
WWO, Wszystko w naszych r
Możesz spędzić życie będąc na samej górze
Możesz spaść nisko czy to w Twojej naturze
Wróże, że dam rade bo temat drążę
Skądże, nie polecam Ci robić niemądrze
Dobrze wolę działać i to życie sączę
Ze szklanki z cytrynką gdzie mam małą parasolkę
Nic nie dygaj ja już piłem życie z gwinta
Na pseudoprzyjaźń wyłożona flinta
Wszystko, wszystko zależy od nas samych
Rusz dupę zrób coś jeśli pragniesz zmiany
Nikt mi nie będzie mówił co tematem zakazanym
W zjednoczeniu wygramy wszyscy podniesiona garda
Patrz, patrz szerzy się narkomania
Oszustwa oraz brutalne zabójstwa
Człowiek zrozum, to nie iluzja
Wszystko w naszych rękach wiem to
Nie odpuszczam
Wszystko, wszystko zależy od nas samych
Oprócz rzeczy zapisanych co możemy ogarniamy
Co oznacza na razie wygrywamy
Szersze kręgi roztaczamy, trwamy
Potok medialny mózg zalewany
Kryzys nie rozwiązalny
Finalny paraliż jest już blisko krach
Dałeś się wkręcić, żalisz się po to by ciach
Dobrze jeśli masz wolną głowę
Sam sobie wybierasz drogę
Pamiętaj siła jest w Tobie
Masz pytania? Koniec narzekania
Nie ma tłumaczenia, nie ma usprawiedliwiania
Możesz zrobić z życiem co chesz
Wiedzą Sokół, Deszcz, wie to Chudy też
Ja mogę tylko opisywać a nie narzucać
Tu z podwórka fałsz stale zakłócam
Od Ciebie zależy co przyjmujesz co odrzucasz
Hst WWO chcesz to słuchać
Wszystko w twoich rękach
Możesz budować możesz burzyć
Życie uczy niepisanych scenariuszy
Nie wiktory to znak jak jing jang
W każdym źle troche dobra
W każdym dobrze ciut zła
Pragniesz, pragniesz wydostać się z piekła
Wykorzystaj chwilę by szansa nie uciekła
Nie możesz sie poddać, musisz to pamiętać
Dobiłeś do celu podnieś faula znak zwycięstwa
Ty decydujesz gdzie się znajdziesz
Bierz to dosłownie nie patrz przez palce
Podnieś rękę i dosięgnij nieba teraz
Dobra decyzja powróci jak bumerang
Czas talentu zmarnowanych ile osób pomóc mogło
Wcale nie jest za późno żeby komuś się powiodło
To godło, ta zetka, podwójną wiktorią
Dobrze jeśli masz wolną głowę
Sam sobie wybierasz drogę
Pamiętaj siła jest w Tobie
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