
Thinkadelic, Ja jad
O.K., O.K., Jestem Dab a oto m&amp;oacute;j brat Joka Powiedz co&amp;#347; Joka Autostrada musi by&amp;#263; szeroka A co, jedziesz? Tak jad&amp;#281;, na autostrad&amp;#281; W tyle zostawiam, na obcych blachach k&amp;#322;ad&amp;#281; Namawiam nie wchod&amp;#378; mi w parad&amp;#281; PKS, Katowice - &amp;#321;&amp;oacute;d&amp;#378;, wi&amp;#281;cej nie zdradz&amp;#281; A ja owszem, powiem Zadzwoni&amp;#322; Spinache, m&amp;oacute;j cz&amp;#322;owiek Dab za trzy lata ju&amp;#380; XXI wiek Bity, rymy i cokolwiek Wci&amp;#347;niemy na ta&amp;#347;mie przycisk 'rec' Nagramy wsp&amp;oacute;lny numer na p&amp;#322;yt&amp;#281; &quot;Lek&quot; Naturalnie, jestem jak pojazd sterowany zdalnie Przybywam tam, gdzie dobre rzeczy zrobi&amp;#263; mam Gdzie smaczny bat i kubek wina, tak I wychodz&amp;#281;, i wsiadam, i siedz&amp;#281;, i rozmawiam Bo znam to od lat, to fakt Jak sobie przypomn&amp;#281; tamte klimaty Jad&amp;#281; z &amp;#347;rodka Polski za&amp;#322;atwi&amp;#263; sprawy Poci&amp;#261;g, samoch&amp;oacute;d, wsch&amp;oacute;d, b&amp;#261;d&amp;#378; zach&amp;oacute;d Mam w r&amp;#281;ku atut, id&amp;#281; na prz&amp;oacute;d, patrz tu G&amp;#322;&amp;#281;boka noc, obce miasto W motelu nam by&amp;#322;o za ciasno, znasz to? Znam to, tu nie ma to tamto Jutro co&amp;#347; nagram, wi&amp;#281;c gram No i rim, no i ram No bo gdzie dobre hasze za 25 Spokojnie, jutro te&amp;#380; jest dzie&amp;#324; B&amp;#281;dzie impreza, ja o tym dobrze wiem Na hal&amp;#281; uderzam, kierunek hala P&amp;oacute;ki nic mi nie nawala Odbierasz na tych samych falach? Czy odbierasz na tych samych falach? Jad&amp;#281;, leniwie opieram si&amp;#281; o lad&amp;#281; By kupi&amp;#263; d&amp;#380;em albo marmolad&amp;#281; Za oknem deszcz, albo deszcz z gradem Marz&amp;#281; nie zmokn&amp;#261;&amp;#263;, ale czy dam rad&amp;#281;? Co z obiadem? W domu czeka kto&amp;#347; Jad&amp;#281;, jad&amp;#281;, &amp;#380;eby zje&amp;#347;&amp;#263; co&amp;#347; Teraz problemy zostawi&amp;#322;em za sob&amp;#261; Mam nadziej&amp;#281;, &amp;#380;e pojedziemy r&amp;oacute;wn&amp;#261; drog&amp;#261; Wyboje zdarzy&amp;#263; si&amp;#281; te&amp;#380; mog&amp;#261; Ominiemy je zawsze Wola&amp;#322;bym wr&amp;oacute;ci&amp;#263; do domu na kolacj&amp;#281; Tam by&amp;#322;y oryginalne z podr&amp;oacute;&amp;#380;y akcje Wspomina&amp;#263; je b&amp;#281;d&amp;#281; zawsze Jad&amp;#281;, cho&amp;#263; na innych nie naje&amp;#380;d&amp;#380;am To nie m&amp;oacute;j teren, ja stamt&amp;#261;d zje&amp;#380;d&amp;#380;am Uderzam Teraz runda pierwsza, decyduj&amp;#261;ca Robi&amp;#281; to od pocz&amp;#261;tku i zrobi&amp;#281; to do ko&amp;#324;ca Jad&amp;#281;, 20:00, stereo Hip Hop nie Bolero Cho&amp;#263; Bolero nie jest choler&amp;#261; Jad&amp;#281;, jestem poza uk&amp;#322;adem Jad&amp;#281;, jako&amp;#347; dam sobie rad&amp;#281; M&amp;oacute;wi&amp;#281; tak jak jest Po co ku?@!wa &amp;#347;ciema Nie r&amp;oacute;b scen, jaka ku?@!wa wsp&amp;oacute;lna scena Takiej nie ma, i to jest normalne Takie akcje s&amp;#261; dla mnie banalne A autostrada musi by&amp;#263; szeroka 44 do setki m&amp;oacute;wi&amp;#322; Joka Kto si&amp;#281; nie liczy, tego nie dotyczy ta &amp;#347;piewka &amp;#346;cinam MC, jak drwal &amp;#347;cina drzewka Ostatnio grabki oraz konewka Piel&amp;#281;gnowanie, teraz pewka Bo jestem pewny, &amp;#380;e za rok Wejd&amp;#281; z u&amp;#347;miechem na sw&amp;oacute;j blok Potem opowiem wydarze&amp;#324; tok A niekt&amp;oacute;rymi zaw&amp;#322;adnie szok Joka, Dab, K 44 to si&amp;#281; wie S.P.I.N.A.C.H.E., Czizz, Senior A za nami nasi ludzie Pojecha&amp;#322;em, pot&amp;#261;d wpad&amp;#322;em i zosta&amp;#322;em Ju&amp;#380; od dawna je&amp;#380;d&amp;#380;&amp;#281; na tych samych prawdach Jak na nartach, gdzie&amp;#347; po stoku Abra stoi na widoku, nie potrzebny wzrok jak sok&amp;oacute;&amp;#322; Oczywiste to co widzisz Je&amp;#347;li m&amp;oacute;wi&amp;#263; si&amp;#281; nie wstydzisz To m&amp;oacute;w to i zr&amp;oacute;b to co my&amp;#347;lisz Kaliber 44 i Thinkadelic Mo&amp;#380;e ci to nie pasuje, lecz tego nie zmienisz A je&amp;#347;li dobre rymy cenisz Oto one, zjednoczone Bez &amp;#380;adnych nagonek w twoj&amp;#261; stron&amp;#281; Jedziemy tam gdzie pi&amp;#281;kne s&amp;#322;o&amp;#324;ce p&amp;#322;onie W podr&amp;oacute;&amp;#380;y ka&amp;#380;dy z nas od kilku lat Mamy wydeptany ju&amp;#380; sw&amp;oacute;j szlak Od rana droga w &amp;#347;wiat Takie bity, &amp;#380;e a&amp;#380; s&amp;#322;&amp;oacute;w mi brak
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