
Jamal ft. Molesta, Tak mia
Tak mia&amp;#322;o by&amp;#263;
Ja m&amp;oacute;wie Tobie tak mia&amp;#322;o by&amp;#263;
Wilku
Niezbadane s&amp;#261; wyroki boskie
tak by&amp;#263; musia&amp;#322;o, to chyba proste
jestem gdzie jestem tu moje miejsce
to tej muzyce odda&amp;#322;em serce
pytaj&amp;#261; si&amp;#281; czemu nie chce spowa&amp;#380;nie&amp;#263;
nie obchodzi mnie,&amp;#380;e sztywniak&amp;oacute;w dra&amp;#380;nie
nie szukaj winy wyt&amp;#281;&amp;#380; wyobra&amp;#378;nie
cokolwiek czynisz czy&amp;#324; to rozwa&amp;#380;nie
i my&amp;#347;l o wyniku
po co tyle krzyku?
masz tu zawodnik&amp;oacute;w pierwszej klasy
nie trafiam do masy, to trafia do ludzi
podzi&amp;#281;kuj za towar,kt&amp;oacute;ry nigdy si&amp;#281; nie nudzi
du&amp;#380;e ELO, wiem jak mo&amp;#380;na sko&amp;#324;czy&amp;#263;
nie jeden po wyroku,a za nim list go&amp;#324;czy
robie sw&amp;oacute;j syf pod&amp;#261;&amp;#380;am w swoj&amp;#261; strone
tak mia&amp;#322;o by&amp;#263;,ko&amp;#347;ci zosta&amp;#322;y rzucone
Jamal
Przyjacio&amp;#322;om Elo ka&amp;#380;dy dobrze wie
tego co nam zapisane nie da zmieni&amp;#263; sie
widzisz tylko jedn&amp;#261; z dr&amp;oacute;g,jedn&amp;#261; chwytasz ni&amp;#263;
dobrze wiesz,&amp;#380;e ju&amp;#380; tak mia&amp;#322;o by&amp;#263;
przyjacio&amp;#322;om elo jak zaci&amp;#347;ni&amp;#281;t&amp;#261; pi&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;
po to umieramy &amp;#380;eby znowu rodzi&amp;#263; si&amp;#281;
ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; na ulicy rodzi nowy czyn
dobrze wiem,&amp;#380;e ju&amp;#380; tak mialo by&amp;#263;
W&amp;#322;odi
Napewno nic nie dzieje si&amp;#281; przypadkiem
nie ja to ustalam,a cz&amp;#281;sto jest jak ja chce
mam charakter nie ogl&amp;#261;dam si&amp;#281; za plecy
biore &amp;#380;ycie jakie jest i potrafie si&amp;#281; tym cieszy&amp;#263;
do celu jecha&amp;#322;em po bandzie czasem
my&amp;#347;le,&amp;#380;e przegi&amp;#261;&amp;#322;em lub,&amp;#380;e powinienem bardziej
m&amp;oacute;j hajs w rynsztoku si&amp;#281; topi&amp;#322;
czasem my&amp;#347;le co by by&amp;#322;o gdybym nie ust&amp;#261;pi&amp;#322;?
Pomaton ich kontrakt to
dziesi&amp;#281;&amp;#263; lat niewoli wstyd ponadto
da&amp;#322;em si&amp;#281; przywali&amp;#263; im defakto
na ulicy twardo patrze w twarz faktom
ka&amp;#380;dy mia&amp;#322; do&amp;#347;&amp;#263; dzieli&amp;#263; po kosztach
potem fama posz&amp;#322;a TAK Molesty rozpad
jad&amp;#261; po nosach, siedz&amp;#261; jaka&amp;#347; kosa
nie t&amp;#322;umacz W&amp;#322;odi we&amp;#378; to zostaw!
Wiem t&amp;#322;umom b&amp;#281;dzie przykro i tak
nie brak im spraw,kt&amp;oacute;re chc&amp;#261; nam wytchn&amp;#261;&amp;#263;
gdybym zna&amp;#322; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wtedy wiem
by by&amp;#263; kim jestem musia&amp;#322;em sob&amp;#261; by&amp;#263;
Jamal
Przyjacio&amp;#322;om Elo ka&amp;#380;dy dobrze wie
tego co nam zapisane nie da zmieni&amp;#263; sie
widzisz tylko jedn&amp;#261; z dr&amp;oacute;g,jedn&amp;#261; chwytasz ni&amp;#263;
dobrze wiesz,&amp;#380;e ju&amp;#380; tak mia&amp;#322;o by&amp;#263;
przyjacio&amp;#322;om elo jak zaci&amp;#347;ni&amp;#281;t&amp;#261; pi&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;
po to umieramy &amp;#380;eby znowu rodzi&amp;#263; si&amp;#281;
ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; na ulicy rodzi nowy czyn
dobrze wiem,&amp;#380;e ju&amp;#380; tak mialo by&amp;#263;
Pelson
Te wersy pisze jako Pelson bo
Pele ju&amp;#380; nie &amp;#380;yje
cho&amp;#263; nie skoczy&amp;#322; z okna
i nie za&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#322; p&amp;#281;tli na szyje



jest jeden wa&amp;#380;ny szczeg&amp;oacute;&amp;#322;
odszed&amp;#322; w samotno&amp;#347;ci,bez koleg&amp;oacute;w bez pogrzebu
nie by&amp;#322;o grob&amp;oacute;w,frezji nie by&amp;#322;o zniczy
odszed&amp;#322;,gdy przyszed&amp;#322; czas si&amp;#281; rozliczy&amp;#263;
to by&amp;#322; ch&amp;#322;odny,styczniowy wiecz&amp;oacute;r
prze&amp;#380;y&amp;#322; &amp;#380;ycie jakby na spo&amp;#322;ecznym zapleczu
kr&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322;y o nim nies&amp;#322;awne legendy
w pseudo wielkim &amp;#347;wiecie
mia&amp;#322; on imie przyb&amp;#322;&amp;#281;dy
w dzieci&amp;#324;swie szkodzi&amp;#322; innym dla swoich wyg&amp;oacute;d
lecz gdy zamyka&amp;#322; oczy pali&amp;#322; si&amp;#281; ze wstydu
za kilka lat sobie przy&amp;#380;eknie,
&amp;#380;e tamte dni to przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
nigdy od niej nie ucieknie
Dzielnica - nie obarcza jej za to win&amp;#261;
to on by&amp;#322; ofiar&amp;#261;,zamiast by&amp;#263; przyczyn&amp;#261;
cz&amp;#322;owiek,kt&amp;oacute;ry cierpia&amp;#322; na brak silnej woli
dzia&amp;#322;a&amp;#322; wbrew swej naturze,&amp;#380;y&amp;#322; w niewoli
Pele nie &amp;#380;yje nie wr&amp;oacute;ci ju&amp;#380; nigdy
trzy ostatnie s&amp;#322;owa:przepraszam za krzywdy
Przyjacio&amp;#322;om Elo ka&amp;#380;dy dobrze wie
tego co nam zapisane nie da zmieni&amp;#263; sie
widzisz tylko jedn&amp;#261; z dr&amp;oacute;g,jedn&amp;#261; chwytasz ni&amp;#263;
dobrze wiesz,&amp;#380;e ju&amp;#380; tak mia&amp;#322;o by&amp;#263;
przyjacio&amp;#322;om elo jak zaci&amp;#347;ni&amp;#281;t&amp;#261; pi&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;
po to umieramy &amp;#380;eby znowu rodzi&amp;#263; si&amp;#281;
ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; na ulicy rodzi nowy czyn
dobrze wiem,&amp;#380;e ju&amp;#380; tak mialo by&amp;#263;
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