
Thinkadelic, Wy
Ref. To jest to miejsce i czas Podnie&amp;#347;cie r&amp;#281;ce na raz To jest to miejsce gdzie mog&amp;#281; zacz&amp;#261;&amp;#263; bawi&amp;#263; si&amp;#281; Podnie&amp;#347;cie r&amp;#281;ce w g&amp;oacute;r&amp;#281; Daj mi chwil&amp;#281; bym m&amp;oacute;g&amp;#322; si&amp;#281; bawi&amp;#263; mile Ile potrzebujesz by podnie&amp;#347;&amp;#263; r&amp;#281;ce w g&amp;oacute;r&amp;#281; My mamy tego wiele, muzyka, kt&amp;oacute;ra wibruje w ciele St&amp;oacute;j, kto idzie?! A, to przyjaciele Dobra, r&amp;#281;ce w g&amp;oacute;rze, teraz gramy To wam damy, na wszystkich poczekamy Jeden raz na tw&amp;oacute;j umys&amp;#322;, na cia&amp;#322;o drugi raz Czy wiesz jaki czas, jaki czas, jaki czas To czas najwy&amp;#380;szy ju&amp;#380; Nasz wehiku&amp;#322; jest tu&amp;#380; tu&amp;#380; Jak w zdobyczy, tu ka&amp;#380;dy si&amp;#281; liczy Tu ka&amp;#380;dy podchodzi i ze mn&amp;#261; si&amp;#281; wita A o to sk&amp;#261;d pochodz&amp;#281; nikt mnie nie pyta Technika moja to dobre s&amp;#322;owo tak Niech si&amp;#281; ka&amp;#380;dy przekona Sp&amp;oacute;jrz i zobacz nasz znak Ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat b&amp;#281;dzie si&amp;#281; bawi&amp;#263; z nami dwoma Je&amp;#347;li mo&amp;#380;ecie, to klaszczcie r&amp;#281;koma (...) Daj mi chwil&amp;#281;, bym m&amp;oacute;g&amp;#322; si&amp;#281; bawi&amp;#263; mile Jeste&amp;#347; tutaj aby bawi&amp;#263; si&amp;#281; Ja zabawiam ciebie, ludzi moich i twoich I nic na przeszkodzie mi nie stoi Tak, tak, to mi si&amp;#281; podoba Ludzie si&amp;#281; bawi&amp;#261; i p&amp;#322;yn&amp;#261; s&amp;#322;owa Dobre brzmienie to tylko po&amp;#322;owa Niech si&amp;#281; na &amp;#380;adnej twarzy u&amp;#347;miech nie chowa Ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; jest gotowa, gotowa Tu Thinkadelic, podnie&amp;#347;cie r&amp;#281;ce do g&amp;oacute;ry Wy&amp;#380;ej i wy&amp;#380;ej, prosto w chmury Mo&amp;#380;esz wdycha&amp;#263; nas jak &amp;#347;wie&amp;#380;y tlen To w&amp;#322;a&amp;#347;nie to miejsce jest i ten dzie&amp;#324; Tak, to jest ten czas Podnie&amp;#347;cie r&amp;#281;ce na raz, raz O, widz&amp;#281; was Niech si&amp;#281; ka&amp;#380;dy przekona Czu&amp;#263; rytm i si&amp;#281; bawi&amp;#263;, ka&amp;#380;dy to ma Yo, czy wiesz co z r&amp;#281;koma (...) Teraz widz&amp;#281;, &amp;#380;e masz mnie pod lup&amp;#261; Ja razem z moj&amp;#261; grup&amp;#261; Tw&amp;oacute;j &amp;#347;wie&amp;#380;y oddech podje&amp;#380;d&amp;#380;a Zesz&amp;#322;oroczn&amp;#261; zup&amp;#261; Przejrzyj si&amp;#281; w lustrze i umyj w ko&amp;#324;cu z&amp;#281;by Pytasz kt&amp;oacute;r&amp;#281;dy? Na pewno nie t&amp;#281;dy Bo ja wy&amp;#380;ej i wy&amp;#380;ej Ci&amp;#261;gle wy&amp;#380;ej i wy&amp;#380;ej
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