
Dixon37, Co Nas Kszta
Wiele sytuacji kszta&amp;#322;towa&amp;#322;o moje &amp;#380;ycie
Niewiele jest tych, tych, kt&amp;oacute;rymi si&amp;#281; szczyc&amp;#281;
Nie, wierz lub nie czasem szcz&amp;#281;&amp;#347;cie czasem pech
Czasem dobry uczynek, a czasem grzech
&amp;#346;mier&amp;#263; bliskiej osoby sk&amp;#322;ania do przemy&amp;#347;le&amp;#324;, wierz mi
Tak ju&amp;#380; jest, wiesz, w krew nawyki wesz&amp;#322;y
Kocham te nawyki, przez nie ludzie b&amp;#281;d&amp;#261; lepsi
Przynajmniej w to wierz&amp;#281;, to na tyle w kwestii
Druga sprawa teraz przyjemno&amp;#347;&amp;#263; nie dramat
Oprawiony w kilometr o gramach i zasadach
Podr&amp;oacute;&amp;#380;uj&amp;#281;, zwiedzam, jaram, pozdro bracia
Pozdrowienia w europejskie miasta (miasta)
Trzecia akcja to ci bracia w tych miastach
Ci w areszcie i ci na wakacjach
Ci weseli i ci smutni wszyscy
Z ich do&amp;#347;wiadcze&amp;#324; te&amp;#380; mam korzy&amp;#347;ci
Tylko g&amp;#322;upiec nie uczy si&amp;#281; na b&amp;#322;&amp;#281;dach
Jak dostanie kopa w dup&amp;#281; kr&amp;oacute;tko b&amp;oacute;l pami&amp;#281;ta
Bogaci s&amp;#261; ci dla kt&amp;oacute;rych one du&amp;#380;o znacz&amp;#261;
Ci co wiedz&amp;#261; o co chodzi w wiedz&amp;#281; si&amp;#281; bogac&amp;#261;
Ja mia&amp;#322;em tu szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, &amp;#380;e od ma&amp;#322;olat
Nawet kiedy ojciec pochla&amp;#322; to do domu wraca&amp;#322;
Rano wstawa&amp;#322; i jak g&amp;#322;upi zapierdala&amp;#322; by&amp;#347;my mieli
Co w&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; do gara, matka mu wierzy&amp;#322;a, wybacza&amp;#322;a
Nawet kiedy by&amp;#322;a kasa, to si&amp;#281; nie szwenda&amp;#322;a po zakupach
Tylko oddawa&amp;#322;a ca&amp;#322;e serce, ja mia&amp;#322;em to szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Gdy zagin&amp;#261;&amp;#322; brat, odnale&amp;#378;li&amp;#347;my brata
I pami&amp;#281;tam jak niejeden z was wtedy nam pomaga&amp;#322;
Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; za sp&amp;#281;dzone razem lata, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; i szacunek za to dla was
Cho&amp;#263; ekipa coraz wi&amp;#281;ksza, to trzeba pami&amp;#281;ta&amp;#263;
&amp;#379;ycie nam poka&amp;#380;e, w jakim sk&amp;#322;adzie b&amp;#281;dzie &amp;#380;y&amp;#263; nam dalej dane
Czas nie tylko zmienia twarze, ale tak&amp;#380;e nasze serca
Czas i pieni&amp;#261;dz to morderca ludzkich plan&amp;oacute;w, ludzkich marze&amp;#324;
Elo Dix, Dix na przetrwanie
Pami&amp;#281;tam te czasy, gdy nie mia&amp;#322;em nic
Nie mia&amp;#322;em z kim gada&amp;#263; za to mia&amp;#322;em si&amp;#281; z kim bi&amp;#263;
Z zewn&amp;#261;trz tylko s&amp;#322;ysza&amp;#322;em - jeste&amp;#347; z&amp;#322;y
Potem w domu musia&amp;#322;em skrywa&amp;#263; &amp;#322;zy
Nawet nie wiesz jak &amp;#347;wiat podstaw&amp;oacute;wki
Potrafi by&amp;#263; dla dzieciaka okrutny
W domu przecie&amp;#380; te&amp;#380; nie by&amp;#322;o lepiej
Pyta&amp;#322;em tylko Boga czemu tak&amp;#261; bied&amp;#281; klepie?
Chcieli mnie oczernia&amp;#263;, ci&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322;a z&amp;#322;a s&amp;#322;awa
Musia&amp;#322;em si&amp;#281; stawia&amp;#263;, a potem dostawa&amp;#263;
Teraz z perspektywy czasu dobrze wida&amp;#263;
To by&amp;#322;a nauczka losu za zdeptan&amp;#261; przyja&amp;#378;&amp;#324;
Potem nadesz&amp;#322;o nowe &amp;#380;ycie, nowa szko&amp;#322;a
Zacz&amp;#261;&amp;#322;em trenowa&amp;#263; oraz melan&amp;#380;owa&amp;#263;
Zacz&amp;#261;&amp;#322;em pisa&amp;#263;, wybra&amp;#322;em ten kierunek
Pi&amp;#281;&amp;#347;ci&amp;#261; na ulicy zdoby&amp;#322;em szacunek
Dzi&amp;#281;ki tobie Tomek trenowa&amp;#322;em boks
Zacz&amp;#261;&amp;#322;em wierzy&amp;#263; w siebie i w lepszy los
Dzi&amp;#281;ki tobie Maciek zacz&amp;#261;&amp;#322;em robi&amp;#263; rap
Zacz&amp;#261;&amp;#322;em wierzy&amp;#263; w ludzi i w lepszy &amp;#347;wiat
&amp;#379;ycie to nauka wi&amp;#281;c si&amp;#281; nauczy&amp;#322;em
Jedna prosta rzecz - wiara daje si&amp;#322;&amp;#281;
Dwa, p&amp;oacute;ki ci&amp;#281; nie pochowaj&amp;#261; w glebie
To kim jeste&amp;#347; zale&amp;#380;y od ciebie
Od najm&amp;#322;odszych lat &amp;#380;ycie ju&amp;#380; mnie nauczy&amp;#322;o
Pa-patrz komu ufasz, pa-patrz komu ufasz
Jedna szczera mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, bez niej by mnie tu nie by&amp;#322;o
To rodzina, przyjaciele, to oto te podw&amp;oacute;rka
Co mia&amp;#322;o na mnie wp&amp;#322;yw, przes&amp;#322;uchaj, daj Bo&amp;#380;e
Nie &amp;#380;ycz&amp;#281; nikomu takich chwil i wspomnie&amp;#324;



B&amp;oacute;g da&amp;#322;, ale los tak chcia&amp;#322;, &amp;#380;e te&amp;#380; co&amp;#347; zabra&amp;#322;
10 lat staram si&amp;#281; by&amp;#263; ojcem dla brata
&amp;#346;wiat zacz&amp;#261;&amp;#322; si&amp;#281; obraca&amp;#263; zupe&amp;#322;nie innym tempem
Coraz szybciej, coraz gorzej, wi&amp;#281;cej
Podszed&amp;#322; by m&amp;oacute;c &amp;#380;y&amp;#263; normalnie w tym mie&amp;#347;cie
I sam ju&amp;#380; nie wiem czy to pech czy szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Jest jak jest, co ma by&amp;#263; to b&amp;#281;dzie
Jest jak jest, co ma by&amp;#263; to b&amp;#281;dzie
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