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8 Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” 
 

SIŁA PRZEBICIA 

słowa: Lemon i Mazi 

muzyka: Marian Zych 

 

I. 

Witam! dam zdanie 

Słuchajcie, pranie mózgu Wam sprawię 

Na tematy rozprawię się, że nie jest źle 

O te rzeczy mi chodzi, tu poeta rymy płodzi 

Na życia łodzi 

Więc bądź pokorny gdy temat sporny 

Ja demon wojny i konstruktor słownej bomby 

Lirycznej trąby, która niszczy przeszkody 

A nowe zwody by pokonać zawody 

Udowodnią ci, że nie taki wilk zły, choć ma kły 

My Poeci Tego Wieku, gramy rap co formą leku na codzienne utrapienie 

A chęć dojścia do czegoś tu jest lepsza niż cierpienie 

I jak mogę zmienię swoje życie, słowami na płycie 

Jeszcze Wam pokażę, jeszcze zobaczycie 

Słowny dym a ten rym po to by udowodnić, że 

Rap nie jest taki zły 

PTW? Tak to my 

 

II. 

Czasami wszystko na jedną kartę stawiałem 

Ryzykowałem 

Raz wygrałem, raz przegrałem 
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Aż się w końcu doczekałem 

Pracowałem właśnie na to co mam 

Co kocham, gram 

Co mam, to Wam dam 

Wychodzę z ukrycia a siła przebicia 

Może nie maksymalna lecz na pewno wystarczalna 

Fala zazdrości to sprawa fatalna 

Moja postać nie karykaturalna jak wampira Nosferatu 

I ja chcę się pokazać innemu światu 

Zaufałem bratu i tu przy mnie stoi 

A poeta pierwszy śmierci się nie boi 

Każdy swoje robi, na sukces pracuje 

Każdy po sobie jakiś pomnik buduje 

A nasze pomniki budowane są przez dźwięki muzyki 

By mój postawić nie potrzebuję lekcji plastyki 

I nie zburzy go żadne riki-tiki 

Bo takie nasze życie, właśnie takie nasze wniki 

 

Refren: 

Nasze pomniki budowane przez dźwięki muzyki 

Takie nasze życie, właśnie takie nasze wniki 

 

III. 

Bezuczuciowy jak kat kiedy wyrok wykonuje 

Gdy rymuję tak się czuję, kupę serca w to ładuję 

Miasta nie reprezentuję, bo do niego nic nie czuję 

A mej drogi do sukcesu ono mi nie zablokuje 

Teraz rymuję dla lasek, gości 

Rymu ilości - marnotrawny syn społeczności 

Co nie czuje litości 
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IV. 

Jak w drewno korniki wdzieramy się do mózgu słuchacza 

Nie szkodniki - jak wiesz o co chodzi, to wiesz co oznacza ciężka praca 

Jak pająki swoje sieci rozciągamy 

Szczęśliwa liczba czasu - tyle lat rap gramy 

Jak mamy się doczekać to się doczekamy 

Przecież do mikrofonu nie szczekamy 

Tylko reprezentujemy samych siebie 

Z naszym składem na koncertach jak w niebie 

A tu jeden, drugi, czy ktoś trzeci 

Już nie dzieci 

I na razie jakoś leci 

 

Refren: 

Nasze pomniki budowane przez dźwięki muzyki 
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