
Waco, Prawdziwe warto
Patrze na to wszystko
Dumnym, pewnym wzrokiem
2001 dla Hip Hopu prze&amp;#322;omowym rokiem
Krok za krokiem
A ka&amp;#380;dy coraz wy&amp;#380;ej si&amp;#281; pnie
I ja dobrze wiem, &amp;#380;e dla wielu sp&amp;#281;dza siedzie&amp;#263; mc sen
Teraz
Mo&amp;#380;esz wybiera&amp;#263; i przebiera&amp;#263; w&amp;#347;r&amp;oacute;d p&amp;oacute;&amp;#322;ek
A kto&amp;#347; si&amp;#281; dziwi widz&amp;#261;c nowy tytu&amp;#322; za tytu&amp;#322;em
To jest co&amp;#347; co rusza ju&amp;#380; nie tylko nami lecz og&amp;oacute;&amp;#322;em
Dzisiaj wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa zauwa&amp;#380;a t&amp;#281; kultur&amp;#281;
W ko&amp;#324;cu
Ale jest te&amp;#380; du&amp;#380;o typ&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;rzy m&amp;#261;c&amp;#261;
Ma&amp;#322;olat&amp;oacute;w kusz&amp;#261; fors&amp;#261;
Proponuj&amp;#261;c uk&amp;#322;ady
Tylko po to by si&amp;#281; wkr&amp;#281;ci&amp;#263; i by&amp;#263; w rap biznesie znanym
Nie kojarz&amp;#261;c w og&amp;oacute;le na czym jest on oparty
To fakty
Dla nas jest to ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie
To proste
To co nas &amp;#322;&amp;#261;czy to muzyka, my promujemy Polsk&amp;#281;
Podczas gdy wy robicie wiosk&amp;#281;
Wiadomo czyim kosztem
Zapominacie o idea&amp;#322;ach mo&amp;#380;e kiedy&amp;#347; do was to dotrze
A na razie musimy robi&amp;#263; dobrze
Przede wszystkim m&amp;#261;drze
By nikt nie mia&amp;#322; w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci przy odbiorze
Raz jest lepiej raz gorzej
Trzeba sta&amp;#263; przy swoim s&amp;#322;owie
My mamy t&amp;#261; pewno&amp;#347;&amp;#263;, &amp;#380;e zostawiamy co&amp;#347; po sobie
Dla nas jest to ca&amp;#322;e, &amp;#380;ycie dar od Boga, to co pokocha&amp;#322;em
Proste, dla nas jest to ca&amp;#322;e, &amp;#380;ycie dar od Boga
Zawsze z osiedlem i wielkiej p&amp;#322;yty blokiem
Niespokojny wkurwiony
Bo osaczony przez g&amp;#322;os&amp;oacute;w miliony
Dziwne, nagle te same co kiedy&amp;#347; krytykowa&amp;#322;y
Teraz s&amp;#261; pierwszymi Hip Hopu mi&amp;#322;o&amp;#347;nikami
Granic nie ma
Bo nagle szybciej kr&amp;#281;ci si&amp;#281; ta ziemia
Siedzia&amp;#322; za biurkiem, jap&amp;#261; k&amp;#322;apa&amp;#322;, chuj wiedzia&amp;#322;
Teraz wielki wydawca, bo jak&amp;#261;&amp;#347; kaset&amp;#281; sprzeda&amp;#322;
Biznesmeni, bez wiedzy, bez serca, bez korzeni
Jego obchodzi tylko by w kiesze&amp;#324; wpada&amp;#322;y PLN-y
Imprezy bez doinwestowania, bez ch&amp;#281;ci
Na 100% organizator b&amp;#281;dzie chcia&amp;#322; kogo&amp;#347; przekr&amp;#281;ci&amp;#263;
Biznes, to zamieni&amp;#322;o si&amp;#281; , to co pokocha&amp;#322;em
Jak by&amp;#322;em ma&amp;#322;olatem
Teraz to towar
Czy sprzeda&amp;#322;e&amp;#347;
Czy pomy&amp;#347;la&amp;#322;e&amp;#347; i go schowa&amp;#322;e&amp;#347;
Ja odchodz&amp;#281; od towarzystwa ludzi
Interesant&amp;oacute;w z biznes planem
By budzi&amp;#263; si&amp;#281; nad ranem bez wkurwienia
Bo kocham spok&amp;oacute;j, jestem artyst&amp;#261;, du&amp;#380;o my&amp;#347;lenia
By usun&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; w cie&amp;#324;, od tego co na topie
K&amp;#322;ajasz od zawsze z osiedlem i z wielkiej p&amp;#322;yty blokiem
A mn&amp;oacute;stwo wr&amp;#281;cz tysi&amp;#261;ce &amp;#322;epk&amp;oacute;w kupi&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281;
I nagle 180 stopni typ odwraca jazd&amp;#281;
To jest g&amp;#322;upota jakby zawraca&amp;#263; na schodach
Daleki od tego co si&amp;#281; nazywa moda
Grammatik artystyczna swoboda
Najwi&amp;#281;kszy obok &amp;#380;ycia dar od Boga
Z nim bez biznesmen&amp;oacute;w, chce &amp;#380;yciu podo&amp;#322;a&amp;#263;
Zobacz, widzisz z plastiku g&amp;oacute;wno



Czy sztuk&amp;#281; niezale&amp;#380;n&amp;#261;
Pozdr&amp;oacute;wki, ch&amp;#322;opak
Sko&amp;#324;czy&amp;#322;em misje Eldo
Ref.
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