
Włodi, Mam siłę
[WŁODI] 
To jest bilans tego co zrobiłem: 
kilka płyt, pare stów i dalej mam siłę. 
Warszawa, Włodi - ten jeden z pierwszych, 
to moje wersy sampluja na refreny. 
Też mam problemy takie jak wszyscy, 
życie z dnia na dzień, ten kraj też mnie niszczy. 
Jak nigdy dotąd, czy ja mierzę wysoko? 
Bo chce nowy styl dać tym starym blokom! 
Tu jeden krok do... jeden moment ziomek 
do upadku lub tego co upragnione. 
Mam żonę, córkę, w jedną strone jadę. 
Teraz albo nigdy - znasz tą zasadę?! 
Dziś, rano podszedłem do lustra, 
mówię "Włodi choćby twoja kieszeń miałabyć pusta, 
nigdy nie graj w klubach typu blue star..." 
Kumasz?! To jakbyś kurwe pocałował w usta. 
Zachowaj honor a kto gust ma ten blues da, 
nie gram na odpustach bo mam spryt z ulicy, 
syf z ulicy - jest tematem moich płyt 
i niczym innym, ja czuję się silny. 
Rozjebać ten hiphopolo festyn, 
te hujowe bity i te kiepskie teksty. 
Jak ten serial [?], jak wam nie wstyd?! 
Mówi Włodi sam a nie na [?] Molesty. 
Ref.: 
Mam siłę! Skurwielom się nie dam! 
Wiem co mówię, wiem... 
Mam siłę! Powiem krótko! 
Nikt nas nie pokona... 
Mam siłę! Nie odpocznę! 
Będe walczył do końca... 
Mam siłę! Co?! Mam siłę! 
Mam ten power jakbym trzymał klamkę... 
[PYSKATY SKURWIEL] 
Uśmiechnij się za mnie i pij moje zdrowie, 
dzisiaj kochanie uśmiechnij się dla mnie! :) 
Nie myśl skąd jestem, zapomnisz o tym, 
w nowych blokach jest fajnie. 
Apartamenty po drugiej stronie ulicy 
to nas kusi, to dla moich ludzi. 
Stare bloki po tamtej stronie to miejsce, 
do którego Bóg nie pozwoli mi już nigdy wrócić. 
Mam siłę pisać o tym tekst, który będziesz nucił, 
mam siłę pierdolić tanie żarcie i jeść suszi. 
Jak chcesz mieć wszystko to masz chyba prawo 
zrobić wszystko co musisz, masz na to siłę! 
Teraz ją pokaż! Dziewczyny, kanjpy, żarcie, 
dobrze wiem, że to kochasz! 
Jestem twoją jedną szansą na milion, 
kochanie dobrze wiem, że mnie kochasz... 
rano gapię się w lustro, 
witam się ze moją słodką buźką, 
za pół roku będę jeździła szóstką. 
Wszyscy o czymś marzą, mamo obiecuję ci, 
będziesz latać na wakacje biznes klasą! 
[?], więcej, przestałem wkładać już serce w rap, 
powodzenia jak robisz komercję! 
Tak, niech twoje dzieci mają kasę na start, 
wiesz, żyj chwilą. 
Brak forsy zabija w końcu każdą miłość. 
Ludzie stoją w miejscu, 
ty musisz mieć siłę żeby ich minąć. 
Ref.: 
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Będe walczył do końca... 
Mam siłę! Co?! Mam siłę! 
Mam ten power jakbym trzymał klamkę...

Włodi - Mam siłę w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/wlodi-mam-sile-tekst-piosenki,t,589953.html

