
Vienio & Pele, Zawistne serce
Elo każdy sukces rodzi zawiść haah wiemy to najlepiej idziemy do przodu proste z każdym dniem coraz silniejsi nie zagłuszy nas nigdy żadne zawistne serce elo elo Pele Zawistne Serce ma mi za złe że odnalazłem swą życiową jazdę widzi w moim oku drzazgę podczas gdy sam w swoim ma belkę zawistne serce jeden ma talent potrafi zrobić wokół siebie zament poprzez kompleksy działa zawistnie chce najkorzystniej wypaść w towarzystwie mówi o ludziach o których nic nie wie zdepczę ich godność by wyprować siebie skłóci przyjaciół z uśmiechem na twarzy a gdy sie sparzy znika i sie ukrywa Zawistne serce a dusza tchórzliwa drugiemu nie da choć sam nie używa brak mu koncepcji a cudzej nie wesprzę zawistne serce chorogiew na wietrze chce naszej zguby za wszelką cenę moja rekacja gdy wchodzę na scenę jego nikczemny plan zmieniam w pył rap w nas bedzie zył i zaden śmieć Referen. Nie zagłuszy nas nie zagłuszy nas nie ma tylu sił nie ma tylu sił Rap żyje w nas i bedzie wieczne żył bez wzgledu na wszystko Nie zagłuszy nas musi pogodzić się z tym teraz jest nas czas Ave Ewnement słowa zmieniam w czyn Vienio Progres postęp nasz etap twórczy obrasta w siłę a ty się kurczysz beżpłuciowy lamusie z nikąd spotykam cie na drodzę do przodu idąc nie dla ciebie przekaz tej kultury jeśli jesteś zawistny z natury opis konfitury do ciebie pasuje sam bez pomysłu a innym ujmuje buduję swój świat na famach o innych wciąż szuka winnych swojej głupoty wspólnik ciemnoty szuka tu sensacji nigdy nie poprzę przecież cudzych racji widzi problem którego nie ma żaden jego tekst nie jest wart przypomnienia zazdrości pozycji i nie ma swojego zdania z błotem miesza czyjeś dokonania to go pochłania z tego czerpię siłe sam sobie leszczu kopiesz mogiłę nie bez powodu tak się wyrazilem zawistne serce bo o tym mówiłem Referen. Nie zagłuszy nas nie zagłuszy nas nie ma tylu sił nie ma tylu sił Rap żyje w nas i bedzie wieczne żył bez wzgledu na wszystko Nie zagłuszy nas musi pogodzić się z tym teraz jest nas czas Ave Ewnement słowa zmieniam w czyn Włodi Mówisz o mnie jezyk zamieniasz w brzytwę serce twe bije nienawiści rytmem spełniam marzenia to jest dla ciebie przykre swoje zalałeś już nie jednym litrem jedno chcesz robić niszczyć niszczyć każdego kto zrobil wiecej niż ty inaczej niż ty ciezkie czasy dla zawistnych przyszły dlaczego jak myslisz na słowa twoje nie zwracam uwagi jestem obęjtny a to napewno sprawi że tego kto kto mnie obraża bez mej rekacji nikt nie zauważa fakt zawiść jest od dawna dlatego przecież Kain zabił Abla szczeście przyciąga zawiść jak magnes tak było i tak bedzie teraz tak jest ta zawiść ma pozytywną stronę chłonę ten paradoks w jeden moment nie chcący dałeś mi nowy temat ja mam satysfakcjie a zawiści nie ma Referen. Nie zagłuszy nas nie zagłuszy nas nie ma tylu sił nie ma tylu sił Rap żyje w nas i bedzie wieczne żył bez wzgledu na wszystko Nie zagłuszy nas musi pogodzić się z tym teraz jest nas czas Ave Ewnement słowa zmieniam w czyn
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