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1 zwrotka: PejaWje&amp;#380;d&amp;#380;asz do firmy tu i wbitka drzwi otwarteszybka decyzja czego ryzyko b&amp;#281;dzie warte na fikole jest samara a w niej dziesi&amp;#281;&amp;#263; ko&amp;#322;a maraco by by&amp;#322;o gdyby takie strzea&amp;#322;y da&amp;#322;o si&amp;#281; powtarza&amp;#263;leko willa pla&amp;#380;a na to sz&amp;#322;a by ca&amp;#322;a ga&amp;#380;aemulator kleji bity nowy p&amp;#322;yt wa&amp;#322; ci odtwarzas&amp;#322;uchasz nowo&amp;#347;&amp;#263; i powtarzasz nic dwa razy si&amp;#281; nie zdarzaale co by&amp;#347; zrobi&amp;#322; gdyby by&amp;#322;o jak by&amp;#347; sobie &amp;#380;yczy&amp;#322;bez konsekwencji ka&amp;#380;dy wyczyn samowolkaju&amp;#380; nie zwarzasz &amp;#380;e kontrola i bezkarnie kopcisz lolkanie martwisz si&amp;#281; o czynsz to kwestia wyci&amp;#261;gu z kontaw chacie pe&amp;#322;na jest lod&amp;oacute;wka a nie chleba stara kromkai telefon n&amp;oacute;wka sztuka dro&amp;#380;yzna nie promocjai balety opcja dostaw w tym got&amp;oacute;wka jest pomocnatrzy pizdy kabryjoret na rano studyjna sesjaprzy najdro&amp;#380;szych ods&amp;#322;uchach gra ci hip hop orkiestrastar&amp;#261; dynamiczn&amp;#261; bete zmienasz na pojemno&amp;#347;ci&amp;oacute;wk&amp;#281;nie przejmujesz si&amp;#281; co palisz i jak&amp;#261; pijesz w&amp;oacute;dk&amp;#281;&amp;#347;migasz po dzielnicy ludzi&amp;#261; rozdajesz got&amp;oacute;wk&amp;#281;odjebany w ciuch firm&amp;oacute;wk&amp;#281; przecie&amp;#380; jutro te&amp;#380; co&amp;#347; wpadniejeste&amp;#347; na szczycie jak by&amp;#347; chacia&amp;#322; by&amp;#263; a nie na dnienic ci&amp;#281; nie wk&amp;oacute;rwia gdyby by&amp;#322;o tak &amp;#322;adniejak by&amp;#347; sobie tego &amp;#380;yczy&amp;#322; i ca&amp;#322;ej swej ferajniepomy&amp;#347;l gdyby by&amp;#322;o tak fajnieRefren: Peja + Wi&amp;#347;niowyCo by&amp;#347; zrobi&amp;#322; gdyby by&amp;#322;o jak by&amp;#347; sobie tego &amp;#380;yczy&amp;#322; no co by by&amp;#322;o e no co by by&amp;#322;o gdyby2X2 zwrotka: Wi&amp;#347;niowyGdyby wszystko by&amp;#322;o tak jak sobie tego &amp;#380;yczeo sto procent &amp;#322;atwiejsze i pi&amp;#281;kiejsze du&amp;#380;o &amp;#380;ycies&amp;#322;o&amp;#324;ce w zenicie budz&amp;#261; mnie ko&amp;#347;cio&amp;#322;a dzwonypatrze na zegar kurwa zn&amp;oacute;w jestem sp&amp;oacute;&amp;#378;nionyale wszystko powoli przecie&amp;#380; mnie na to stachallo o pierwszej limuzyna czeka&amp;#263; mawbitka na tylnie w &amp;#347;rodku szampan na mnie czekajade do studia s&amp;#322;owa p&amp;#322;yn&amp;#261; st&amp;#261;d jak rzeka jeszcze wst&amp;#261;pie do kr&amp;oacute;la &amp;#380;eby ka&amp;#380;da dobra ruramog&amp;#322;a ze mn&amp;#261; zabra&amp;#263; si&amp;#281; Przecie&amp;#380; tego tylko chc&amp;#281;gdyby wszystko tak nagle zmieni&amp;#322;o swoje barwyzamiast do roboty co dzie&amp;#324; koncert grany wartywi&amp;#281;cej ni&amp;#380; rok roboty codzie&amp;#324; zbija&amp;#322; bym kokosyna ulicy rozpozna&amp;#322;y by mnie m&amp;#322;okosyej ch&amp;#322;opaki (co) na co dzisiaj wam brakujeteraz wszyscy ze mn&amp;#261; Wi&amp;#347;nia wiecz&amp;oacute;r sponsorujei niczego nie &amp;#380;a&amp;#322;uje przecie&amp;#380; jutro zn&amp;oacute;w zarobie(a rodzina twoja ca&amp;#322;a - Peja) jak w dyasti by mieszka&amp;#322;atam na wzg&amp;oacute;rzu w baranowie ta chawira wielka ca&amp;#322;ado mnie tylko nalerza&amp;#322;a i basey i d&amp;#380;akuzi i do kosza boiskowyobra&amp;#378; to sobie gdyby si&amp;#281; zmieni&amp;#322;o wszystko (echo)Refren: Peja + Wi&amp;#347;niowyCo by&amp;#347; zrobi&amp;#322; gdyby by&amp;#322;o jak by&amp;#347; sobie tego &amp;#380;yczy&amp;#322; no co by by&amp;#322;o e no co by by&amp;#322;o gdyby2X3 zwrotka: PejaNie ma co gdyba&amp;#263; od tego chce si&amp;#281; rzyga&amp;#263; chcesz spe&amp;#322;nia&amp;#263; marzenia ten tekst ci si&amp;#281; mo&amp;#380;e przyda&amp;#263;po trupach nie warto u swoich spotkasz si&amp;#281; z pogard&amp;#261;przez &amp;#380;ycie i&amp;#347;&amp;#263; twardo z konsekwencj&amp;#261; to wartow sobie wyznaczone cele osi&amp;#261;gaj jest ich wiele wiadomo to od dawna k&amp;#322;ody k&amp;#322;a&amp;#347;&amp;#263; bed&amp;#261; skurwieleskurwiele k&amp;#322;ody b&amp;#281;d&amp;#261; k&amp;#322;a&amp;#347;&amp;#263; lecz nie pozw&amp;oacute;l na ryj pa&amp;#347;&amp;#263;jak si&amp;#281; podtkniesz mo&amp;#380;esz wsta&amp;#263; potem z takiego motywusi&amp;#281; nie raz b&amp;#281;dziesz &amp;#347;mia&amp;#263;wa&amp;#380;ne &amp;#380;eby swoje brudy pra&amp;#263; &amp;#380;eby swoj&amp;#261; cene zna&amp;#263;chcesz zarobi&amp;#263; to p&amp;#322;a&amp;#263; &amp;#347;ciemniasz kurwa twoja ma&amp;#263;nie chce kurwo ju&amp;#380; cie zna&amp;#263; jak najdalej od gnojachcesz by by&amp;#322;o jak najlepiej tu pomo&amp;#380;e silna woladbaj o swoje sprawy i nie pozw&amp;oacute;l si&amp;#281; zdo&amp;#322;owa&amp;#263;bo ka&amp;#380;dy z nas do &amp;#380;ycia si&amp;#281; musia&amp;#322; przygotowa&amp;#263;odpowiednio zachartowa&amp;#263; wtedy mo&amp;#380;esz si&amp;#281; mocowa&amp;#263;dzie&amp;#324; noc i znowu powr&amp;oacute;t siedmiodniowy ko&amp;#322;owr&amp;oacute;twyg&amp;oacute;d i wyboj&amp;oacute;w nie zabijesz &amp;#380;ycia smrod&amp;oacute;wnarazie po staremu raz jest lepiej a raz gorzej sam dobrze wiesz ten kawa&amp;#322;ek pom&amp;oacute;c mo&amp;#380;eprzezy&amp;#263; ci w hartkorze kt&amp;oacute;ry nazywamy &amp;#380;yciempozytyw my&amp;#347;lenie ci pozwoli na prze&amp;#380;yciea co by by&amp;#322;o gdyby utono&amp;#322; by&amp;#347; w zachwyciei potrzeby coraz wi&amp;#281;ksze &amp;#380;ycia ozdoby pi&amp;#281;kniejszewszystkieo wi&amp;#281;cej lepiej ale czy to najwa&amp;#380;niejszepomy&amp;#347;l czy napewno by&amp;#322;o by &amp;#380;ycie pi&amp;#281;kniejszeRefren: Peja + Wi&amp;#347;niowyCo by&amp;#347; zrobi&amp;#322; gdyby by&amp;#322;o jak by&amp;#347; sobie tego &amp;#380;yczy&amp;#322; no co by by&amp;#322;o e no co by by&amp;#322;o gdyby2X
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