
Zawodnik ft. Rak, Pih, Kokaina
Daj&amp;#281; ci co&amp;#347; czego nie zapomnisz
emocji wi&amp;#281;cej i pr&amp;#281;dzej ni&amp;#380; s&amp;#261;dzisz
uwa&amp;#380;aj, bo mo&amp;#380;esz pope&amp;#322;ni&amp;#263; b&amp;#322;&amp;#261;d
to towar st&amp;#261;d, pierwszy sort, p&amp;oacute;&amp;#322;nocny front
czujesz jak wzrasta t&amp;#281;tno
nie ma odwrotu c&amp;oacute;&amp;#380; to ju&amp;#380; p&amp;#281;k&amp;#322;o
wita ci&amp;#281; piek&amp;#322;o, masz z diab&amp;#322;em romans
tw&amp;oacute;j umys&amp;#322; ju&amp;#380; nale&amp;#380;y do nas
za&amp;#380;y&amp;#322;e&amp;#347; raz zaskoczy&amp;#322;e&amp;#347; na dobre
nie mo&amp;#380;esz si&amp;#281; uwolni&amp;#263; ju&amp;#380; i jest problem
chcesz tego wi&amp;#281;cej, masz my&amp;#347;li czarne
to jakby&amp;#347; pieprzy&amp;#322; Naomi Campbell
teraz ju&amp;#380; nigdy nie b&amp;#281;dzie jak przedtem
teraz ju&amp;#380; jest to twoim powietrzem
dusisz si&amp;#281;, czujesz brak, a jak
zrozum, to dzia&amp;#322;a w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak
Raz, spr&amp;oacute;bujesz tylko raz i koniec
masz bilet do piek&amp;#322;a w jedn&amp;#261; stron&amp;#281;
strach op&amp;#281;ta&amp;#322; ci&amp;#281; i zrozumia&amp;#322;e&amp;#347;
to najmocniejszy towar jaki bra&amp;#322;e&amp;#347;
Pulsuje w &amp;#380;y&amp;#322;ach, wypieprza &amp;#378;renie
pompuje krew szybciej, masz ci&amp;#347;nienie
kontroli brak, wiesz co si&amp;#281; dzieje
zagrasz raz jak si&amp;#281; grasz nasz teren
ok&amp;#322;amiesz si&amp;#281;, to nie uzale&amp;#380;nienie
nie z&amp;#322;amiesz si&amp;#281;, znowu wybierzesz chemi&amp;#281;
s&amp;#322;yszysz ten be&amp;#322;kot, co? pierdolenie
serce wybija tempo, ty si&amp;#281; t&amp;#281;po &amp;#347;miejesz
aha, ode mnie dzia&amp;#322;ka dla ciebie
friko kurwa walnij j&amp;#261; w kana&amp;#322; lecz do nik&amp;#261;d
wr&amp;oacute;&amp;#263; i &amp;#347;ciemniaj ludziom jak Bill Clinton
sk&amp;oacute;ry tylko dotkn&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347; ig&amp;#322;&amp;#261;
jeste&amp;#347; niewinny, to ona jest winn&amp;#261;
ka&amp;#380;dy inny to samo by im wcisn&amp;#261;&amp;#322;
norma, standard, proste, ty, ty
wracaj po wi&amp;#281;cej, wracaj po mocniej, z&amp;#322;y
[x2]
Raz, spr&amp;oacute;bujesz tylko raz i koniec
masz bilet do piek&amp;#322;a w jedn&amp;#261; stron&amp;#281;
strach op&amp;#281;ta&amp;#322; ci&amp;#281; i zrozumia&amp;#322;e&amp;#347;
to najmocniejszy towar jaki bra&amp;#322;e&amp;#347;
&amp;#379;eby bra&amp;#263; ten towar wynosisz z domu fanty
pieprzy&amp;#263; mi&amp;#281;kkie zacz&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347; od twardych
i chocia&amp;#380; drapiesz od spodu wieko trumny
kolejny sztos, z kt&amp;oacute;rego jeste&amp;#347; dumny
przywi&amp;#261;zuje do pompy m&amp;oacute;zg tw&amp;oacute;j
ka&amp;#380;dy zw&amp;oacute;j dzia&amp;#322;a jak musku&amp;#322;
ostatnie tango Pary&amp;#380; deszcz
w tym kasynie do gry zasiada &amp;#347;mier&amp;#263;
nie zmierzysz tego, odbij z t&amp;#261; wag&amp;#261;
chcesz uciec na detox, pieprzy&amp;#263; metador
ona spragniona kolejnej dzia&amp;#322;ki
chce jedn&amp;#261; &amp;#347;cie&amp;#380;k&amp;#281; Ars'a Mundi
bia&amp;#322;o na czarnym daj kredytow&amp;#261; kart&amp;#281;
ma&amp;#322;a nie wyskakuj z majtek
speedball z PiH'em znasz t&amp;#261; muzyk&amp;#281;
bez b&amp;oacute;lu, to jest jak kula do burzenia mur&amp;oacute;w
[x2]
Raz, spr&amp;oacute;bujesz tylko raz i koniec
masz bilet do piek&amp;#322;a w jedn&amp;#261; stron&amp;#281;
strach op&amp;#281;ta&amp;#322; ci&amp;#281; i zrozumia&amp;#322;e&amp;#347;
to najmocniejszy towar jaki bra&amp;#322;e&amp;#347;
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