
Inespe, Zostawi
Chce utworzy&amp;#263; zostawi&amp;#263; co&amp;#347; po sobieBo kiedy umr&amp;#281; sp&amp;#322;oni&amp;#261; legn&amp;#281; w grobieChce by moi przyszli potomkowiePami&amp;#281;tali o mej duszy mej osobieDziewi&amp;#281;tna&amp;#347;cie lat za mn&amp;#261; wszystko przede mn&amp;#261;G&amp;oacute;wno przecie&amp;#380; wiem, ale rzecz pewn&amp;#261; znam jedn&amp;#261;Co&amp;#347; po sobie zostawi&amp;#263; siebie na mapie zaznaczy&amp;#263;To chyba sedno ta my&amp;#347;l p&amp;#281;dzi zemn&amp;#261;A ja b&amp;#281;d&amp;#281; w ni&amp;#261; wierzy&amp;#263;Nie chcesz &amp;#380;ycia nie je tylko prze&amp;#380;y&amp;#263;Od tego du&amp;#380;o zale&amp;#380;y, z kim si&amp;#281; b&amp;#281;d&amp;#281; trzyma&amp;#322;Czy zawsze blisko Imielin nie wiemDopiero wszystko si&amp;#281; zaczynaNie b&amp;#281;d&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#322; jak ci, kt&amp;oacute;rzy chc&amp;#261; napcha&amp;#263; tylko w&amp;#322;asne pyskiPierdol&amp;#281; wszystkich nastawionych na zyskiUfam ludziom memu sercu bliskimCzy ci, co przyjd&amp;#261; po mnie czy b&amp;#281;d&amp;#261; mnie pami&amp;#281;ta&amp;#263;Po wsp&amp;oacute;lne fotografie si&amp;#281;ga&amp;#263;Wierz&amp;#281;, &amp;#380;e przyja&amp;#378;&amp;#324; to pot&amp;#281;gaNie zapomnijcie o mnie jak o kamiennych kr&amp;#281;gachPrzetrwaj&amp;#261; moje s&amp;#322;owa Tytusowi musz&amp;#281; tutaj podzi&amp;#281;kowa&amp;#263;Cho&amp;#263; by mieli nie szanowa&amp;#263; mnieZapami&amp;#281;taj&amp;#261; mnie szacunek sam chce sobie wypracowa&amp;#263;Do g&amp;oacute;ry g&amp;#322;owa na bok my&amp;#347;li ciemneZastanawiam si&amp;#281;, co pocz&amp;#261;&amp;#263; a wyzwania id&amp;#261; rz&amp;#281;demNapewno melan&amp;#380;owa&amp;#263; b&amp;#281;d&amp;#281; rymowa&amp;#263; te&amp;#380; b&amp;#281;d&amp;#281;O swe racje walczy&amp;#263; z konkurentemZawsze b&amp;#281;d&amp;#281; omija&amp;#263; te&amp;#380; pokusy wstr&amp;#281;tneNie napewno nie wszystkieWa&amp;#380;niejszy cel w &amp;#380;yciu w tym, co robi&amp;#281; by&amp;#263; mistrzemWi&amp;#281;c zajawki najczystszeNie czeka&amp;#263; d&amp;#322;ugo na efektyMno&amp;#380;&amp;#261; niech mi si&amp;#281; konceptyTo dzi&amp;#281;ki nim wszystkie rany zakrzep&amp;#322;y powiemZostawi&amp;#263; to chce po sobie zanim umr&amp;#281; sp&amp;#322;oni&amp;#261; legn&amp;#261; w grobieCz&amp;#322;owieku zanim umr&amp;#281; sp&amp;#322;oni&amp;#261; legn&amp;#261; w grobieRef.: Chce utworzy&amp;#263; zostawi&amp;#263; co&amp;#347; po sobieBo kiedy umr&amp;#281; sp&amp;#322;oni&amp;#261; legn&amp;#281; w grobieChce by moi przyszli potomkowiePami&amp;#281;tali o mej duszy mej osobie x2Chce utworzy&amp;#263; zostawi&amp;#263; co&amp;#347; po sobieNiech o mej osobie pami&amp;#281;taj&amp;#261; potomkowieLudzie z Imielina i tu na WilanowieNiechaj wiedz&amp;#261; p&amp;oacute;ki jeszcze razem wszyscy siedz&amp;#261;Dla ka&amp;#380;dego z nas kiedy&amp;#347; lampki si&amp;#281; za&amp;#347;wiec&amp;#261;Dni lec&amp;#261; a ludzie nie wiedz&amp;#261;Kiedy dzwon im zabijeBo to przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; kryjeDla ka&amp;#380;dego inn&amp;#261; nici&amp;#261; przeznaczenie szyjeLecz p&amp;oacute;ki, co &amp;#380;yjeRozmy&amp;#347;lam o przysz&amp;#322;o&amp;#347;ciI o przydatno&amp;#347;ci rapuJego warto&amp;#347;ciTo, co zapisa&amp;#322;o CD o osobowo&amp;#347;ci JanaTo bez w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci rzecz zapami&amp;#281;tanaPami&amp;#281;tajcie o mnie bando nastukanaPami&amp;#281;tajcie ta&amp;#347;m&amp;#281; czasem w gracie przewijajcieJak was najdzie pos&amp;#322;uchajcieJano was odnajdzieZawsze z wami zawsze z Fiszem i RHX-amiChce zostawi&amp;#263; co&amp;#347; po sobie to Hip-Hop da miTe zdarzenia b&amp;#281;d&amp;#261; historiamiA mi&amp;#281;dzy podw&amp;oacute;rkamiNa zawsze pozostanie moja posta&amp;#263;Chce wam to przekaza&amp;#263;Top powinni&amp;#347;cie dosta&amp;#263;Kiedy &amp;#347;wiat si&amp;#281; sko&amp;#324;czy zostanie to nagranieJano i Inespe w szarych blok&amp;oacute;w oceanie p&amp;#322;yn&amp;#261;Te postaci tak po prostu nie zagin&amp;#261;Zas&amp;#322;yn&amp;#261; miejski rap za kurtyn&amp;#261;Rap ponad czasowy jak ponad czasem kino ponadZapami&amp;#281;taj mnie nie jako eksponatJako co&amp;#347; &amp;#380;ywego jedn&amp;#261; z bliskich os&amp;oacute;bZapami&amp;#281;taj mnie w taki spos&amp;oacute;bRef.
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