
Dixon37, Japy Krewne
Zn&amp;oacute;w kolejny dobry ch&amp;#322;opak idzie kurwa w puch&amp;#281;
tylko dlatego, &amp;#380;e dla ziomk&amp;oacute;w lata&amp;#322; z buchem
wsad&amp;#378; se w dup&amp;#281; na psach skruch&amp;#281;
ja wybra&amp;#322;em takie &amp;#380;ycie i tak &amp;#380;y&amp;#263; tu musz&amp;#281;
rap, rodzina, rejony, kt&amp;oacute;rzy si&amp;#281; &amp;#347;miej&amp;#261;
wytykaj&amp;#261; palcem a to jeszcze bardziej nakr&amp;#281;ca mnie
by kolejny dzie&amp;#324; ho&amp;#322;dem by&amp;#322; dla tych podw&amp;oacute;rek
dla mord, kt&amp;oacute;re odurzone skunem
s&amp;#261; esencji si&amp;#322;&amp;#261; w&amp;#322;a&amp;#347;nie tych podw&amp;oacute;rek
dla mord, kt&amp;oacute;re czekaj&amp;#261; tyle lat
by w ko&amp;#324;cu nasz rap ujrza&amp;#322; &amp;#347;wiat&amp;#322;o dzienne
dla mord, kt&amp;oacute;re ca&amp;#322;y czas wierzy&amp;#322;y we mnie
mimo wszystkich wad, kt&amp;oacute;re siedz&amp;#261; we mnie
dla mord, kt&amp;oacute;re, dla mord, kt&amp;oacute;re
dla mord, kt&amp;oacute;re, dla mord, kt&amp;oacute;re
&amp;#379;yj&amp;#261; ze mn&amp;#261;, s&amp;#261; moj&amp;#261; rodzin&amp;#261;
proste, to te mordy, to te chwile
ich uroki, kt&amp;oacute;rymi cz&amp;#322;owiek &amp;#380;yje
betonowe bloki, gdy wszystko leci na &amp;#322;eb, na szyj&amp;#281;
ma&amp;#322;o kto &amp;#347;wieci przyk&amp;#322;adem
to bagno, w kt&amp;oacute;rym cz&amp;#281;sto gubi&amp;#281; si&amp;#281; sam w sobie
by po chwili odnale&amp;#378;&amp;#263; si&amp;#281; ponownie
tu na Ursynowie &amp;#347;wiadomie w 100%
tworzymy rap unikat przy mnie brat
przed nami &amp;#347;wiat, jeba&amp;#263; machloje
idziemy krok po kroku po swoje do przodu
dzi&amp;#281;ki Bogu za to kilku ziomk&amp;oacute;w w sercu
co od &amp;#347;witu do zmroku s&amp;#261; przy boku, s&amp;#261; przy boku
Pami&amp;#281;tasz o mnie - pami&amp;#281;tam dobrze
Pami&amp;#281;&amp;#263; rzecz &amp;#347;wi&amp;#281;ta - ka&amp;#380;dy to powie
Miej swoich bliskich - w sercu i w g&amp;#322;owie
Niejedn&amp;#261; mord&amp;#281; teraz pozdrowi&amp;#281;
Tu na rejonie - w klubie czy w domu
Nie zapomn&amp;#281;, nie o tobie ziomu&amp;#347;
ty mi pomog&amp;#322;e&amp;#347; - i ja ci pomog&amp;#322;em
za krewne japy pijemy zdrowie
Patrz&amp;#281; ci w oczy, widz&amp;#281; to co u mnie
dlatego jestem pewien, &amp;#380;e to rozumiesz
to &amp;#380;ycie tak podobne tu, ale jednak r&amp;oacute;&amp;#380;ne
tak podobne, bo ten rejon nas wychowuje
ale r&amp;oacute;&amp;#380;ne niespodzianki los nam sprawia
dlatego musisz sam o siebie zadba&amp;#263;
a ci co maj&amp;#261; pom&amp;oacute;c i tak to zrobi&amp;#261;
lepiej si&amp;#281; orientuj kto stanie za tob&amp;#261;
ja jestem pewien tych paru ludzi, paru braci
co wiedz&amp;#261; co znaczy i&amp;#347;&amp;#263; rami&amp;#281; w rami&amp;#281;
im nie t&amp;#322;umaczysz wiedz&amp;#261; co jest grane
te wszystkie japy dobrze mi znane
&amp;#380;ycie zrzuci&amp;#322;o nas w jednym momencie
zrzuci&amp;#322;o nas w to samo miejsce
pami&amp;#281;tam te czasy gdy by&amp;#322;em sam
dlatego dzi&amp;#281;kuj&amp;#281; wam za to, &amp;#380;e was mam
Elo, twoi bracia, moje krewne japy
tutaj na ulicy ci&amp;#261;gle widmo kraty
tutaj na ulicy my jak nocne mary
pozdro dla kumatych, dla gor&amp;#261;cych g&amp;#322;&amp;oacute;w
dla mojej dzielnicy, elo Ursyn&amp;oacute;w
to w&amp;#322;a&amp;#347;nie tu proza &amp;#380;ycia si&amp;#281; rozgrywa
niejeden - interesy, niejeden - krymina&amp;#322;
to koleje losu, niestety tak tu bywa
niejeden nagrywa, niejeden tego s&amp;#322;ucha
osiedlowe rapy, warszawska nuta
dla wszystkich bliskich teraz tutaj hula
ona nakr&amp;#281;ca, jap nie zamula



dla wielu ludzi to nap&amp;#281;d dzia&amp;#322;ania
sp&amp;oacute;jrz w moje oczy, brak w nich zak&amp;#322;amania
[x2]
Pami&amp;#281;tasz o mnie - pami&amp;#281;tam dobrze
Pami&amp;#281;&amp;#263; rzecz &amp;#347;wi&amp;#281;ta - ka&amp;#380;dy to powie
Miej swoich bliskich - w sercu i w g&amp;#322;owie
Niejedn&amp;#261; mord&amp;#281; teraz pozdrowi&amp;#281;
Tu na rejonie - w klubie czy w domu
Nie zapomn&amp;#281;, nie o tobie ziomu&amp;#347;
ty mi pomog&amp;#322;e&amp;#347; - i ja ci pomog&amp;#322;em
za krewne japy pijemy zdrowie
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