
Endefis, Nie bez serca si
[1 z 2] Nie bez serca, si&amp;#322;y, przebicia, wiary Gdy nie ma ju&amp;#380; rozg&amp;#322;osu i milkn&amp;#261; fanfary Zostaje szacunek do samego siebie M&amp;oacute;j rap to ja, prosz&amp;#281; ja ciebie Chce godnie &amp;#380;y&amp;#263;, robi&amp;#263; to co kocham Cho&amp;#263; zdaje sobie spraw&amp;#281;, &amp;#380;e &amp;#380;yj&amp;#281; i umr&amp;#281; w blokach [Miexon] O ile B&amp;oacute;g da nam si&amp;#322;&amp;#281; by los utrzyma&amp;#263; w r&amp;#281;kach B&amp;#281;dziemy i&amp;#347;&amp;#263; za wiar&amp;#261;, nadziej&amp;#261; i g&amp;#322;osem serca Dop&amp;oacute;ki si&amp;#322; nam starczy b&amp;#281;dziemy walczy&amp;#263; o nasze prawdy Kt&amp;oacute;re s&amp;#261; w tych tekstach, by wiedzie&amp;#263; jak&amp;#261; rol&amp;#281; rap w &amp;#380;yciu odegra&amp;#322; Rap w &amp;#380;yciu odegra&amp;#322;, pami&amp;#281;taj [1 z 2] Nie bez serca, si&amp;#322;y, przebicia, wiary Gdy nie ma ju&amp;#380; rozg&amp;#322;osu i milkn&amp;#261; fanfary Zostaje szacunek do samego siebie M&amp;oacute;j rap to ja, prosz&amp;#281; ja ciebie Chc&amp;#281; godnie &amp;#380;y&amp;#263;, robi&amp;#263; to co kocham Cho&amp;#263; zdaje sobie spraw&amp;#281;, &amp;#380;e &amp;#380;yj&amp;#281; i umr&amp;#281; w blokach Tu nie ma miejsca dla ludzi uczciwych Nie chce klepa&amp;#263; biedy, &amp;#380;eby w twoich oczach zyska&amp;#263;, by&amp;#263; prawdziwym Tu w &amp;#347;wiecie &amp;#380;ywym, co&amp;#347; jest za drogie &amp;#379;eby m&amp;oacute;c to kupi&amp;#263;, obietnice ludzi chciwych Nigdy nie dam si&amp;#281; nim og&amp;#322;upi&amp;#263; (w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak) Nauczy&amp;#322;em si&amp;#281; m&amp;oacute;wi&amp;#263; co my&amp;#347;l&amp;#281; i czuj&amp;#281; Cho&amp;#263; nie jeden zakaz ruch&amp;oacute;w swobod&amp;#281; kr&amp;#281;puj&amp;#281; Ludzki b&amp;oacute;l - to jest, &amp;#380;yje w nas, nie ust&amp;#281;puje Tu obowi&amp;#261;zuje milczenia zmowa Spr&amp;oacute;buj nasz rap, dobrego &amp;#378;r&amp;oacute;d&amp;#322;a towar Ja to potwierdzam bo kocham ten rap z ca&amp;#322;ego serca Ten przekaz ma dzi&amp;#347; charakter masowy To s&amp;#322;owo to lek na umys&amp;#322;u choroby To jest ch&amp;#281;&amp;#263; zmiany, kt&amp;oacute;ra wyznacza progres To dzi&amp;#281;ki niej potrafi&amp;#281; si&amp;#281; podnie&amp;#347;&amp;#263; Tym, co s&amp;#261; ze mn&amp;#261;, chc&amp;#281; dotrzyma&amp;#263; kroku Osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; cele, jak ludzkiej my&amp;#347;li spok&amp;oacute;j [Miexon] Jak nie teraz to kiedy b&amp;#281;dzie dane nam to prze&amp;#380;y&amp;#263; Co noc dzi&amp;#281;kuj&amp;#281; Bogu, &amp;#380;e pozwoli&amp;#322; mi uwierzy&amp;#263; &amp;#379;e nasze teksty mog&amp;#261; tak wiele w &amp;#380;yciu zmieni&amp;#263; Mog&amp;#261;, nie chodzi tu jedynie o kwesti&amp;#281; finansow&amp;#261; Pomimo, &amp;#380;e co&amp;#347; jest to i tak nie jest kolorowo Jak wielu innych bied&amp;#281; odczu&amp;#322;em na sobie To co teraz robi&amp;#281; nie jest po to, &amp;#380;eby&amp;#347; m&amp;oacute;wi&amp;#322; &amp;#379;e t&amp;#261; muzyk&amp;#281;, je&amp;#347;li my, to mo&amp;#380;e ka&amp;#380;dy g&amp;#322;upi Pisa&amp;#263; sobie teksty i na koncertach rap gra&amp;#263; dla ludzi My na to pracujemy po&amp;#347;wi&amp;#281;caj&amp;#261;c siebie samych Chcemy godziwych pieni&amp;#281;dzy za to co zrobili&amp;#347;my I za to co jeszcze przed nami, przecie&amp;#380; nic za friko Nic za darmo, zawsze za co&amp;#347; Nie zamierzam si&amp;#281; wstydzi&amp;#263;, &amp;#380;e za ten numer nam zap&amp;#322;ac&amp;#261; Mog&amp;#281; si&amp;#281; wstydzi&amp;#263; za tych, kt&amp;oacute;rzy robi&amp;#261; z tego cyrk Bo bardzo ich dziwi, &amp;#380;e my z muzyki chcemy &amp;#380;y&amp;#263; To zazdro&amp;#347;&amp;#263;, dlatego niech klakierzy klaszcz&amp;#261; A ty zamknij jap&amp;#281; i zostaw nas z nasz&amp;#261; prac&amp;#261; Wszyscy, zostaw nas z nasz&amp;#261; prac&amp;#261;, zostaw nas z nasz&amp;#261; prac&amp;#261; [1 z 2] Przeciw przemocy, policji, fikcji W sercu pokory brak na przek&amp;oacute;r hipokryzji Nie na bazar rap, jak niekt&amp;oacute;re japy z telewizji Bez chorej zazdro&amp;#347;ci, nie bez ambicji Nie chce nikomu za nic dzia&amp;#322;a&amp;#263; na niekorzy&amp;#347;&amp;#263; W rytm tej muzyki lepszego jutra do&amp;#380;y&amp;#263; Nigdy si&amp;#281; nie da&amp;#263; zniszczy&amp;#263;, upokorzy&amp;#263; Cieszy&amp;#263; si&amp;#281; &amp;#380;yciem, kt&amp;oacute;re dzi&amp;#347; nam sprzyja Dzieli&amp;#263; si&amp;#281; szcz&amp;#281;&amp;#347;ciem, kt&amp;oacute;re moment mija Tu gdzie prawda jest niczyja, a tyle jest pom&amp;oacute;wie&amp;#324; Ja tak jak ty zawsze wie&amp;#380;&amp;#281;, w to co m&amp;oacute;wi&amp;#281; (zawsze, pami&amp;#281;taj) [1 z 2] Nie bez serca, si&amp;#322;y, przebicia, wiary Gdy nie ma ju&amp;#380; rozg&amp;#322;osu i milkn&amp;#261; fanfary Zostaje szacunek do samego siebie M&amp;oacute;j rap to ja, prosz&amp;#281; ja ciebie Chce godnie &amp;#380;y&amp;#263;, robi&amp;#263; to co kocham Cho&amp;#263; zdaje sobie spraw&amp;#281;, &amp;#380;e &amp;#380;yj&amp;#281; i umr&amp;#281; w blokach [Miexon] O ile B&amp;oacute;g da nam si&amp;#322;&amp;#281; by los utrzyma&amp;#263; w r&amp;#281;kach B&amp;#281;dziemy i&amp;#347;&amp;#263; za wiar&amp;#261;, nadziej&amp;#261; i g&amp;#322;osem serca Dop&amp;oacute;ki si&amp;#322; nam starczy b&amp;#281;dziemy walczy&amp;#263; o nasze prawdy Kt&amp;oacute;re s&amp;#261; w tych tekstach, by wiedzie&amp;#263; jak&amp;#261; rol&amp;#281; rap w &amp;#380;yciu odegra&amp;#322; Rap w &amp;#380;yciu odegra&amp;#322;, pami&amp;#281;taj
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