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1. Kiedy&amp;#347; Ci&amp;#281; okrada&amp;#322;em tato i za to przepraszam,
bez wzgl&amp;#281;du czy wybaczasz wiesz, chujowo si&amp;#281; z tym czuj&amp;#281;.
Da&amp;#322;e&amp;#347; mi utrzymanie tato i za to dzi&amp;#281;kuj&amp;#281;,
za szans&amp;#281; na edukacje chocia&amp;#380; si&amp;#281; nie edukuj&amp;#281;.
Nawet nie wiesz co czu&amp;#322;em, kiedy przy mnie bi&amp;#322;e&amp;#347; matk&amp;#281;
nie nawiedz&amp;#281; Ciebie tato i to za to dok&amp;#322;adnie.
Nie pami&amp;#281;ta&amp;#263;? Nie &amp;#322;atwe. A wybacza&amp;#263;? Tym bardziej.
Zawsze chcia&amp;#322;em Ci powiedzie&amp;#263; to mam teraz okazj&amp;#281;.
Martwe  intencje, kt&amp;oacute;re nie &amp;#380;yj&amp;#261;,
zawsze byli&amp;#347;my, jeste&amp;#347;my i b&amp;#281;dziemy rodzin&amp;#261;.
Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;  pomimo tego co by&amp;#322;o.
Wzmacnia co nie zabi&amp;#322;o a co odesz&amp;#322;o pierdol&amp;#281;.
Gorzkie s&amp;#322;owa i krzywdy. Nigdy nie by&amp;#322;o wczoraj.
Przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; potrafi niszczy&amp;#263;, przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; uczy budowa&amp;#263;.
Przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; nawet si&amp;#281; zgliszczy co zosta&amp;#322;o po wczoraj.
Gdy wczoraj nie by&amp;#322;o nigdy i nigdy nie by&amp;#322;o wczoraj.
Ref: Niechlubna przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; jak woda zm&amp;#261;cona.
Przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; niechlubna, to czyny &amp;#347;wiadcz&amp;#261; o nas.
Prawda bywa gorzka, prawda bywa s&amp;#322;ona.
Dla lepszego jutra, nigdy nie by&amp;#322;o wczoraj. /x2
[PIH]
2. Dzwoni&amp;#281; do Ciebie raz po raz, chocia&amp;#380; pora chora.
Od&amp;#322;o&amp;#380;ona &amp;#378;le s&amp;#322;uchawka, martwych rzeczy zmowa.
Chc&amp;#281; tylko przekaza&amp;#263; te proste s&amp;#322;owa,
do g&amp;oacute;ry g&amp;#322;owa, od nowa nie by&amp;#322;o wczoraj.
To co si&amp;#281; dzieje w naszych domach.
Zobacz, awantury, brudy po nich cisza grobowa.
Przegrywa jutro z wczoraj. Widzisz sam karty,
ten uk&amp;#322;ad nie raz zabija nawet martwych.
I tak przysypie nas wszystkich ziemia.
Co znaczy czaj&amp;#261;cy si&amp;#281; po k&amp;#261;tach, niedom&amp;oacute;wienia.
&amp;#379;ycie nam przejdzie, gdzie&amp;#347; blisko obok
je&amp;#347;li zabierzemy w przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wczoraj ze sob&amp;#261;.
Nie mo&amp;#380;esz zapomnie&amp;#263;, prosz&amp;#281; Ci&amp;#281; przesta&amp;#324;
masz racj&amp;#281;, &amp;#380;ycie &amp;#322;amie nam wszystkim serca.
Tylko bliscy s&amp;#261; w stanie nas zrani&amp;#263;, zobaczysz,
oni odejd&amp;#261; b&amp;#281;dzie za p&amp;oacute;&amp;#378;no by przebaczy&amp;#263;.
We&amp;#378; powietrze w p&amp;#322;uca, odstaw zawi&amp;#347;&amp;#263;,
nienawi&amp;#347;&amp;#263; zostaw na istotne sprawy.
Cz&amp;#322;owiek z drugim si&amp;#281; zejdzie, musisz by&amp;#263; ponad.
Wczoraj nie by&amp;#322;o nigdy, nigdy nie by&amp;#322;o wczoraj.
Ref: Niechlubna przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; jak woda zm&amp;#261;cona.
Przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; niechlubna, to czyny &amp;#347;wiadcz&amp;#261; o nas.
Prawda bywa gorzka, prawda bywa s&amp;#322;ona.
Dla lepszego jutra, nigdy nie by&amp;#322;o wczoraj. /x2
[Jopel]
3. Nie pytaj na co trzeba czasu by zrozumie&amp;#263;,
po prostu l&amp;#380;ej mi jako&amp;#347; kiedy o tym wszystkim m&amp;oacute;wi&amp;#281;.
B&amp;oacute;l i rado&amp;#347;&amp;#263;, sam ten kontrast tu odczu&amp;#322;em.
Stare rany nie rdzewiej&amp;#261; chocia&amp;#380; ich nie rozdrapuj&amp;#281;.
Rozumiesz? Przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; z nikim si&amp;#281; nie mija,
czasem pro&amp;#347;ciej zapomina&amp;#263; by m&amp;oacute;c wzi&amp;#261;&amp;#263; ten drugi oddech.
Bo czas mija, b&amp;#322;&amp;#281;dy ucz&amp;#261; i odwrotnie.
Jutro nie rozmijam, wczoraj czasu przecie&amp;#380; ju&amp;#380; nie cofn&amp;#281;.

Jopel & Pih - Nigdy nie by w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/jopel-pih-nigdy-nie-by-tekst-piosenki,t,581415.html

