
Włochaty, Stawka wi
Na osiedlu jest taka ławka 
tam lubie pisać z bitem na słuchawkach 
dla mnie to stawka większa niż życie 
wy ocenicie czy to decyzja trafna 
wiem co potrafie jak wiele dla mnie 
znaczy zwykły długopis i papier 
ale najpierw musiałem to wszystko pojąć 
stojąc pod blokiem 
obserwowany z okien 
rok za rokiem 
bez pracy bez szkoły 
ale nastukany zawsze byłem wesoły 
nieroby matoły to nasza opinia 
niebezpieczne ulice o to nas się obwinia 
prawda jest inna każdy chciał zmiany 
każdy miał plany lecz nie każdy skrupuły 
by zrobić coś i wyrwać się z zamuły 
chore ambicje niejeden umysł zatruły 
szukaj tego co jest tak ważne 
że życie bez tego zdaje się niewyraźne 
znalazłeś ? to trzymaj tego się mocno 
chcący to zabrać nigdy nie spoczną 
Kiedyś wszystko skupiało się na jednym 
życie z dnia na dzień dniem powszednim 
młodzi gniewni 
siebie pewni 
tak jak celu obranego który zaraz miał się spełnić 
i spełnił się lecz nie w pełni nieee 
bo przyszła chęć przedstawić inne wartości 
mimo to stare prawdy nie rozeszły się po kości 
głębokie przemyślenia w dużej ilości 
wtedy wystarczył byle nośnik 
naturalnie pojawiła się chęć buntu 
wedle myślowego skrutu bez trudu 
nie zachęcam wielka pretensja że bieda i nędza 
teraz więc z każdym krokiem się potwierdza 
za dużo nienawiści a za mało serca 
to dało przejście mnie w inne podjeście 
gdzie znajduje się po dziś dzień 
Szukaj tego co jest tak ważne 
że życie bez tego zdaje się niewyraźne 
znalazłeś ? to trzymaj tego się mocno 
chcący to zabrać nigdy nie spoczną 
Co imponuje dzisiaj ludziom młodym ? 
łatwe kobiety narkotyki samochody 
powody dla których wielu traci głowy 
miałem w tym udział goniłem to widmo 
to życie mi zbrzydło bo tak wielu znikło 
odeszli tak młodo odeszli tak szybko 
nazwać to losem czy głupotą zwykłą ? 
nie wiem trudno mi do tego przywyknąć 
zrobiłem wiele zła niejeden przekręt 
ale o tym szaaa to jest uliczny sekret 
złamał bym ten dekret nie byłbym wolny 
a na brak wolności mało kto jest odporny 
ale zaraz rap w moim życiu się znalazł 
przerwał to wszystko skończył się ten marazm 
mogłem wybrać czy kraść czy grać 
wybór jest zawsze możesz racje mi przyznać 
Szukaj tego co jest tak ważne 
że życie bez tego zdaje się niewyraźne 
znalazłeś ? to trzymaj tego się mocno 
chcący to zabrać nigdy nie spoczną x2
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