
Koma, To nie przypadek
[Tymi] Bia&amp;#322;ostockie podw&amp;oacute;rka - Koma, tam si&amp;#281; zacz&amp;#281;&amp;#322;o Deficyt na perspektywy i wreszcie prze&amp;#322;om Jeste&amp;#347;my tutaj, to nie przypadku dzie&amp;#322;o Twierdzili, &amp;#380;e ten rap musi umrze&amp;#263; jak Romeo To nie min&amp;#281;&amp;#322;o, dzi&amp;#347; silniejszy po sukcesach Ka&amp;#380;dego dnia pami&amp;#281;tam o priorytetach Pr&amp;oacute;buje wygra&amp;#263; o lepsze &amp;#380;ycie przetarg Mo&amp;#380;e zawiod&amp;#281; jak w Sydney m&amp;#281;ska sztafeta Los si&amp;#281; u&amp;#347;miecha, wtedy z niego korzystam Gram o najwy&amp;#380;sze stawki jak w Hazardzistach To nie przypadek, za&amp;#322;o&amp;#380;enie si&amp;#281; ziszcz&amp;#261; Przedwcze&amp;#347;nie rozk&amp;#322;ada r&amp;#281;ce tylko pesymista Bym nie pomy&amp;#347;la&amp;#322;, &amp;#380;e tak si&amp;#281; pouk&amp;#322;ada &amp;#379;e poza miasta obr&amp;#281;b wyjdzie lokalny ha&amp;#322;as Nowe nagrania, ro&amp;#347;nie odbiorc&amp;oacute;w grono To nie przypadek STR, 17 z Kom&amp;#261; [Koma] W&amp;#322;a&amp;#347;nie w tej chwili s&amp;#322;owa do wszystkich, kt&amp;oacute;rzy we mnie w&amp;#261;tpili Pytam was i kto to m&amp;oacute;wi jak Bruce Willis, nic przypadku czyli Jestem tu bo mam wyra&amp;#378;ny pow&amp;oacute;d S&amp;#322;owa, kt&amp;oacute;re parz&amp;#261; tak jak chili, prawdziwy dow&amp;oacute;d Mam wielkie szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, &amp;#380;e nie jestem przypadkowym MC Przeznaczenie od zwyk&amp;#322;ego kaprysu znaczy wi&amp;#281;cej, za to r&amp;#281;cz&amp;#281; Przecie&amp;#380; nie da si&amp;#281; ukry&amp;#263; faktu, Koma, 17, STR Nie jeste&amp;#347;my tu z przypadku, tak po prostu jest Nie odwr&amp;oacute;cimy rzeczy biegu, cho&amp;#263; by&amp;#347; my nie chcieli Musimy trzyma&amp;#263; si&amp;#281; tych regu&amp;#322; Hip-hop czyli &amp;#380;ycie na pi&amp;#261;tym biegu Odwaga wi&amp;#281;ksza ni&amp;#380; chodzenie nago po &amp;#347;niegu Ref.: Nasz punkt widzenia Wszystko z czasem si&amp;#281; zmienia To daje do my&amp;#347;lenia Wszystko kwestia przeznaczenia x2 [Ma&amp;#322;y] Wci&amp;#261;&amp;#380; te same problemy, ludzie &amp;#380;yciem zm&amp;#281;czeni Ci&amp;#261;gle wierz&amp;#261; w to, &amp;#380;e uda si&amp;#281; co&amp;#347; zmieni&amp;#263; Nie trac&amp;#261; nadziei, swoim idea&amp;#322;om wierni Zdaj&amp;#261; sobie spraw&amp;#281;, &amp;#380;e nic w zasi&amp;#281;gu r&amp;#281;ki Rozejrzyj si&amp;#281; dooko&amp;#322;a, wiele os&amp;oacute;b cierpi Wielu bez dachu nad g&amp;#322;ow&amp;#261;, bez &amp;#380;adnych pieni&amp;#281;dzy Ma&amp;#322;y po raz kolejny, rzeczywisto&amp;#347;ci obraz Te same schematy co jaki&amp;#347; czas wracaj&amp;#261; do nas To nie przypadek, &amp;#347;wiat tak zosta&amp;#322; stworzony Jeden zadowolony, drugi przyt&amp;#322;oczony Po raz kolejny s&amp;#322;yszysz nasze rymy Po raz kolejny by&amp;#263; mo&amp;#380;e ci&amp;#281; poruszymy Dlaczego to robimy, co pokierowa&amp;#322;o, nie wiemy To nie przypadek, tak by&amp;#263; musia&amp;#322;o [Pih] Nie mia&amp;#322;em wielu fart&amp;oacute;w, ci&amp;#281;&amp;#380;ko od startu Z nas dw&amp;oacute;ch ty jeste&amp;#347; dzie&amp;#322;em przypadku W g&amp;#322;owie si&amp;#281; nie mie&amp;#347;ci (wiesz) bo nie znasz fakt&amp;oacute;w To nie zabawa, nie pami&amp;#281;tasz nie by&amp;#322;o &amp;#380;art&amp;oacute;w &amp;#321;atwo mi przysz&amp;#322;o, nie by&amp;#322;em w kursie Nie dane by&amp;#322;o stan&amp;#261;&amp;#263; mi na pewnym gruncie Nie szed&amp;#322;em na o&amp;#347;lep, po omacku jak lunatyk Od marzenia do marzenie, nie na raty Ca&amp;#322;y czas w pogoni za uciekaj&amp;#261;cym horyzontem Burzliwe morze, szukanie tego co nazywasz l&amp;#261;dem W sercu hodowa&amp;#322;em podejrzenia, da&amp;#322;em im rosn&amp;#261;&amp;#263; Wielka niewiadoma wysz&amp;#322;a przed wiosn&amp;#261; W stron&amp;#281; dawnych czas&amp;oacute;w uk&amp;#322;on, tylko uk&amp;#322;on To by&amp;#322;o wczoraj, dzi&amp;#347; obchodzi mnie co b&amp;#281;dzie jutro Nowa p&amp;#322;yta w drodze, TPS w chuj megabajt&amp;oacute;w Naprawd&amp;#281; wierzy&amp;#322;e&amp;#347;, &amp;#380;e to by&amp;#322;o dzie&amp;#322;em przypadku Ref. x3
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