
Dixon37, Nie Zast
Gdy zaczynam w&amp;#261;tpi&amp;#263;
Gdy nie wiem ju&amp;#380; zupe&amp;#322;nie co zrobi&amp;#263;
Wiem bracie, do ciebie mog&amp;#281; podbi&amp;#263;
W ka&amp;#380;dym temacie, czy o &amp;#347;wicie czy o p&amp;oacute;&amp;#322;nocy
Nic nie zast&amp;#261;pi zjednoczonej mocy
Dixon opiera si&amp;#281; na pewnej zasadzie
Zawsze i wsz&amp;#281;dzie w pierwszym rz&amp;#281;dzie
Pomoc miejska prosto z serca
Za t&amp;#261; pomoc vice versa, to si&amp;#322;a braterstwa
Wiesz ju&amp;#380; o co chodzi?
Nic nie zast&amp;#261;pi przyja&amp;#378;ni ludzi
Mi&amp;#322;o&amp;#347;ci i blisko&amp;#347;ci, zdrowia i wolno&amp;#347;ci
Na tym to polega, to niezb&amp;#281;dne
W rzeczywisto&amp;#347;ci ka&amp;#380;dego cz&amp;#322;owieka
Elo, siemanko, kr&amp;oacute;tko i na temat
Przekaz do ludzi, kt&amp;oacute;rzy &amp;#322;ami&amp;#261; schemat
Nic ci nie zast&amp;#261;pi tych kilku chwil z &amp;#380;ycia
Gdy si&amp;#281; przekona&amp;#322;e&amp;#347; co to jest ulica
Gdy si&amp;#281; przekona&amp;#322;e&amp;#347; co to znaczy fart
Kiedy po raz pierwszy unikn&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347; krat
Nic ci nie zast&amp;#261;pi zdobytej tam nauki
Tych kilku lekcji, omini&amp;#281;cia muki
Nic ci nie zast&amp;#261;pi prze&amp;#380;y&amp;#263; na dzielnicy
Tam gdzie wieczny hardcore no i kol&amp;#281;dnicy
Tam gdzie melan&amp;#380; trwa, gdzie &amp;#380;yj&amp;#261; buntownicy
Chuliga&amp;#324;ski rap prosto ze stolicy
Nic ci nie zast&amp;#261;pi prze&amp;#380;y&amp;#263; z m&amp;#322;odo&amp;#347;ci
Wielu r&amp;oacute;&amp;#380;nych zdarze&amp;#324; i poznanych go&amp;#347;ci
Nic ci nie zast&amp;#261;pi twojego do&amp;#347;wiadczenia
Bez zb&amp;#281;dnego pierdolenia, to z ulicy punkt widzenia
[x2]
Wszyscy moi ludzie - ich nie zast&amp;#261;pisz
Wszystkie chwile, kt&amp;oacute;rych nie zast&amp;#261;pisz
Tej muzyki te&amp;#380; nie zast&amp;#261;pisz
To nasze &amp;#380;ycie, wiesz, nie zast&amp;#261;pisz tego, nie
&amp;#379;eby wreszcie co&amp;#347; zarobi&amp;#263; wszyscy wyje&amp;#380;d&amp;#380;aj&amp;#261; st&amp;#261;d
Oni wr&amp;oacute;c&amp;#261; tu na pewno do swoich rodzinnych stron
Kt&amp;oacute;rych nie mo&amp;#380;e zast&amp;#261;pi&amp;#263; Berlin ani Londyn
Ursynowskie k&amp;#261;ty, dobrze znane l&amp;#261;dy
Tutaj w spos&amp;oacute;b ci&amp;#261;g&amp;#322;y kuj&amp;#261; jak &amp;#380;elazo swoje rymy
Ludzie, kt&amp;oacute;rzy dla mnie znacz&amp;#261; coraz wi&amp;#281;cej
Nie zast&amp;#261;pi&amp;#281; szczerej d&amp;#322;oni przyjacielskiej
Moich bliskich, dla nich zawsze znajd&amp;#281; miejsce
Chwyta mnie za serce jak my&amp;#347;l&amp;#281; o przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci
Znaczenia tych chwil teraz nic nie zast&amp;#261;pi
Niepowtarzalne cz&amp;#261;stki &amp;#380;yciowej uk&amp;#322;adanki
Albo je docenisz albo mo&amp;#380;esz wszystkie straci&amp;#263;
Nie zast&amp;#261;pisz prawdziwej kobiety zwyk&amp;#322;&amp;#261; dziwk&amp;#261;
A mi&amp;#322;o&amp;#347;ci w&amp;oacute;d&amp;#261;, koksem czy tez fifk&amp;#261;
Nie zast&amp;#261;pisz b&amp;oacute;lu, czujesz, wiesz, &amp;#380;e &amp;#380;yjesz
A gdy czu&amp;#263; przestajesz to po prostu giniesz
Nie zast&amp;#261;pisz matki gdy&amp;#380; masz tylko jedn&amp;#261;
Kochaj, bro&amp;#324; j&amp;#261;, szanuj, oto sprawy sedno
Nie zast&amp;#261;pisz ziomk&amp;oacute;w, braci, jednej chwili
Bo gdy wszystko stracisz oni pomog&amp;#261; ci &amp;#380;y&amp;#263;
Nie zast&amp;#261;pisz szcz&amp;#281;&amp;#347;cia plikiem kilku st&amp;oacute;w
Bo dla wielu szcz&amp;#281;&amp;#347;cie odzwierciedleniem sn&amp;oacute;w
Nie zast&amp;#261;pisz czyn&amp;oacute;w s&amp;#322;owem, nie zast&amp;#261;pisz
Tyle powiem, tyle powiem
[x2]
Wszyscy moi ludzie - ich nie zast&amp;#261;pisz
Wszystkie chwile, kt&amp;oacute;rych nie zast&amp;#261;pisz
Tej muzyki te&amp;#380; nie zast&amp;#261;pisz
To nasze &amp;#380;ycie, wiesz, nie zast&amp;#261;pisz tego, nie



Elo dzieciak nie zast&amp;#261;pi nic mi w &amp;#380;yciu
Moich braci, si&amp;oacute;str, kochanych rodzic&amp;oacute;w
Nie zast&amp;#261;pi tego hajs, w&amp;oacute;da czy koka
Takie rzeczy mo&amp;#380;esz lubi&amp;#263;, rodzin&amp;#281; si&amp;#281; kocha
Nie zast&amp;#261;pisz nie, nie, nie ma chuja
Pozdr&amp;oacute;weczki dla wariat&amp;oacute;w co w wi&amp;#281;ziennych murach
Nie zast&amp;#261;pisz, bo nie oddasz im wolno&amp;#347;ci
Nie zast&amp;#261;pisz, bo nie zwr&amp;oacute;cisz im wolno&amp;#347;ci
Nie zast&amp;#261;pisz, nie, ch&amp;#322;opak i nie oddasz
Tego, czym by &amp;#380;yli teraz z nami w blokach
Wi&amp;#281;c wolno&amp;#347;ci strze&amp;#380; jak w swej g&amp;#322;owie oka
&amp;#379;eby &amp;#380;aden pies ci&amp;#281; nie odseparowa&amp;#322; od nas
S&amp;#261; rzeczy, kt&amp;oacute;rych nie zast&amp;#261;pisz
S&amp;#261; ludzie, w kt&amp;oacute;rych nie zw&amp;#261;tpisz
Nie wiem czy si&amp;#281; modlisz, czy w nic nie wierzysz
Czy czynisz dobro, czy nienawi&amp;#347;&amp;#263; szerzysz
S&amp;#261; sytuacje, z kt&amp;oacute;rymi si&amp;#281; zmierzysz
Dajesz rad&amp;#281; czy wola&amp;#322;by&amp;#347; nie &amp;#380;y&amp;#263;
Jeste&amp;#347;my st&amp;#261;d, tu nasze przeznaczenie
TZWM, Dixon kilka lat wstecz si&amp;#281; przenie&amp;#347;
Nie zapomnisz pierwszego smaku trawki
Spod bloku &amp;#322;awki, rapowania dla zajawki
Nie zast&amp;#261;pisz tych ludzi i tych zdarze&amp;#324;
Rap to dla nas realizacja marze&amp;#324;
To w nas tkwi, mamy to we krwi
Powiedz mi, pami&amp;#281;tasz te dni czy ju&amp;#380; zapomnia&amp;#322;e&amp;#347;
To dzi&amp;#281;ki nim sta&amp;#322;e&amp;#347; tym, kim si&amp;#281; sta&amp;#322;e&amp;#347;
[x2]
Wszyscy moi ludzie - ich nie zast&amp;#261;pisz
Wszystkie chwile, kt&amp;oacute;rych nie zast&amp;#261;pisz
Tej muzyki te&amp;#380; nie zast&amp;#261;pisz
To nasze &amp;#380;ycie, wiesz, nie zast&amp;#261;pisz tego, nie
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