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To ulica rozlicza nas tutaj za &amp;#380;ycia
rap &amp;#347;wieci nad ni&amp;#261;, razi prawd&amp;#261;
tu szyby nagl&amp;#261;, czasem te czasy martwi&amp;#261;
chocia&amp;#380; tak bardzo to mnie &amp;#322;atwo nie zmia&amp;#380;d&amp;#380;&amp;#261;
I zn&amp;oacute;w par&amp;#281; s&amp;#322;&amp;oacute;w o ludziach kt&amp;oacute;rych nie ma
to przykry temat wiem bo sam ojca nie mam
zosta&amp;#322;o mi po nim tylko tyle co w genach
zosta&amp;#322;y mi zdj&amp;#281;cia i m&amp;#322;odzie&amp;#324;cze wspomnienia
wiem nie ma istnienia co trwa&amp;#322;o by wiecznie
ty strze&amp;#380; si&amp;#281; koniecznie bo bywa niebezpiecznie
chcia&amp;#322;by&amp;#347; mnie mie&amp;#263; ju&amp;#380; u siebie Bo&amp;#380;e
jak jego korze&amp;#324; p&amp;#322;yn&amp;#281; na tych samych falach
pami&amp;#281;tam posz&amp;#322;a fama nie na niego by&amp;#322; zamach
chuj mnie to obchodzi bo prze&amp;#380;yli&amp;#347;my dramat
nawet banie w dolarach nie zast&amp;#261;pi rodziny
miejsca sk&amp;#261;d jeste&amp;#347;my kochaj&amp;#261;cej dziewczyny
i my w to wierzymy i wierzy&amp;#263; b&amp;#281;dziemy
jeste&amp;#347;my doro&amp;#347;li wiemy czego chcemy
ja te&amp;#380; mam problemy czuj&amp;#281; na plecach oddech
mimo wszystko wybaczam bo wierz&amp;#281; &amp;#380;e to dobre
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To ulica rozlicza nas tutaj za &amp;#380;ycia
rap &amp;#347;wieci nad ni&amp;#261;, razi prawd&amp;#261;
tu szyby nagl&amp;#261;, czasem te czasy martwi&amp;#261;
chocia&amp;#380; tak bardzo to mnie &amp;#322;atwo nie zmia&amp;#380;d&amp;#380;&amp;#261;
Ile tych ju&amp;#380; mord zawin&amp;#261;&amp;#322; nam lord naszych hord
i zapalony tort z roku na rok bardziej gorzki
bo nie ma ich jak PiH z&amp;#322;e wiadomo&amp;#347;ci
docieraj&amp;#261; w mig ku niepociesze rado&amp;#347;ci
dryg Hamas o mi&amp;#322;o&amp;#347;ci m&amp;oacute;wi rzadko
lecz dla nas hardcore to popatrze&amp;#263; w oczy ich matkom
ja widz&amp;#281; jak patrz&amp;#261; na mnie ich syn w moim wieku
to tyle mia&amp;#322; marze&amp;#324; zastanawia&amp;#322;em si&amp;#281; czemu on
witam si&amp;#281; z nimi czasem co mam powiedzie&amp;#263;
zapraszaj&amp;#261; na kaw&amp;#281; pogada&amp;#263; o starej biedzie
nigdy nie by&amp;#322;em patrz&amp;#281; na nich i wiem co b&amp;#281;dzie
te&amp;#380; &amp;#347;ci&amp;#261;gane zdj&amp;#281;cia ubrania z szafek ju&amp;#380; p&amp;#322;aka&amp;#263; nie chc&amp;#281;
Kain zabi&amp;#322; Abla bo jego &amp;#380;ona by&amp;#322;a zgrabna
chciwo&amp;#347;&amp;#263; zazdro&amp;#347;&amp;#263; umar&amp;#322;a mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; do brata ju&amp;#380; dawno
i mia&amp;#322; racje Rydel licz&amp;#261; si&amp;#281; ju&amp;#380; tylko chwile
te prawdziwe nie te gdy wci&amp;#261;gasz kokain&amp;#281;
mamy tylko chwile na ziemi gdzie drogi zawi&amp;#322;e
i to prawda jest wa&amp;#380;na nie k&amp;#322;amstwo kt&amp;oacute;re ginie
wi&amp;#281;c bierzmy si&amp;#281; kocha&amp;#263; swoj&amp;#261; rodzin&amp;#281;
mimo konflikt&amp;oacute;w setki nie wa&amp;#380;ne kto jest winien
To ulica rozlicza nas tutaj za &amp;#380;ycia
rap &amp;#347;wieci nad ni&amp;#261;, razi prawd&amp;#261;
tu szyby nagl&amp;#261;, czasem te czasy martwi&amp;#261;
chocia&amp;#380; tak bardzo to mnie &amp;#322;atwo nie zmia&amp;#380;d&amp;#380;&amp;#261;
On za szybko jecha&amp;#322; i za szybko odszed&amp;#322;
przykro nam wszystkim by&amp;#322;o i&amp;#347;&amp;#263; na pogrzeb
cz&amp;#322;owiek m&amp;#261;dry b&amp;#261;d&amp;#378; &amp;#380;e byle by nie po szkodzie
masz przyk&amp;#322;ad Korby zgin&amp;#261;&amp;#322; w samochodzie
teraz szczerze powiem to by&amp;#322; dobry cz&amp;#322;owiek
szkoda &amp;#380;e nie stanie z nami nie otworzy powiek
chocia&amp;#380; kto wie czuwa nad nami na pewno
te wspomnienia s&amp;#261; i zawsze b&amp;#281;d&amp;#261;
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