
Zido, Tak to wygl
Masz tu ch&amp;#322;opaku ch&amp;#322;ost&amp;#281; rymy jak chili ostre
Reprezentuj&amp;#281;  Konin nie &amp;#380;adn&amp;#261; kurwa wiosk&amp;#281; 
Zid powr&amp;oacute;ci&amp;#322; po trzech latach by pokazac kto wymiata
Rap klasyka gra w g&amp;#322;o&amp;#347;nikach dobre flou styl technika
I co z tego wynika jak naprawd&amp;#281; dzisiaj licz&amp;#261; sie znajomo&amp;#347;ci nie &amp;#322;am sie ma&amp;#322;olat
Brak lito&amp;#347;ci wiele z&amp;#322;o&amp;#347;ci obr&amp;oacute;c w si&amp;#322;&amp;#281; do dzia&amp;#322;ania 
Ja nikogo nie nauczam ,a jedynie podpowiadam 
&amp;#379;yj&amp;#281; tym co mam wci&amp;#261;&amp;#380; ten sam ca&amp;#322;y ja wychowany przez ulica kocham to miejsce ale tak&amp;#380;e nienawidz&amp;#281; ch&amp;#322;amem sie brzydz&amp;#281; pierdol&amp;#281; polityka i 
ca&amp;#322;y polski system kt&amp;oacute;ry zamiast nam pomagac wyrz&amp;#261;dza tylko krzywd&amp;#281; nie wyjad&amp;#281; za granice jak po&amp;#322;owa spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa 
nie chce tak charowac jako cudzoziemca 
Ten kraj mnie nap&amp;#281;dza wi&amp;#281;c nie ma co st&amp;#281;kac czas wzi&amp;#261;&amp;#347;c sie do pracy by pokazac nie kumatym &amp;#380;e mozan robic hajs nie robi&amp;#261;c z siebie szmaty 
we&amp;#378; poczuj te klimaty nim zabiore swe zabawki i zawine sie  do chaty na kolejne trzy sezony 
dobra musze ko&amp;#324;czyc bo jestem umuwiony do zobaczenia to tyle z mojej strony 
I tak kolejny rok &amp;#380;ycie pisane do bitu 
Nie stoj&amp;#281; w miejscu ,wci&amp;#261;&amp;#380; daleko mi do szczytu
Ka&amp;#380;dy upadek wasz jast dla mnie form&amp;#261; przestrogi 
Konsekwentnie do celu staram sie nie zboczyc z drogi 
bo pozna&amp;#322;em tre&amp;#347;c jednej z najwa&amp;#380;niejszych racji 
&amp;#380;e nie rusz&amp;#281; z miejsca jak nie wezn&amp;#261; sie do pracy 
Dzi&amp;#347; nie tak jak kiedy&amp;#347; z rzeczywisto&amp;#347;ci&amp;#261;  po&amp;#347;cig 
Wiem &amp;#380;e w miar&amp;#281; czasu rosn&amp;#261; umiej&amp;#281;tno&amp;#347;ci 
Trzeba dac co&amp;#347; z siebie szcze&amp;#347;cie od &amp;#380;ycia wyrywac robic trzeba jeszce b&amp;#281;dzie czas by odpoczywac
Tu na blokach misj&amp;#281; sw&amp;#261; wype&amp;#322;niam co dzie&amp;#324; 
Przekazuj&amp;#261;c tre&amp;#347;c tym ci zgubili ja po drodze 
Dzi&amp;#347; moge powiedziec s&amp;#322;owa kt&amp;oacute;re pustk&amp;#261; 
ze wierz&amp;#281; w siebie gdy kolejny raz patrze w lustro 
Tak to wygl&amp;#261;da 
Nadziejo mnie czekaj wiecznie a&amp;#380; nadejdzie dzie&amp;#324; 
w kt&amp;oacute;rym wszystko zmieni si&amp;#281; na lepsze 
Masz tu ch&amp;#322;opaku prawd&amp;#281; o &amp;#380;yciu kt&amp;oacute;re wcale nie jest &amp;#322;atwe.Szare bloki a w nich ludzie nikt nie &amp;#380;yje 
tu w luksusie ka&amp;#380;dy orze jak mo&amp;#380;e znaczy kombinuje 
Tak to widz&amp;#281; tak to czuj&amp;#281; tamten kradnie ten handluje 
nikt m&amp;#322;odzie&amp;#380;y nie pilnuje blokersi z biednych rodzin
na przekr&amp;#281;tach chc&amp;#261; dorobic ,bo z wyp&amp;#322;aty &amp;#380;yc sie nie da na &amp;#347;niadanie kromka chleba wielu zna ten temat jak w&amp;#322;asn&amp;#261; kiesze&amp;#324; 
Ci&amp;#261;g&amp;#322;e &amp;#380;ycie na kredycie tak polak wita jesie&amp;#324; 
Marzy mi sie kraj w kt&amp;oacute;rym b&amp;#281;dzie lepiej wiem &amp;#380;e raj 
nie istnieje ale ja mam nadziej&amp;#281; choc ana matk&amp;#261; g&amp;#322;upich pami&amp;#281;taj cz&amp;#322;owiek nie ma miejsce w &amp;#347;wiecie kt&amp;oacute;re dom ci zast&amp;#261;pi 
Ludzk&amp;#261; rzecz&amp;#261; jest b&amp;#322;&amp;#261;dzic uwierz w siebie przesta&amp;#324;
w&amp;#261;tpic rusz g&amp;#322;ow&amp;#261; i nie daj sie wyko&amp;#324;czyc tak jak 
ci co cpaja dragi by humor se poprawic by lepiej sie bawic z kumplami na imprezce 
Wierzcie lub nie wierzcie tak wygl&amp;#261;da &amp;#380;ycie w mie&amp;#347;cie.
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