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Nawet nie wiem czy dla was to co dla mnie jest &amp;#347;wi&amp;#281;te
miejsce gdzie dorastam i to jest pi&amp;#281;kne
zapomnie&amp;#263; o tym jest najwi&amp;#281;kszym b&amp;#322;&amp;#281;dem
by&amp;#322;em tu i b&amp;#281;d&amp;#281;, wiesz
Tu gdzie &amp;#380;yj&amp;#281; ja szybko si&amp;#281; za&amp;#322;atwia spraw&amp;#281;
&amp;#380;yj&amp;#281; ponad stan, my &amp;#380;yjemy poza prawem
widowisko nieciekawe i gdy ju&amp;#380; sukces wzejdzie
patrole interwencje jak w ka&amp;#380;dym innym mie&amp;#347;cie
chc&amp;#281; powiedzie&amp;#263; wreszcie dorastam bez ko&amp;#324;ca
nie by&amp;#322;o lekko uwierz w&amp;#347;r&amp;oacute;d d&amp;#380;ungli bez ojca
przez to mamy co&amp;#347; co str&amp;#261;ca psy go&amp;#324;cze
nauk&amp;#281; ze szko&amp;#322;y z t&amp;#261; z podw&amp;oacute;rka &amp;#322;&amp;#261;cz&amp;#281;
i wiem, &amp;#380;e nie ko&amp;#324;cz&amp;#281; si&amp;#281; na tym rozwija&amp;#263;
chc&amp;#281; nawija&amp;#263;, chc&amp;#281; kodeks karny omija&amp;#263;
nagrywa&amp;#263;, wyda&amp;#263; i znowu nagrywa&amp;#263;
historia z podw&amp;oacute;rka mo&amp;#380;e ci si&amp;#281; przyda&amp;#263;
(P&amp;#281;ku)
By&amp;#322;em tu i b&amp;#281;d&amp;#281; pewnie jak moi memente
by&amp;#322;em, jestem, b&amp;#281;d&amp;#281; P&amp;#281;kiem jak moja ulica
w banabei policja tu nie ma czego szuka&amp;#263;
do nikogo puka&amp;#263;, tu nikt na to nie czeka
historia podw&amp;oacute;rka z tymi co siema kulturka
na placach, klatkach, murkach osobiste strofy
mijane banhoffy z tymi co si&amp;#281; wychowa&amp;#322;em
bez pozdro nie ma mowy na dobre bity &amp;#322;owy
ca&amp;#322;y czas przyczyna dzieciak LWWL wina
historia podw&amp;oacute;rka na kt&amp;oacute;rym si&amp;#281; wychowa&amp;#322;em
3-5-7-9-3 tam szala&amp;#322;em, LWWL, wiesz
(Borixon)
[x2]
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Pierwsza robota i krew na ubraniu nie na niby
pierwsza flota i gniew pierwsze wybite szyby
pierwszy nokaut i zew natury
pierwsze buchy z kt&amp;oacute;rymi pierwsza g&amp;#322;upota
rozbite fury pierwsze r&amp;#281;ce do g&amp;oacute;ry
pierwsze dzieci&amp;#324;stwo ostatnie dzieci&amp;#324;stwo
nie chc&amp;#281; za szybko go straci&amp;#263; przez hip-hop
pierwszy tekst pierwsza &amp;#347;mier&amp;#263; pierwszy seks
pierwszy wers czyli robota i krew
ej ja mam na imi&amp;#281; Micha&amp;#322; m&amp;oacute;wi&amp;#261; mi Rada co s&amp;#322;ycha&amp;#263;
czasem tam na &amp;#322;awce siadam z nimi i wzdycham
do tych chwil kiedy jeszcze byli&amp;#347;my w komplecie
jednego ju&amp;#380; nie ma z nich w chmurach czuwa nad projektem
a czas leci v-relly ju&amp;#380; tysi&amp;#261;ce mil
dzisiaj obserwuje dzieci jakby&amp;#347;my to byli my
z tego miejsca kt&amp;oacute;re pami&amp;#281;tam jeszcze jako szczyl
z lasu mieszka&amp;#324; gdzie dorasta&amp;#322; najm&amp;#322;odszy syn
Kiedy&amp;#347; nie wiedzia&amp;#322;em teraz wiem
to wa&amp;#380;ne jest jak tlen
miejsce w kt&amp;oacute;rym wychowa&amp;#322;em si&amp;#281;
widz&amp;#281; je jak w &amp;#347;nie i wiem &amp;#380;e nie zapomn&amp;#281;
zostawi&amp;#322;em tu &amp;#347;lad i tu &amp;#347;lad zostanie po mnie
m&amp;#322;odo&amp;#347;ci znak by&amp;#322;em tu i b&amp;#281;d&amp;#281;
jak wieczny krzak zdany na deszcz z wiatru p&amp;#281;dem
i cho&amp;#263;bym nie wiem jak si&amp;#281; daleko st&amp;#261;d oddali&amp;#322;
powr&amp;oacute;c&amp;#281; na wspomnie&amp;#324; fali by nasz dom ocali&amp;#263;
(Pawlak)



Nic nie widz&amp;#281;, nic nie s&amp;#322;ysz&amp;#281;, rap gra
przerw&amp;#281; cisz&amp;#281;, rap napisze Pawlak
kilku wrog&amp;oacute;w nieraz przyja&amp;#378;&amp;#324; by&amp;#322;a fikcj&amp;#261;
ciebie wkurwia prawda twarda jak ziomy z podw&amp;oacute;rka
teologia ulic pieni&amp;#261;dze kt&amp;oacute;re s&amp;#261; Bogiem
bowiem to wiem s&amp;#322;owo rani jak ogie&amp;#324;
silnie tylko rani&amp;#261; moi ludzie
LWWL widz&amp;#281; nad Polsk&amp;#261; burze
by&amp;#322;em b&amp;#281;d&amp;#281; niejedn&amp;#261; niebiesk&amp;#261; mend&amp;#281;
widz&amp;#281; przez ni&amp;#261; p&amp;#281;dem przez osiedla szuram i z niej szydz&amp;#281;
to nie wszystko nie jestem bandyt&amp;#261; wci&amp;#261;&amp;#380; dorastam
ulice miasta naszego miasta
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