
Waco, Determinacja (feat. Mor W.A.)
Ref.: Zdecydowany, stanowczy, zdeterminowany, ale nigdy zdesperowany
Te s&amp;#322;owa neutralne, na czasie aktualne
Nie za skomplikowane i nie za banalne x2
S&amp;#261; takie momenty kiedy nie mo&amp;#380;na si&amp;#281; waha&amp;#263;
Ani przez chwile
Trzeba stanowczo dzia&amp;#322;a&amp;#263;
Mie&amp;#263; w g&amp;#322;owie na tyle
By wiedzie&amp;#263;
Jak zareagowa&amp;#263;
Co zrobi&amp;#263;
Co powiedzie&amp;#263;
By si&amp;#281; nie skompromitowa&amp;#263;
By twarz zachowa&amp;#263;
Zimn&amp;#261; krew
Niech si&amp;#281; dzieje wola boska
Gdzie ojczyzna nasza Polska
Ka&amp;#380;da nagrywka w&amp;#322;asnego autorstwa
Bez dziadostwa
Dowodzimy swoich racji
Robi&amp;#261;c tak wida&amp;#263;, &amp;#380;e nie brak nam determinacji
Zaci&amp;#281;cia
Na du&amp;#380;&amp;#261; skale co do przedsi&amp;#281;wzi&amp;#281;cia
Zaanga&amp;#380;owania
Rapowe poczynania
To zmagania
Kt&amp;oacute;re przynosz&amp;#261; efekty
W postaci perspektyw
Coraz to szerszych przemy&amp;#347;le&amp;#324;, coraz to g&amp;#322;&amp;#281;bszych
Co trafia w ko&amp;#324;cu
Do wi&amp;#281;kszej liczby odbiorc&amp;oacute;w
Rodaku
W szczeg&amp;oacute;lno&amp;#347;ci ty dzieciaku
To dla was
Nie dla t&amp;#281;pak&amp;oacute;w
Zakutych g&amp;#322;&amp;oacute;w
Chcesz co&amp;#347; powiedzie&amp;#263; to m&amp;oacute;w
Oby&amp;#347; nie rzuca&amp;#322; s&amp;#322;&amp;oacute;w na wiatr
Robisz tak we&amp;#378; si&amp;#281; ud&amp;#322;aw
Ja si&amp;#281; trzymam swoich spraw
To m&amp;oacute;j fach, przeznaczenie
A zarazem szcz&amp;#281;&amp;#347;liwy traf
Przez chwile postaw si&amp;#281; w mojej sytuacji
A zrozumiesz jak wiele zawdzi&amp;#281;czam determinacji
Chyba, &amp;#380;e nie umiesz
Poj&amp;#261;&amp;#263; prostej kwestii
Rap jest dla mnie lekiem
Tworz&amp;#261;c go
Staje si&amp;#281; lepszym cz&amp;#322;owiekiem
To przysz&amp;#322;o z wiekiem
Dotar&amp;#322;o
Wra&amp;#380;enie wywar&amp;#322;o
Jestem pewien tego wszystkiego
Nie m&amp;oacute;wi&amp;#281; na darmo
Kolejne nagranie
Kt&amp;oacute;rego si&amp;#281; podj&amp;#261;&amp;#322;em
Dedykuje miejscu, gdzie trwam
Gdzie zacz&amp;#261;&amp;#322;em
Na kt&amp;oacute;re nieraz kl&amp;#261;&amp;#322;em
Jak na nieurodzaj rolnik
By m&amp;oacute;c ogarn&amp;#261;&amp;#263; ca&amp;#322;y ten pierdolnik
I zosta&amp;#263; przy zdrowych zmys&amp;#322;ach
&amp;#346;wie&amp;#380;ych pomys&amp;#322;ach
Wzorem do ekspresji
Bez presji



I niczyjej &amp;#322;aski
Wsad&amp;#378; se gdzie&amp;#347; swe oklaski
Kt&amp;oacute;rych potrzebuj&amp;#261; lansowane, spedalone wynalazki
Nie po to to robi&amp;#322;em
Komu w jakim stopniu przyczyni&amp;#322;em
Nie zastanawiam si&amp;#281; jedynie podkre&amp;#347;li&amp;#322;em w&amp;#322;asne niezale&amp;#380;ne zdanie
Bez profesorskiej wczuwki
Schemat&amp;oacute;w, obram&amp;oacute;wki
Do ogranicza jak na ruchy brak got&amp;oacute;wki
Nie przerwana ci&amp;#261;g&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; ze skrajno&amp;#347;ci w skrajno&amp;#347;&amp;#263;
Na pierwszym miejscu tre&amp;#347;&amp;#263;, a nie wydajno&amp;#347;&amp;#263;
Codzienno&amp;#347;&amp;#263; jaka by nie by&amp;#322;a
I tak zamartwia&amp;#263; b&amp;#281;dziesz si&amp;#281; na staro&amp;#347;&amp;#263;
Umys&amp;#322;u jasno&amp;#347;&amp;#263; zak&amp;#322;&amp;oacute;cana
Do rana zak&amp;#322;&amp;oacute;cana melan&amp;#380;ami
Na drugi dzie&amp;#324; prostowana nowymi bitami
S&amp;#322;owami, rodem z ku&amp;#378;ni talent&amp;oacute;w
S&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347; UVS setek
Do klatek wejd&amp;#378; na winklu
Tezach widomend&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;ry ma&amp;#322;o kogo wzruszy
To pewnie znowu dra&amp;#380;ni czyje&amp;#347; uszy
Bo wola&amp;#322; by pos&amp;#322;ucha&amp;#263; hit&amp;oacute;w tanecznych
Tymczasem nie na darmo, pok&amp;#322;adana, wielka wiara w coraz m&amp;#322;odszych podopiecznych
Coraz wi&amp;#281;ksze ma znaczenie
MORWA drzewo
Mocne ma korzenie
Ref.
Patrz, patrz
Patrze wstecz
Na to co zrobi&amp;#322;em
Uczyni&amp;#322;em
Dzia&amp;#322;aj&amp;#261;c z przymusu, czy na si&amp;#322;&amp;#281;
Czy sam zawini&amp;#322;em
&amp;#379;e nie przeskoczy&amp;#322;em
Poprzeczki, kt&amp;oacute;r&amp;#261; sobie wtedy postawi&amp;#322;em
Zbyt wysoko mierzy&amp;#322;em
Teraz wiem, bo si&amp;#281; nauczy&amp;#322;em
I z dniem przychodzi od razu
Na wszystko trzeba czasu
B&amp;oacute;g nie stworzy&amp;#322; &amp;#347;wiata z chaosu jednego dnia
Potrzebowa&amp;#322; tygodnia
A ja
Ca&amp;#322;e lata
&amp;#379;eby si&amp;#281; przekona&amp;#263; czego mog&amp;#281; dokona&amp;#263;
Sam si&amp;#281; musz&amp;#281; dopingowa&amp;#263;
Bo&amp;#380;e pom&amp;oacute;&amp;#380; mi i prowad&amp;#378;, bo tak &amp;#322;atwo przecholowa&amp;#263;
Nawet z determinacj&amp;#261;
Bo w pewnym momencie
To przestaje by&amp;#263; zaci&amp;#281;cie
Kiedy zamiast uczy&amp;#263; si&amp;#281; na b&amp;#322;&amp;#281;dzie
My&amp;#347;lisz ju&amp;#380; o monumencie
Po b&amp;#322;&amp;#281;dzie lepiej zmie&amp;#324; zaj&amp;#281;cie
Wiedz, &amp;#380;e b&amp;#281;dzie to
Co osi&amp;#261;gniesz w&amp;#322;asn&amp;#261; prac&amp;#261;
Tylko nie myl poj&amp;#281;cia determinacji z desperacj&amp;#261;
Podda&amp;#263; si&amp;#281; mowy nie ma
Rozdasz w mig tego co nie trzeba
M&amp;#322;ody &amp;#321;yskacz, Waco, Mor W.A.
Do ko&amp;#324;ca b&amp;#281;d&amp;#261; brn&amp;#261;&amp;#263;
Bo je&amp;#347;li chcesz osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; co&amp;#347;
Co&amp;#347; w swoje &amp;#380;ycie wno&amp;#347;
Przezwyci&amp;#281;&amp;#380;aj z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
Powiedz stop
Dopnij swego, znajd&amp;#378; w&amp;#322;a&amp;#347;ciwy trop
Cho&amp;#263; by kapa&amp;#322; z ciebie pot



Nie przestawaj
Po pierwszym, kolejne kroki stawiaj
Nie poddawaj si&amp;#281;
Podstawowa rzecz
Powiedz przeciwno&amp;#347;ciom precz
Lecz zachowaj zdrowy rozs&amp;#261;dek
M&amp;oacute;wisz wiedzie&amp;#263;, gdzie jest koniec, a gdzie pocz&amp;#261;tek
Bo wa&amp;#380;niejsza jest fabu&amp;#322;a
A nie jeden w&amp;#261;tek
Id&amp;#378; splotem swoich my&amp;#347;li
A wymy&amp;#347;lisz jaki&amp;#347; nowy spos&amp;oacute;b, patent
By przezwyci&amp;#281;&amp;#380;y&amp;#263; zam&amp;#281;t
Kolejny ostry zakr&amp;#281;t
To element zwyci&amp;#281;stwa
Wi&amp;#281;kszy procent prawdopodobie&amp;#324;stwa
Na dopi&amp;#281;cie celu
Pr&amp;oacute;bowa&amp;#322;o wielu
Lecz do ko&amp;#324;ca dotarli ci co si&amp;#281; uparli
I nie poddali
Krok po kroku, osi&amp;#261;gali to co za&amp;#322;o&amp;#380;yli
Czyli
Bo zdecydowany
To jest klucz do bramy
Sukcesu
Musisz dzia&amp;#322;a&amp;#263;
A nie czeka&amp;#263; na wynik procesu
Ref.
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