
Waco, Ukryte zwierz
CNE i WSZ po raz ostatni na sk&amp;#322;adankach
Cz&amp;#322;owiek Nowej Ery i Wujek Samo Z&amp;#322;o
Jak przyczajony tygrys i ukryty smok
Wyt&amp;#281;&amp;#380;a s&amp;#322;uch, zaostrza wzrok
Jak wbi&amp;#263; si&amp;#281; w ten miejski t&amp;#322;ok
Czy zrobi&amp;#263; krok
Czy zrobi&amp;#263; skok
2001 rok
Bity chodz&amp;#261; r&amp;oacute;wno jak w silniku t&amp;#322;ok
Sprawd&amp;#378; indoeuropejski styl wolno mikrofonowej walki
S&amp;#322;owa to chwyty
A kawa&amp;#322;ki, to zapisane, stare skupienia, za&amp;#347;piewane
Zapoznaj si&amp;#281; z naszym planem
Teraz jest tu Waco, ko&amp;#322;o mnie Wujek
Ja bardzo dobrze si&amp;#281; czuj&amp;#281;
I pragn&amp;#281; by to przynios&amp;#322;o relaks ci
Tak jak Chi&amp;#324;czykom przynosi Tai-Chi
Ka&amp;#380;dy ma w sobie ukryte jakie&amp;#347; ja
Ka&amp;#380;dy przyczajone jakie&amp;#347; zwierze w sobie ma
Mam je ja i ma je CNE, ma je Filip pewnie w sobie te&amp;#380;
Wi&amp;#281;c teraz odkrywamy je przed tob&amp;#261;
Nasz wewn&amp;#281;trzny &amp;#347;wiat kt&amp;oacute;ry jest z tob&amp;#261;
Ten muzyczny &amp;#347;wiat u Waca na sk&amp;#322;adance
Policzymy zaraz sobie wszystkie swoje palce
U jednej r&amp;#281;ki 5, u drugiej 5
W g&amp;#322;owie 10 lub 120 zdj&amp;#281;&amp;#263;
Kt&amp;oacute;re powsta&amp;#322;y podczas nagrywania tego kawa&amp;#322;ka
Wa&amp;#322;ek na kawa&amp;#322;ek tego &amp;#380;e
Oni lubi&amp;#261; s&amp;#322;ucha&amp;#263; tej muzyki kt&amp;oacute;ra
Zobacz jak rapuje ca&amp;#322;a subkultura
Kt&amp;oacute;ra nigdy nie m&amp;#281;czy si&amp;#281;
Kol&amp;#281;duje przez noc i dnie
Kiedy dusza z cia&amp;#322;em &amp;#322;&amp;#261;czy si&amp;#281;
To znaczy, &amp;#380;e w&amp;#322;a&amp;#347;nie rusza mnie
Do boju ta muzyka, kt&amp;oacute;ra ma nas
Nie zak&amp;#322;&amp;oacute;ca&amp;#263; i zbudza&amp;#263;
Zobacz jak w&amp;#347;r&amp;oacute;d nas dobrze mija czas
Czasem kiedy patrze na
Tych ludzi co patrz&amp;#261; na
Zegarek
To m&amp;oacute;wi&amp;#281; &amp;#380;e
Dobrze bez zegarka czuje si&amp;#281;
Bo szcz&amp;#281;&amp;#347;liwi czasu nie licz&amp;#261;
A freakystylowcy freaky, freaky, freaky style &amp;#263;wicz&amp;#261;
I ja je &amp;#263;wicz&amp;#281; ca&amp;#322;y czas te&amp;#380;
I inni chc&amp;#261; bym nie przesta&amp;#322; tego robi&amp;#263; wiesz
Ale inni m&amp;oacute;wi&amp;#261; mi &amp;#380;e
Wujek Samo Z&amp;#322;o we&amp;#378; za kartk&amp;#281; si&amp;#281;
I d&amp;#322;ugopis daj jaki&amp;#347; pi&amp;#281;kny, d&amp;#322;ugi popis
A u nas wszystko w g&amp;#322;owach
Bez &amp;#380;adnej kopii na papierze
Mocno w to wierze
Bez &amp;#380;adnej kalki
Jak dwie szalki
W jednej wadze, w przeciw wadz
Jedna ci&amp;#261;gnie w d&amp;oacute;&amp;#322;, inna idzie w g&amp;oacute;re
Wbij si&amp;#281; z nami razem w t&amp;#261; wielk&amp;#261; chmure
A w tej wielkiej chmurze du&amp;#380;o jest muzyki
A w tej wielkiej chmurze jest ukryty
Nasz styl i nasze samopoczucie
I to jakie przekazuje ci uczucie
Czy agresja czy raczej nie
Sam cz&amp;#322;owieku tego domy&amp;#347;l si&amp;#281; x3
Weso&amp;#322;y kawa&amp;#322;ek x2



Weso&amp;#322;y kawa&amp;#322;ek
WESO&amp;#321;Y!!!
(Ale i dalej mi si&amp;#281; pierdyk&amp;#322;o te kurcze od pocz&amp;#261;tku do ko&amp;#324;ca, przes&amp;#322;uchajmy tego)
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