
Zeus, Nowy Dzie
Witam ci&amp;#281; ziomek w tym miejscu
co nie generuje a degeneruje zwyci&amp;#281;zc&amp;oacute;w
poczujesz to w powietrzu
bo tu w cz&amp;#322;owieku dojrzewa pierwiastek
kt&amp;oacute;rego nie znajdziesz u Mendelejewa
od dziecka po trumn&amp;#281; od ko&amp;#322;yski
m&amp;oacute;wi&amp;#261; ci nie pchaj si&amp;#281; na piedesta&amp;#322;
musisz by&amp;#263; skromny i zwyk&amp;#322;y, jak wszyscy
to syndrom Polski, wybij si&amp;#281; wy&amp;#380;ej a ci&amp;#281; chwyc&amp;#261; za kostki
nam pozostaje to pierdoli&amp;#263; bracie
jeban&amp;#261; kul&amp;#261; w sercu mnie nie zatrzymacie
s&amp;#322;owa jak rapier papier tn&amp;#261;, masz co&amp;#347; do nich?
Niejednego flow ocali&amp;#322; tu od paranoi
z Sodomy do Gomory dwa na dwa metry
d&amp;#322;ugopis mikrofony szatan dyktuje teksty
i dzi&amp;#281;ki kto tu si&amp;#281; lepiej sprzeda&amp;#322;
tu ziom z tych osiedli, co ma plan jak si&amp;#281; wkr&amp;#281;ci&amp;#263; do nieba
bit na &amp;#380;ywo z miejsca, co z&amp;#322;a nie zna z dziennik&amp;oacute;w
sk&amp;#261;d zwiewa wci&amp;#261;&amp;#380; w chuj moich r&amp;oacute;wie&amp;#347;nik&amp;oacute;w
kwestia to moment wyczu&amp;#263;, prze&amp;#347;lizgn&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; po fali
przebi&amp;#263; to czego inni nie zdo&amp;#322;ali
pieprzy&amp;#263; to co za nami, bo tego jakby nie ma, nie?
kto chce i&amp;#347;&amp;#263; w prz&amp;oacute;d patrzy w prz&amp;oacute;d zamiast patrze&amp;#263; wstecz
wiem czego chc&amp;#281;, mam autorytet w&amp;#322;asny
i mam drabin&amp;#281; z liter co prowadzi mnie pomi&amp;#281;dzy gwiazdy
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To dla moich ludzi &amp;#321;DZ pe&amp;#322;en luzik
to dla moich ludzi lek, lek
Ej to dla moich ludzi, bo ju&amp;#380; czas si&amp;#281; obudzi&amp;#263;
przygotowa&amp;#263; si&amp;#281; na nowy dzie&amp;#324;, wiesz
Czuj&amp;#281; si&amp;#281; jakbym czeka&amp;#322; na t&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281; ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie
to jak by&amp;#347;cie zn&amp;oacute;w mogli wzi&amp;#261;&amp;#263; ten pierwszy oddech gdy si&amp;#281; narodzicie
ten pierwszy raz widzie&amp;#263; &amp;#347;wiat na nowo
widzie&amp;#263; znowu ten pierwszy raz milion barw przed sob&amp;#261;
to nowy start i strza&amp;#322; z adrenaliny na rozp&amp;#281;d
dla tych co jeszcze nie popadli w ob&amp;#322;&amp;#281;d
w osiedlach co farciarzom daj&amp;#261; drobne na bilet
zacznijmy nowy dzie&amp;#324;, zbierz si&amp;#322;&amp;#281;
jak wierzysz, &amp;#380;e masz tylko jedno &amp;#380;ycie jak ja
wyrywaj co ci ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; winien ka&amp;#380;dego dnia
i otw&amp;oacute;rz si&amp;#281; na &amp;#347;wiat, zobacz szansy jakiej inni nie widz&amp;#261;
nie patrz ju&amp;#380; w ziemi&amp;#281; brat, podnie&amp;#347; wzrok i popatrz na horyzont
zak&amp;#322;adaj ciuchy, buty, otw&amp;oacute;rz te drzwi
bo dla niekt&amp;oacute;rych sny nie ko&amp;#324;cz&amp;#261; si&amp;#281; nad ranem
i gdy dla niekt&amp;oacute;rych kolejny dni tylko goni&amp;#261; kolejne dni
kto&amp;#347; tu spe&amp;#322;nia sny, gdy inny czeka a&amp;#380; sie spe&amp;#322;ni&amp;#261; same
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Ej to dla moich ludzi, bo ju&amp;#380; czas si&amp;#281; obudzi&amp;#263;
przygotowa&amp;#263; si&amp;#281; na nowy dzie&amp;#324;, wiesz
Witam ci&amp;#281; serdecznie na tej p&amp;#322;ycie
kt&amp;oacute;ra dla mnie jest mega wa&amp;#380;na
ja wydaje t&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281; w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie na dziesi&amp;#281;ciolecie
i to jest powr&amp;oacute;t do czas&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;rymi si&amp;#281; jaram
do brzmienia rapu, w kt&amp;oacute;rym si&amp;#281; zakocha&amp;#322;em
S&amp;#322;uchaj jak to brzmi, 2008
mo&amp;#380;esz m&amp;oacute;wi&amp;#263; &amp;#321;DZ mo&amp;#380;esz m&amp;oacute;wi&amp;#263; Holly&amp;#321;&amp;oacute;d&amp;#378;, jak wolisz
cho&amp;#263; nie wa&amp;#380;ne, mo&amp;#380;esz w og&amp;oacute;le nie by&amp;#263; z &amp;#321;odzi
mo&amp;#380;esz by&amp;#263; gdziekolwiek, w&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#263; to sobie to na empetr&amp;oacute;jce
serdecznie ci&amp;#281; zapraszam
Kiedy ty hip-hop dawno przysypa&amp;#322;e&amp;#347; ziemi&amp;#261;
ja wchodz&amp;#281; tu tak jakby si&amp;#281; drugi raz to wszystko zacz&amp;#281;&amp;#322;o
jak Nike Air Force 1, to czysta &amp;#347;wie&amp;#380;o&amp;#347;&amp;#263;



cho&amp;#263; mog&amp;#281; mie&amp;#263; sanda&amp;#322;y i s&amp;#322;abi g&amp;oacute;wno powiedz&amp;#261;
bo mam flow i styl, a pozostali &amp;#322;api&amp;#261; kolby w ryj
i adios na do widzenia dwa kopy na wynos
jak nie chc&amp;#261; po dobroci mog&amp;#281; zrobi&amp;#263; tu porz&amp;#261;dki si&amp;#322;&amp;#261;
ty ry&amp;#322;o stul, bo &amp;#380;aden z ciebie skurwiel, aj
a tylko ma&amp;#322;y s&amp;#322;aby szary chuj bez jaj
cie nie ocali tw&amp;oacute;j gang z Nowego Jorku
Je&amp;#347;li od Diplomats si&amp;#281; zaczyna tw&amp;oacute;j old-school
jak masz 15 lat, jeste&amp;#347; bia&amp;#322;asem co m&amp;oacute;wi po polsku
a tw&amp;oacute;j awatar ma bandan&amp;#281; Bloods&amp;oacute;w
bo &amp;#380;aden z ciebie gang gnojku, raczej ci bli&amp;#380;ej do geja
to twoje &amp;#380;ycie ok, ale to moja scena, dlatego
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Dzi&amp;#347; jest dzie&amp;#324; gdy ta kultura z&amp;#322;apie czysty tlen
zaznacz na mapie bracie &amp;#321;DZ
bo to jest nasze czy ty chcesz czy nie, wracamy tu z ha&amp;#322;asem
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