
Tallib, Trzy Koncepcje
Trzy Koncepcje  TaLLib
Jesman! jeden riddim bitch riddim trzy zwrotki, trzy refreny, trzy koncepcje.... aj!
One, two, three... You see again....
TaLLib again zgrywa sound do podziemia,
Adrenalina ro&amp;#347;nie poziom podniecenia,
To smieszne kiedy w gadkach ludzi z&amp;#322;ych,
Us&amp;#322;yszysz jedna ze swoich ksyw.
Moim strza&amp;#322;em w ciebie s&amp;#261; moje punche (pancze?)
Ja nawijam, ty nawijasz plus ja ta&amp;#324;cz&amp;#281;,
O prosz&amp;#281;, man, prosz&amp;#281; powiedz mi,
Jaki sound po nocy ci si&amp;#281; &amp;#347;ni. (tak jest!)
R&amp;#281;k&amp;#261; pomacham, s&amp;#322;owem doprawi&amp;#281;, 
To mi daje rado&amp;#347;&amp;#263;, tym si&amp;#281; &amp;#347;wietnie bawi&amp;#281;,
Kto&amp;#347; powiedzia&amp;#322;, &amp;#380;e sobie radz&amp;#281;,
Wci&amp;#261;&amp;#380; atakuj&amp;#281;  jak kamikadze.
Nie wiesz co robi&amp;#281; kiedy mam na to ochot&amp;#281;,
Spuszczam na wod&amp;#281; grub&amp;#261; my&amp;#347;li flot&amp;#281;,
Ona pomaga mi oczy&amp;#347;ci&amp;#263; z my&amp;#347;li z&amp;#322;ych,
G&amp;#322;ow&amp;#281;, serce, dusz&amp;#281; i cia&amp;#322;o!
Lewa,prawa ty ziomek tu bansuj,
Jak masz unikalny styl to go lansuj,
kompilacja ,flow, riddim i czas tw&amp;oacute;j
Po&amp;#322;&amp;#261;cz do kupy i z tym startuj/x2
Blez...Bletka? Jest! Filtr? Mam! Ganja? Huu! I troch&amp;#281; tytexu,
Szybkie, sprawne r&amp;#281;ce, ziomek na oriencie,
Chwila albo chwile dwie i ju&amp;#380; blez gotowy jest.
Czasem krusz&amp;#281;, zawin&amp;#281; i cykam,
Jak chcesz, znajdziesz tu dobrego zawodnika,
Jednak nie chwal&amp;#281; sie zbytnio tym,
Podobno nielegalnie puszczam w eter dym.
Nie wiesz, nie czujesz czym jest dobra ganja,
Nie musisz, nie zmuszam, ale w [?]
Czasami wypije ale wol&amp;#281; dyma,
Jak smazy si&amp;#281; w lolku zielona gandzina.
Z&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; nasionko, znajd&amp;#378; tam s&amp;#322;onko,
Za g&amp;oacute;rami za lasami, gdzie&amp;#347; za &amp;#322;&amp;#261;k&amp;#261;,
Piel&amp;#281;gnuj, podlewaj, niech ro&amp;#347;nie ro&amp;#347;linka,
Gdy zbierzesz plon usmiechnie sie twoja minka.
Bo ten czas kiedy ja stukam faj&amp;#281;
Serce robi bum bum a czas staje,
Bo ten czas kiedy ja turlam bata,
Serce robi bum bum ratatata /x2
Za plecami kto&amp;#347; gada, widzisz z&amp;#322;o ko&amp;#322;o ciebie,
Kole&amp;#380;ka wystawia w&amp;#322;asnego koleg&amp;#281;
Gdzie(Gdzie?) podzia&amp;#322;y si&amp;#281; warto&amp;#347;ci,
Gdzie r&amp;oacute;wno&amp;#347;&amp;#263; braterstwo, cho&amp;#263; troch&amp;#281; mi&amp;#322;o&amp;#347;ci,
Garda wysoko, podniesiona g&amp;#322;owa,
Ci&amp;#281;&amp;#380;kie czasy, &amp;#380;ycie ujawni wroga,
[?] zaznacz prymem w g&amp;#322;owach ludzi tych,
Po&amp;#380;eranych przez uliczny syf.
Ludzie tocz&amp;#261; wojny o bary&amp;#322;k&amp;#281; ropy,
Sami &amp;#347;wiadomie pakuj&amp;#261; sie w k&amp;#322;opoty,
Panie! Ze&amp;#347;lij grom z jasnego nieba,
Ukaraj zbrodniarzy, biednym daj kromk&amp;#281; chleba,
S&amp;#322;yszysz to w radiu, s&amp;#322;yszysz to w telewizorze,
Tam morderstwo, tam jest wojna, [?]
Zobacz co to dobro a co Babilon,
Oni przystawiaj&amp;#261; do g&amp;#322;owy bro&amp;#324;! (Faja w d&amp;#322;o&amp;#324;!)
Babilon to jest z&amp;#322;o! Nie pozw&amp;oacute;l by ogarn&amp;#261;&amp;#322; ci&amp;#281;!
Rozum masz, u&amp;#380;yj go! Rozr&amp;oacute;&amp;#380;niaj co jest dobre a co z&amp;#322;e! /x2
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