
Komitywa, Dla ulicy
Jak &amp;#378;le jest ci to przypomnij sobie ch&amp;#322;opaku Te wszystkie dobre dni nie zapomn&amp;#281; o Warszawie Partyzanckiej postawie Z betonowych osiedli domowego ogniska Struktura zawsze mi bliska Tak znane miejsc&amp;oacute;wki i nazwiska S&amp;#322;owa dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w z blokowiska G.RH.W. trzynastka na bloku Majda&amp;#324;ska Iga&amp;#324;ska zawsze dla was pok&amp;oacute;j Nigdy na pokaz s&amp;#322;owa prawdy dla dzieciak&amp;oacute;w zipuj&amp;#261;cy po blokach by wiedzia&amp;#322;y co jest wa&amp;#380;ne Niczego nie przeoczy&amp;#263; m&amp;oacute;c wreszcie si&amp;#281; zjednoczy&amp;#263; Inaczej walka na osiedla b&amp;#281;dzie zawsze si&amp;#281; toczy&amp;#263; Zobacz ile si&amp;#281; zmieni&amp;#322;o co si&amp;#281; porobi&amp;#322;o Ilu srebro zniszczy&amp;#322;o Og&amp;#322;upiany prawie ka&amp;#380;dy co teraz imponuje Drogi styl porno gwiazdy bracia Eskobar Zobacz jak prys&amp;#322; czar ka&amp;#380;demu czas ucieka Bez wyj&amp;#261;tku (bez wyj&amp;#261;tku) Je&amp;#347;li wiesz co si&amp;#281; liczy Wszystko b&amp;#281;dzie w porz&amp;#261;dku &amp;#379;ycie na podw&amp;oacute;rku m&amp;oacute;j pierwszy joint na murku Pytasz czemu blant mi &amp;#380;ycie umila Potrzebna jak s&amp;#322;o&amp;#324;ce ka&amp;#380;da pozytywna chwila Pierdoli&amp;#263; komendanta Halskiego na rewirach To dla was ch&amp;#322;opaki nie tra&amp;#263;cie nigdy ducha Zawsze przy wsp&amp;oacute;lnych ruchach Wielkie dzi&amp;#281;ki za to wszystko Ryba i &amp;#321;ukasz Zawsze dobre s&amp;#322;owo dla Kuby Karpoluka Dla Kao pozdrowienia te wszystkie wspomnienia Wszystko dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rych sk&amp;#322;ad si&amp;#281; nie zmienia To wszystko dla ekip maj&amp;#261;cych co&amp;#347; do powiedzenia Ref.x2 Dla ulicy to wszystko dla ulicy Dla dzieciak&amp;oacute;w na boiskach Dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w Na warszawskich blokowiskach Dla ulicy to wszystko Komitywa Warszawa to wszystko jest dla was Wszystko co robimy dla ulicy to wszystko Osiedle blokowisko dobrzy ludzie znane miejsca Do kt&amp;oacute;rych jest mi blisko dzi&amp;#281;ki dzi&amp;#281;ki Dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w z Mokotowa Dzi&amp;#281;ki dla Daniela za akcje za towar narbuta i &amp;#322;awkowa O tych miejsc&amp;oacute;wkach zawsze ciep&amp;#322;e s&amp;#322;owa Czas si&amp;#281; zrelaksowa&amp;#263; blant ju&amp;#380; si&amp;#281; kr&amp;#281;ci Komitywa oficjalni warszawscy rezydenci Hip-hopowa ekipa a nie &amp;#380;adni prominenci Oni chc&amp;#261; zatrzyma&amp;#263; nas heroin&amp;#261; za&amp;#263;pa&amp;#263; nas Idiotyczn&amp;#261; telewizj&amp;#261; dla mas og&amp;#322;upi&amp;#263; nas Ale my si&amp;#281; nie damy na &amp;#380;ywo pozytywny przekaz wysy&amp;#322;amy Nauczamy m&amp;#322;od&amp;#261; generacj&amp;#281; &amp;#379;e licz&amp;#261; si&amp;#281; g&amp;#322;&amp;oacute;wnie pozytywne relacje Pami&amp;#281;taj to co ma znaczenie jedna mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; Jeden B&amp;oacute;g i jedno przeznaczenie Mo&amp;#380;e dlatego nie wierze w nowy wspania&amp;#322;y &amp;#347;wiat W Babilonie tyle lat tyle lat w Babilonie Gdzie pieni&amp;#261;dz jest bogiem Nie wiesz kiedy tw&amp;oacute;j przyjaciel stanie si&amp;#281; twoim wrogiem Dlatego nie zapomn&amp;#281; pierwszych blant&amp;oacute;w w Saskim parku Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; i szacunek trzymaj si&amp;#281; Marku Ta sama walka dwadzie&amp;#347;cia jeden na karku Teraz partyzanci przekaz kontroluj&amp;#261; R&amp;#281;ce do g&amp;oacute;ry wszyscy kt&amp;oacute;rzy to czuj&amp;#261; Blantem inhaluj&amp;#261; osiedlowe sytuacje preferuj&amp;#261; Kto&amp;#347; pojawia si&amp;#281; kto&amp;#347; znika Ale gra ci&amp;#261;gle pomyka korzenie Komitywa &amp;#379;ycie jak muzyka uczucie nie zanika Pablo osiedlowa mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; z ni&amp;#261; westchnienia z Titanica Ref. 2x Dla dzieciak&amp;oacute;w na boiskach Dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w Na warszawskich blokowiskach Dla ulicy to wszystko Komitywa Warszawa to wszystko jest dla was
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