amp;#347;&amp;#263; przy&amp;#347;nie
Kopn&amp;#261;&amp;#322;bym w pizd&amp;#281; wszystko
Jak t&amp;#281; rur&amp;#281; Paris Hilton
Kiedy policja umie zabi&amp;#263;, nazwa&amp;#263; to pomy&amp;#322;k&amp;#261;
P&amp;oacute;&amp;#378;niej, g&amp;#322;&amp;oacute;wnie mi o to biega
Stosunek do nich, nie ma przebacz
Bo spusc ze smyczy, a zaczn&amp;#261; do t&amp;#322;umu strzelac
To te realia ch&amp;#322;opaku, we&amp;#378; si&amp;#281; nie przera&amp;#378;
Tak jest tu i teraz pozdrawiam moj&amp;#261; mecenas
A temat si&amp;#281; nie zmienia i jest od lat aktualny
Bo wci&amp;#261;&amp;#380; co po niekt&amp;oacute;rym trudno dotrze&amp;#263; do prawdy synu
(trudno dotrze&amp;#263; do prawdy synu)
S&amp;#322;o&amp;#324;:
Ta, raz, raz, tej
To zachodni front synu, toczy si&amp;#281; codzienny dramat
To jest niska trauma, podejrzane postacie w bramach
Dla nas prawo jest bezwzgl&amp;#281;dne, m&amp;#322;odzi maj&amp;#261; przejebane
Policyjny Big Brother w miastach gdzie pe&amp;#322;no jest kamer
Pod naciskiem jak schizma, wyznam wprost jak tu si&amp;#281; &amp;#380;yje
Bo patrzymy przez pryzmat systemu kt&amp;oacute;ry gnije
Trzy w&amp;#261;sate ryje w zielonej Fabii, zgadnij kto to?
Kto ci zawsze wk&amp;#322;ada &amp;#322;ap&amp;#281; w gacie z tak wielk&amp;#261; ochot&amp;#261;?
Podpowiem, nie dziewczyna, tylko jaki&amp;#347; obcy facet
Kt&amp;oacute;ry mara ci&amp;#281; po jajach m&amp;oacute;wi&amp;#261;c, &amp;#380;e ma tak&amp;#261; prac&amp;#281;
Raczej, wola&amp;#322;bym zebra&amp;#263; o ja&amp;#322;mu&amp;#380;n&amp;#281; na g&amp;#322;&amp;oacute;wnym
Ni&amp;#380; bra&amp;#263; marne pieni&amp;#261;dze za rol&amp;#281; mundurowej kurwy
System prawny to farsa, bo na co komu doz&amp;oacute;r
Zimna stal na nadgarstkach, tylnia szyba radiowoz&amp;oacute;w
Wsz&amp;#281;dzie czu&amp;#263; szkie&amp;#322;owski od&amp;oacute;r, bo to pokolenie buntu
Ludzie wychowani z uczuleniem na niebieski mundur
Jeste&amp;#347;my pod sta&amp;#322;&amp;#261; presj&amp;#261;, przypierdalaj&amp;#261; si&amp;#281; do nas
Reagujemy agresj&amp;#261;, bo jest to nasza obrona
Jebacy system, wypluj to w twarz ka&amp;#380;dej dziwce
&amp;#379;ycie pod naciskiem w kraju ludzi zakopanych &amp;#380;ywcem
Rafi:
Znale&amp;#378;li&amp;#347;cie przy mnie zielone li&amp;#347;cie?
Pewnie, sfotografujcie to i zapiszcie
Ja mam to w pi&amp;#378;dzie, co macie w tych notatkach
Bo jest mi po li&amp;#347;ciach i&amp;#347;cie zajebi&amp;#347;cie
Gdybym wiedzia&amp;#322; kiedy nast&amp;#261;pi&amp;#322;o ganji przyj&amp;#347;cie
Zapami&amp;#281;ta&amp;#322;bym ten moment, bo by by&amp;#322; to omen
Na to, &amp;#380;e narodzi si&amp;#281; Rafi Degustator
I b&amp;#281;dzie trwa&amp;#263; do teraz spotka&amp;#324; z merry jane maraton
I b&amp;#281;dzie jeszcze trwa&amp;#322;, to nie p&amp;oacute;&amp;#322;metek nawet
I co glino? Mam 5 gram na zabaw&amp;#281;
A ty kradniesz innym traw&amp;#281;, zas&amp;#322;aniaj&amp;#261;c si&amp;#281; prawem
I &amp;#380;al przyzna&amp;#263; ale masz w tym wprawe
Ale nikt nie zabierze mi tych prze&amp;#380;ytych dni
Laidbackowych chwil, kiedy rap muzyka w uszach grzmi
Nawet ty glino, z t&amp;#261; g&amp;#322;upkowat&amp;#261; min&amp;#261;
Nie zabronisz zdegustowa&amp;#263; merry jane kuzynom
Nie zarazisz dolin&amp;#261;, zanurzeni w przyrodzie
To z czym ty walczysz ja mam na co dzie&amp;#324;
I co? &amp;#321;yso Ci? Wi&amp;#281;c do &amp;#322;ba sobie wbij idioto
Dla mnie laidback cenniejszy ni&amp;#380; z&amp;#322;oto



Policja nas chroni, a kto nas chroni przed policj&amp;#261;?
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