
Dixon37, Tylko raz (ft. Dudek RPK, Bonus RPK)
Tylko raz kochasz tak że zatrzymujesz czas
tylko raz dzieciak patrz co daje ci ten świat
po jednej stronie kurwa po drugiej stoi brat
tylko raz dzieciak, tylko raz dzieciak
tylko raz lecz pamiętaj: jedna jest zasada
w nieskończoność nikomu nie można wybaczać
znajdzie się w końcu taki i znajdzie się taka
co żerować będą na dobrych chłopakach
Owiną cie wkoło palca to będzie szybka akcja
nawet nie wiesz kiedy upada reputacja
nawet nie wiesz kiedy przestaje się liczyć prawda,
już nie jeden przez to skończył na wakacjach
już nie jeden przez nią skończył w psychiatryku
nie jedna przez niego płacze gdzieś po cichu
nie ma tu reguły bo jesteśmy tylko ludźmi
chcemy by nas szanowali sami się szanujmy.

Tylko raz raz może drugi trzeci łapie bucha
Ci powtórzę raz spierdoliłeś akcje akcje skucha
ty weź się ruchaj spierdolino akcja spontan
hip-hop, hip-hop, a lamusy dupa norma
rapy rapy tylko tak i aż do końca
wbijam wbijam tak by dążyć w stronę słońca
moje moje RPK to nie przeboje
Razem Ponad Kilo znowu od serducha co jest.
Witam Ciebie w świecie gdzie się
ostro gra bez reguł przecież u niektórych
raz wyjebać ziomka to jest szczegół?
raz się rozjebać raz wyjebać brata
raz wyruchać dupę brata bo przecież to szmata
charakter jak wata z cukru się roztopi
słodki skurwysynu spróbuj raz choć się utopić
raz chuj Ci w dupę i daj buch jak największy
tylko raz, raz włos upada na twą banie szerszy.

Zapamiętaj dobrze powiem tylko raz,
od zawsze na zawsze Dix i RPK.
Mówię prosto w twarz i prosto w oczy
żyjesz tylko raz zważ co i z kim dziś robisz.

Tylko raz jedyny możesz wejść do danej rzeki
jeśli wejdziesz drugi raz na pewno się skaleczysz
tylko raz w świecie zasad możesz złamać słowo
jeśli łamiesz słowo kończy się to standardowo,
Tylko szuja kocha bardziej sos niż swoich bliskich
wykorzysta bliskich by nachapać się korzyści,
Żółta kartka tu nie styka nie ma zaufania
Zrobisz błąd zaufasz to skończysz na kolanach.
Jeden raz to i tak czasem jest za dużo
ogarnij sprawę szybko powiedz to (?)
dasz palec weźmie rękę tak to się zazwyczaj kończy
ile czasu minie zanim kurwa rozum włączysz.
Twa bezczynność działa na Twoją nie korzyść
dostaniesz to od życia co sam w życie ziomek włożysz
niech Te słowa dziś Twą wiedzę dożywią
powiem tylko raz Śmierć Skurwysynom

Tylko raz możesz dotknąć nieba w innym wymiarze
tylko raz przeżywasz pierwszy raz w każdym razie
każdy z nas odsuwa czas jak leci dalej
co byś zmienił gdybyś tylko raz mógł się cofnąć kilka lat
chciałbyś chociaż raz nie ma szans
bo to co było kiedyś to tylko przeszłości blask
Teraz liczy się przyszłość kolejny dzień



z ikrą trzeba rozgraniczać rzeczywistość.
Tylko raz rodzimy się więc doceniajmy życie
nawet wtedy kiedy z diabłem zmagać nam się przyjdzie,
nie ma co się łamać jeśli coś nie wyjdzie
gdyż ludzi idealnych nie ma nigdzie,
Krzyż na drogę tym co brak wiary im ucina skrzydła
każdy z nich jak Ikar z konsekwencją nie wygra
zamulone zwłoki z chęcią opierdoli hydra,
bądź czujny bo życie wypierdoli Cie bez mydła.

Zapamiętaj dobrze powiem tylko raz,
od zawsze na zawsze Dix i RPK.
Mówię prosto w twarz i prosto w oczy
żyjesz tylko raz zważ co i z kim dziś robisz.

Ja ostrzegam tylko raz potem wyjmuję zawleczkę
to cienka linia nie sprawdzaj czy za nią bezpiecznie
robię to jak trzeba
robi to co konieczne
spróbuj tylko Kurwo na mych bliskich podnieść rękę
Chcesz nas zdradzić?
Chcesz na psy donieść?
to będzie tylko raz jak strzał do twojej skroni.
Chuj Ci w duszę
chuj Ci na grób
tak to jest jak tylko raz otworzysz dziob
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