
Dixon37, Nie Za
Nie za&amp;#347;niesz, gdy idziesz, jak nie p&amp;oacute;jdziesz, kiedy &amp;#347;pisz
w zale&amp;#380;no&amp;#347;ci w &amp;#347;wiecie przecie&amp;#380; s&amp;#261; proste
czy potrafisz ty je dostrzec i wyci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; dobre wnioski
niewa&amp;#380;ne jeste&amp;#347; z miasta czy te&amp;#380; z wioski gdy charakter masz z ulicy
dla mnie tylko to si&amp;#281; liczy czy masz swoje w&amp;#322;asne zdanie
to nie &amp;#380;ycie na ekranie gdzie problemy bagatela
tutaj dobry oklep dla frajera co ze strachu jap&amp;#281; sw&amp;#261; rozdziera
on nie my&amp;#347;li co go czeka tylko dup&amp;#261; szczeka
nie potrafi si&amp;#281; zachowa&amp;#263; charakternie wobec swoich ludzi wiernie
to w tym &amp;#380;yciu jest zale&amp;#380;no&amp;#347;&amp;#263; do swej grupy przynale&amp;#380;no&amp;#347;&amp;#263;
ja, Dixony, Kafar, DB&amp;#379;, chocia&amp;#380; nieraz chcia&amp;#322;bym sobie strzeli&amp;#263; w &amp;#322;eb
gdy problemy przyt&amp;#322;aczaj&amp;#261;, wnet si&amp;#281; karty odwracaj&amp;#261;
w &amp;#380;yciu znale&amp;#378;&amp;#263; dobre strony, teraz skr&amp;#281;c&amp;#281; se gibony
przywo&amp;#322;uje retrospekcje rozmarzony tak jak u Kafara u mnie i u ciebie
temat jeden &amp;#322;awki, basen, koka to dla nas jak Eden
Ursyn&amp;oacute;w i Mokot&amp;oacute;w to Dixon37
wi&amp;#281;c przypomnij se melan&amp;#380;e na p&amp;oacute;&amp;#322; szczyta
lub w symfonii na meczyka na 37 os&amp;oacute;b
woja&amp;#380;e po rewirach, w domu obiad w wolnych chwilach
potem eRka i na placyk i wszystko jest cacy
wszyscy Polacy cho&amp;#263; niekt&amp;oacute;rzy za granic&amp;#261;
swoje &amp;#380;ycie w walce &amp;#263;wicz&amp;#261; cho&amp;#263; nie wszyscy tacy sami
ziomki sercem jestem z wami, ka&amp;#380;dy etap przecie&amp;#380; si&amp;#281; zako&amp;#324;czy
nie zapominajcie co nas &amp;#322;&amp;#261;czy ku nauce i przestrodze
wi&amp;#281;c nie dajcie nigdy bratu przysn&amp;#261;&amp;#263; w drodze
Tyle szans, setki szans od &amp;#380;ycia dostawa&amp;#322;em
zamiast i&amp;#347;&amp;#263; w dobr&amp;#261; stron&amp;#281; w g&amp;oacute;wnie si&amp;#281; tapla&amp;#322;em
&amp;#380;ycie swoje w&amp;oacute;d&amp;#261; przys&amp;#322;ania&amp;#322;em
ze skrajno&amp;#347;ci w skrajno&amp;#347;&amp;#263; popada&amp;#322;em
kiedy wreszcie na oczy przejrza&amp;#322;em
zrozumia&amp;#322;em - jeszcze nie przegra&amp;#322;em
w sercu poczu&amp;#322;em i us&amp;#322;ysza&amp;#322;em g&amp;#322;os
lafea czy mila gros i s&amp;#322;owami tymi &amp;#380;yje wci&amp;#261;&amp;#380;
oszukujesz si&amp;#281;, masz wszystkiego do&amp;#347;&amp;#263;
bo je&amp;#380;eli B&amp;oacute;g po mojej stronie kto przeciwko mnie
i wie o tym ten kto tu idzie a nie b&amp;#322;&amp;#261;dzi w &amp;#347;nie
ty nie b&amp;#281;dziesz dzia&amp;#322;a&amp;#263; zobaczysz si&amp;#281; na dnie
sam tam prawie by&amp;#322;em, wiele z&amp;#322;ego bliskim wyrz&amp;#261;dzi&amp;#322;em
i o ma&amp;#322;y w&amp;#322;os &amp;#380;ycia nie straci&amp;#322;em
tak musia&amp;#322;o by&amp;#263; by powiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e na nowo si&amp;#281; zrodzi&amp;#322;em
elo Dix...
Dixon 37, &amp;#379;uku, DB&amp;#379; jest jak jest a przecie&amp;#380; mog&amp;#322;oby by&amp;#263; lepiej
Bogut Domber chyba wiecie co mam na my&amp;#347;li
co mieli&amp;#347;my zi&amp;#347;ci&amp;#263; a tu tylko pora&amp;#380;ki i gorycz
zaspanie boli wi&amp;#281;c co mnie sk&amp;#322;oni by odwr&amp;oacute;ci&amp;#263; to co spad&amp;#322;o w czelu&amp;#347;&amp;#263;
jak i ja tak i wielu zesz&amp;#322;o z w&amp;#322;a&amp;#347;ciwej drogi
by m&amp;#281;czy&amp;#263; si&amp;#281; niepotrzebnie
niepewne niech b&amp;#281;dzie pewne, a &amp;#347;wi&amp;#281;te jak kocha&amp;#263; to ca&amp;#322;ym sercem
nie chc&amp;#281;, ju&amp;#380; zasn&amp;#261;&amp;#263; ju&amp;#380; nigdy wi&amp;#281;cej
lecz prosto i&amp;#347;&amp;#263; do celu, za sercem i umys&amp;#322;em, dusz&amp;#261; i pomys&amp;#322;em
by szanowa&amp;#263; si&amp;#281; i by&amp;#263; szanowanym
jak w Contrackt Espero a czy plany, a czy plany
gwarantuj&amp;#261; lepsze jutro rusz to to co masz ruszy&amp;#263;
lenistwo, musisz si&amp;#281; zmusi&amp;#263; do dzia&amp;#322;ania
ziomek by unikn&amp;#261;&amp;#263; zaspania, by unikn&amp;#261;&amp;#263; zaspania
Drog&amp;#281; sw&amp;#261; wybra&amp;#322;em sam
Wi&amp;#281;c id&amp;#281; tam...
Nastoletni alkoholicy, nastoletnie dziwki
i nastoletnie &amp;#263;puny, bo &amp;#347;wiat jest za szybki
bo &amp;#347;wiat ten nas niszczy, ograbia nas z marze&amp;#324;
idea&amp;#322;y umiera&amp;#322;y, umieraj&amp;#261; dalej
to nic innego ziomu&amp;#347; jak opowie&amp;#347;&amp;#263; o tym
co z dnia na dzie&amp;#324; tu serwuj&amp;#261; nam te bloki
pe&amp;#322;ne patologii, joint&amp;oacute;w, w&amp;oacute;dy, koki



pe&amp;#322;ne zawodnik&amp;oacute;w &amp;#347;migaj&amp;#261;cych w nocy
jest par&amp;#281; os&amp;oacute;b, kt&amp;oacute;rym musz&amp;#281; co&amp;#347; tam udowodni&amp;#263;
bank te&amp;#380; tak masz, bo ludzie s&amp;#261; podobni
ja robi&amp;#281; to przez rap, bo to cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; obranej drogi
kocham smak tego &amp;#380;ycia, kt&amp;oacute;re daj&amp;#261; mi te bloki

Dixon37 - Nie Za w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/dixon37-nie-za-tekst-piosenki,t,575441.html

