
Waco, Tak to wygl
Ref. Takie czasy, bo to Polska nie elegancja Francja, takie czasy
Tak to wygl&amp;#261;da
Budz&amp;#281; si&amp;#281; co rano z jap&amp;#261; wygrzan&amp;#261;
Z pust&amp;#261; kierman&amp;#261;
Czasu jak zwykle za ma&amp;#322;o
Do dwunastej si&amp;#281; zapierdala&amp;#322;o
Trzeba wsta&amp;#263;
A oczy spuchni&amp;#281;te
Kolejna ustawka
Za nast&amp;#281;pnym zakr&amp;#281;tem
Brak chwili, &amp;#380;eby podelektowa&amp;#263; si&amp;#281; skr&amp;#281;tem
Puszczam po sieci sygna&amp;#322;
Mijam &amp;#380;ula, kt&amp;oacute;ry tr&amp;#261;bi poranny hejna&amp;#322;
Chuj podsumowanie
To nagranie, a czy ukazana r&amp;oacute;&amp;#380;nica
Nie burak, ani nie wo&amp;#378;nica
Jedi nie &amp;#347;ciemnia
Na pohybel temu co go oczernia
To wszystko
Ref. x2
Diody na sprz&amp;#281;cie wybijaj&amp;#261; rytm jak werbel
Sok&amp;oacute;&amp;#322; i J&amp;#281;dker
Prosto nie pokr&amp;#281;tnie
M&amp;oacute;wi&amp;#281; tak to wygl&amp;#261;da
&amp;#346;ciany, kt&amp;oacute;re kiedy&amp;#347; by&amp;#322;y bia&amp;#322;e, &amp;#380;aluzje brak firanek
To nie iluzje, cho&amp;#263; niekt&amp;oacute;re lica nastukan&amp;#281;
Kolejny ranek, zasta&amp;#322; nas
Taaa, no i co?
Inny dzie&amp;#324;
Takie samo pomieszczenie
W Witrynach Odbicia, ja si&amp;#281; nigdy nie zmieni&amp;#281;
To wygl&amp;#261;da tak
Kolejne zgromadzenie
Dym, ch&amp;#281;tnie bym co&amp;#347; obrz&amp;#261;dzi&amp;#322;
A ty by&amp;#347; gwiazd&amp;#261; sko&amp;#324;czy&amp;#322;
M&amp;#261;ci&amp;#263;, b&amp;#322;&amp;#261;dzi&amp;#263;, rz&amp;#261;dzi&amp;#263; i pierdoli&amp;#263; byle rym dla rymu
Ilu takich skurwysyn&amp;oacute;w
To nie aluzje
Na p&amp;oacute;&amp;#378;niej
Ty by&amp;#347; chcia&amp;#322;
Bardziej kuli lu&amp;#378;niej
Ale bywa r&amp;oacute;&amp;#380;nie
Szkie&amp;#322;ko przykurzone
Dooko&amp;#322;a p&amp;#322;yty
To nie hity z satelity (stereo)
Pami&amp;#281;tam prze&amp;#322;om 88/89
Mam to przed oczami
Kierowca i karusa jedzie literkami ze Smerfami
Wyklejony bok na 607
Puszki po napojach szoferk&amp;#281; zdobi&amp;#261;
W wielkim walkmanie mam ze sob&amp;#261; pierwsz&amp;#261; kaset&amp;#281; rapow&amp;#261;
Kiwam g&amp;#322;ow&amp;#261;
My&amp;#347;l&amp;#281; jak oni to robi&amp;#261;
To by&amp;#322; folklor polkolor
Teraz tak to wygl&amp;#261;da
Jeste&amp;#347; w tyle nie znasz si&amp;#281; na nowych pr&amp;#261;dach
Kto jak&amp;#261; drog&amp;#281; obra&amp;#322;
Tak&amp;#261; ma
Wa&amp;#380;ne kto rade da
Rap gra
Polska wersja
Nie przy cudzych Mercedesach z po&amp;#380;yczonym z&amp;#322;otem na zdj&amp;#281;ciach
Jestem naturalny
Taki jestem



Nie strugam kozaka
Tylko operuje wierszem i d&amp;#378;wi&amp;#281;kiem
Diody na sprz&amp;#281;cie
Zn&amp;oacute;w do rana ja i moja kompania
Koncertowymi plakatami wyklejona &amp;#347;ciana
Pod oknem fotel
To nie hotel
To wynaj&amp;#281;ty pok&amp;oacute;j, kt&amp;oacute;ry mi wpierdala ca&amp;#322;&amp;#261; flot&amp;#281;
Mo&amp;#380;e gdybym sko&amp;#324;czy&amp;#322; dobr&amp;#261; szko&amp;#322;&amp;#281; i mia&amp;#322; robot&amp;#281;
Mama m&amp;oacute;wi&amp;#322;a odr&amp;oacute;b lekcje
Ja wola&amp;#322;em jak J&amp;#281;dker z dyktafonem na &amp;#322;aweczce klei&amp;#263; teksty pierwsze
Co nie znaczy, &amp;#380;e do ko&amp;#324;ca &amp;#380;ycia tam jest moje miejsce
Elo, Elo, Elo
Ref. x2
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