
Waco, Jeden strza
Jeden strza&amp;#322;, jeden strza&amp;#322;
Waco produkcja
Onar solo
Sprawd&amp;#378; to
Jeden strza&amp;#322;
Dla was jeden strza&amp;#322;
Dla was jedna beczka
Przecie&amp;#380; ka&amp;#380;dy z nas w tym samym miejscu mieszka
Tu s&amp;#261; nasze korzenie
To w nas drzemie
P&amp;#322;on&amp;#261;ce pokolenie
Jak na chodniku wieczorami rzucane cienie
Cie to jebie
Prosz&amp;#281; bardzo
M&amp;oacute;j rap, moje teksty, moje s&amp;#322;owa s&amp;#261; prawd&amp;#261;
Niech wszyscy zgadn&amp;#261; co mam na my&amp;#347;li
Po co tu przyszli
Czy m&amp;oacute;j plan si&amp;#281; zi&amp;#347;ci
Korzy&amp;#347;ci jak ka&amp;#380;dy
Chce mie&amp;#263; mn&amp;oacute;stwo
Tylko rap, jeden strza&amp;#322;, rap to b&amp;oacute;stwo
Nie oszustwo
Nikogo nie chce oszuka&amp;#263;
Do ilu drzwi b&amp;#281;d&amp;#281; puka&amp;#263;
Jak d&amp;#322;ugo szcz&amp;#281;&amp;#347;cia szuka&amp;#263; Mo&amp;#380;e ono znajdzie mnie samo
Jeden strza&amp;#322; dla was
Co mi i wam &amp;#380;ycie da&amp;#322;o
Przykro&amp;#347;ci nie ma&amp;#322;o
Ale r&amp;oacute;wnie&amp;#380; mn&amp;oacute;stwo rado&amp;#347;ci
Niejeden raz u&amp;#347;miech na mej twarzy go&amp;#347;ci&amp;#322;
A za chwil&amp;#281; zmienia&amp;#322; si&amp;#281; w obraz twarzy pe&amp;#322;nej smutku
Jeden strza&amp;#322; b&amp;#281;d&amp;#281; zawsze mia&amp;#322; dla was i tak do skutku
Zawsze, bo gdy patrz&amp;#281; w przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
Widz&amp;#281; nas
&amp;#346;miech, bankiet
Ale tak&amp;#380;e jak nam nie sz&amp;#322;o
Pora&amp;#380;ki, wp&amp;#322;yw ognistej wody
K&amp;#322;&amp;oacute;tnie, niezgody
I niepowodzenia, wiele marze&amp;#324;
Jeden strza&amp;#322; za spe&amp;#322;nione ju&amp;#380; marzenia
Za osi&amp;#261;gni&amp;#281;te rzeczy i za rzeczy ju&amp;#380; zdobyte
Wielki strza&amp;#322; dla was na tej p&amp;#322;ycie
Bo jeste&amp;#347;cie gites
Jeden strza&amp;#322;, je, je, jeden strza&amp;#322;
To dla wszystkich ludzi kt&amp;oacute;rych znam
Jedna mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; tylko dla wybranych przecie&amp;#380; my najlepiej si&amp;#281; znamy x2
Jeden strza&amp;#322; specjalnie dla was
Sentyment ch&amp;#322;opaki, bo niejedna prze&amp;#380;yta zabawa
Niejeden wypad w niejedno miejsce, oby takich super melan&amp;#380;y by&amp;#322;o wi&amp;#281;cej
Niejedno zej&amp;#347;cie, ale to ju&amp;#380; skutek uboczny
Wielki strza&amp;#322; dla r&amp;#261;k pomocnych
Dla os&amp;oacute;b kt&amp;oacute;re mia&amp;#322;y czas mnie wys&amp;#322;ucha&amp;#263;
Kt&amp;oacute;re potrafi&amp;#322;y &amp;#347;cisn&amp;#261;&amp;#263; r&amp;#281;k&amp;#281; i powiedzie&amp;#263; co&amp;#347; do ucha
Co&amp;#347; co pomog&amp;#322;o, podnios&amp;#322;o na duchu, pomog&amp;#322;o w podj&amp;#281;ciu konkretnych ruch&amp;oacute;w
Dzi&amp;#281;ki, nigdy tego nie zapomn&amp;#281;, na zawsze w pami&amp;#281;ci
Wa&amp;#380;ny by&amp;#322; efekt, a nie tylko szczere ch&amp;#281;ci
Niejeden gl&amp;#281;dzi&amp;#322;
Pierdoli&amp;#322;, &amp;#380;e gdyby nie to, &amp;#380;e gdyby nie tamto
Cz&amp;#322;owieku, ja bardzo dobrze znam to
Ju&amp;#380; nie ufam blantom i koleszkom poznanym przed 5 minutami
Jeden strza&amp;#322; dla tych z kt&amp;oacute;rymi si&amp;#281; naprawd&amp;#281; dobrze znamy
Przebywamy, pijemy, rozmawiamy i &amp;#347;miejemy
Wielki strza&amp;#322; dla was
My si&amp;#281; znamy, my to wiemy



Bez &amp;#347;ciemy
Tak jak by&amp;#322;o
Ju&amp;#380; paru &amp;#347;ciemnionych
Niby kole&amp;#380;ka, niby blisko mieszka, niby telefony, niby um&amp;oacute;wiony
A potrafi&amp;#322; wystawi&amp;#263;
Nie umiesz spojrze&amp;#263; prawdzie w oczy
Wiem &amp;#380;e &amp;#322;atwo radzi&amp;#263;
Jeszcze &amp;#322;atwiej zrani&amp;#263;, wkurwi&amp;#263;, zawie&amp;#347;&amp;#263;
Nie m&amp;oacute;w &amp;#380;e taki jest &amp;#347;wiat
Uwa&amp;#380;aj i nie rzucaj s&amp;#322;&amp;oacute;w na wiatr
Ref. x2
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