
Włodi, Ka
(ft.WWO) 
Włodi: 
Każdy to powie album W jest o blokach 
Ja mówie to układ z którego się nie wycofam 
Nie jeden raper się tu zamotał 
Nie wiem 
Szuka wyjścia z tąd to wynocha (ha) 
Każdy kocham powiedział raz przynajmniej 
Potem było fajnie coś jak dwoje w wannie 
A jak zajmie ktoś inny jego miejsce 
Każdy powie nienawidze to za moje nieszczeście 
Jędker: 
Pewne ,że stoje tu dziś i nawijam 
Pewne ,że liczy sie każda chwila 
Pewni ,że bardziej ciągnie do nielegal akcji 
Pewne ,że w tym kraju nie bedzie legalizacji 
Pewne wciąż ,że przyjemność nagranie sprawia 
Gliny skurwysyny, rząd legalna mafia 
Ja chce dwie turbiny 
A nie z busa zapuszczać pierdolonego żurawia 
ref: 
Każdy to powie 
Włodi 
W W WWO x2 
Sokół: 
Sluchaj ja mówie 
Po pierwsze mam serce 
Po drugie rozumiem 
Po trzecie dwie ręce posiadam i ich użyć umiem 
Znam wielu 
Po czwarte 
Wiem coś za coś barter 
Pieć najważniejsze mam cheć 
Nie siedze i nie czekam 
Jak chcesz to ty siedź 
Sześć zakłamanym nie mówie cześć 
Raz już powiedziałem żegnam , jednak 
Z drugiej strony siedem 
Wybaczenie to podstawa moich wierzeń 
To wszystko czyni mnie człowiekiem 
Boże niechce mieszać Ciebie do przyziemnych spraw 
Ale spraw 
Po ósme bym dla bliskich nigdy nie był oszustem 
Dziewieć moja recepta na sukces 
Nic za szybko 
Dopracuj wszystko 
Skup sie kończe 
Jeszcze tylko po dziesiate 
To nie są przykazania 
To zdrowy rozsądek 
Dziesieć punktów dla mnie bardzo ważnych 
I chuj mnie to interesuje co ci powie każdy 
ref: 
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Jędker: 
Każdy ci to powie w tym kraju ,że ma przejebane 
Powie ,że ma za dobrze 
To zostanie mu zabrane (szybko) 
I to jest pewnik 
Wita 47 równoleżnik 
Umiarkowany klimat 
Zakazana wciaż hodowla 



Z telewizji znany Dżichad 
Za to popularna kropla 
Wiejskie swetry 
Hej hopla synonimem 
Sukcesu mają być 
Każdy z nas to powie 
Sukcesu maja byc 
Chcemy tu normalnie żyć (jak nic) 
Włodi : 
Chcemy tu normalnie żyć 
(Dobra patrz) 
Każdy to powie 
Każdy jak sądze 
Jak nie wiesz o co chodzi 
To chodzi o ... 
To jasne jak słońce 
Dlatego oni kłamią 
Fundacje, politycy ze swoją gadką tanią 
USA straszy 
Wprowadza modern ,faszyzm 
Pan Aleksander przez afery ma handre 
Nasze życie to nic ważny handel, handel 
Każdy powie wiem to i nic 
To banalne 
ref: 
Każdy to powie 
Włodi 
W W WWO x2
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