
LWWL, Wyb
(Pezet)
To by&amp;#322; kurwa m&amp;oacute;j wyb&amp;oacute;r nie m&amp;oacute;w mi co jest s&amp;#322;uszne
wystarczy o co d&amp;#322;ugo my&amp;#347;l&amp;#281; o tym zanim usn&amp;#281;
mam 25 lat na karku i rap w tym parku
ca&amp;#322;y czas czuj&amp;#281;, &amp;#380;e nie mam nic jak w banku
ulica oferuje wiele innych rozwi&amp;#261;za&amp;#324;
ca&amp;#322;y czas czuj&amp;#281; smak brudnego hajsu w tych blokach
mo&amp;#380;e nie zas&amp;#322;uguj&amp;#281; na to by mnie kocha&amp;#263;
bo ca&amp;#322;y czas widzisz skurwysy&amp;#324;stwo w moich oczach
to miejsce zabra&amp;#322;o mi nadziej&amp;#281; na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
chocia&amp;#380; wiem mog&amp;#322;em wybra&amp;#263; drogi jeszcze &amp;#322;atwiejsze
a ja wci&amp;#261;&amp;#380; si&amp;#281; staram, rap m&amp;oacute;j wyb&amp;oacute;r i kara
w mojej krwi, w mej pami&amp;#281;ci i w czterech &amp;#347;cianach
dla nas nie ma ju&amp;#380; nic tylko rap mi zosta&amp;#322;
w tych membranach ustawiony krzy&amp;#380; i na zdrowie bomba
wi&amp;#281;c trzymaj si&amp;#281; mo&amp;#380;e w nast&amp;#281;pnym &amp;#380;yciu
bo dzi&amp;#347; zn&amp;oacute;w nic nie robi&amp;#281; tylko kiwam si&amp;#281; do bit&amp;oacute;w
Patrz&amp;#281; na to wszystko przez pryzmat tamtych dni
technikum '99 prze&amp;#322;om jestem w nim
i zrozumia&amp;#322;em wtedy co to wyb&amp;oacute;r
wybra&amp;#322;em kole&amp;#380;ko nie jestem z ty&amp;#322;u
znam ludzi tych kt&amp;oacute;rzy stoj&amp;#261; za mn&amp;#261;
wybrali&amp;#347;my rap ch&amp;#322;opcze jeste&amp;#347;my band&amp;#261;
to jest nasz dom do kt&amp;oacute;rego powracam
wiem, &amp;#380;e si&amp;#281; op&amp;#322;aci ta ci&amp;#281;&amp;#380;ka praca
(Kajman)
Kolej na nas powiedzia&amp;#322;em gdy zrobi&amp;#322;em ha&amp;#322;as
kole&amp;#347; zna&amp;#322; kole&amp;#380;k&amp;#281; i tak w eter posz&amp;#322;a fama
za dobr&amp;#261; monet&amp;#281; wzi&amp;#261;&amp;#322;em i gra&amp;#322;em hip-hop dalej
wy&amp;#380;ej Rada dla ziom&amp;oacute;w ludzi na rewirze
fenomen rapu na klatkach schodowych na przej&amp;#347;ciach
chcesz freestyle'owy wiesz jak G.R.U. bestia
kartka, d&amp;#322;ugopis no we&amp;#378; no Rada opisz
&amp;#380;ycie ma tych utopii nie dotykaj&amp;#261;c kopii
pisz&amp;#281;, jestem z miasta prawdy k&amp;#322;amstwa
pisz&amp;#281; od lat wielu ludzkiego plugastwa
p&amp;#322;on&amp;#261;ce serca p&amp;#322;on&amp;#261; ciemn&amp;#261; stron&amp;#261;
jak szare gibony to w Kielcach co noc
ziom mo&amp;#380;esz m&amp;oacute;wi&amp;#263;, &amp;#380;e to bezsens
to uderzy jak grom prosto w przeszczep z pi&amp;#281;ciu stron
jo&amp;#322; wybra&amp;#322;em drog&amp;#281; poprzez m&amp;#281;k&amp;#281;
taki flow to koniec wszystkich marnych MC
(Borixon)
Ej opierdalania si&amp;#281; to me przekle&amp;#324;stwo
narodziny dziecka - b&amp;#322;ogos&amp;#322;awie&amp;#324;stwo
odwaga, bo czasem na m&amp;oacute;j bark nieszcz&amp;#281;&amp;#347;cia plaga
spada, z&amp;#322;y wyb&amp;oacute;r do tej pory si&amp;#281; z nim zmagam
czasem nie da si&amp;#281; naprawi&amp;#263; tego co zepsute
mo&amp;#380;esz si&amp;#281; z tym pogodzi&amp;#263;, sumiennie odm&amp;oacute;wi&amp;#263; pokut&amp;#281;
co noc przed za&amp;#347;ni&amp;#281;ciem prosz&amp;#281; o to Boga
o wybaczenie, by twardo sta&amp;#322;a moja noga
na ziemi o zdrowie moich bliskich korzeni
rozs&amp;#261;dek a my musimy oprze&amp;#263; si&amp;#281; pokusie
by anio&amp;#322; str&amp;oacute;&amp;#380; zawsze by&amp;#322; przy moim dziecku
jego matce, by nigdy nie znalaz&amp;#322;y si&amp;#281; w pu&amp;#322;apce
z&amp;#322;ego wyboru podejmowanych decyzji
by wybaczenie by&amp;#322;o podstaw&amp;#261; ich wiary
przepraszam za wszystko, upada czasem cz&amp;#322;owiek nisko
za z&amp;#322;e decyzje, za to, &amp;#380;e mnie przy was nie ma
(Kajman)
[x4]
Wyb&amp;oacute;r, m&amp;oacute;j wyb&amp;oacute;r, tw&amp;oacute;j wyb&amp;oacute;r
losu karty potasuje ci B&amp;oacute;g
wybieraj, jedna decyzja niezw&amp;#322;ocznie



tu i teraz jak pisa&amp;#322;
za ni&amp;#261; p&amp;oacute;jdziesz gdy jej dotkniesz
Mam swoje &amp;#380;ycie wy m&amp;oacute;wicie mi jak &amp;#380;y&amp;#263;
mam swoj&amp;#261; drog&amp;#281; wy m&amp;oacute;wicie mi kt&amp;oacute;r&amp;#281;dy i&amp;#347;&amp;#263;
mam swoje pi&amp;#281;&amp;#347;ci s&amp;#322;ysz&amp;#281; z kim si&amp;#281; bi&amp;#263;
i swoje serce kogo kocha&amp;#263; z kogo kpi&amp;#263;
mam swoj&amp;#261; wolno&amp;#347;&amp;#263; i to ja mog&amp;#281; j&amp;#261; straci&amp;#263;
mam swoje d&amp;#322;ugi tylko ja mog&amp;#281; je sp&amp;#322;aci&amp;#263;
mam te&amp;#380; co&amp;#347; co mi trudno wybaczy&amp;#263;
i sw&amp;oacute;j rap przez kt&amp;oacute;ry to mog&amp;#281; wyrazi&amp;#263; ta
mam wspomnienia kt&amp;oacute;re od tak nie znikn&amp;#261;
s&amp;#261; za mn&amp;#261; decyzje podejmowane szybko
a co przed zale&amp;#380;y ode mnie i Boga
znowu dodam mam wiar&amp;#281; kt&amp;oacute;ra jest g&amp;#322;&amp;#281;boka
mam marzenia kt&amp;oacute;re b&amp;#281;d&amp;#281; spe&amp;#322;nia&amp;#322;
mam drug&amp;#261; po&amp;#322;ow&amp;#281; kt&amp;oacute;ra mnie uzupe&amp;#322;nia
mam sw&amp;oacute;j projekt nap&amp;#281;dzany terrorem
to wszystko zwi&amp;#261;zane jest z moim wyborem
(Onar)
Mam wyb&amp;oacute;r wyj&amp;#347;&amp;#263; z bloku albo by&amp;#263; w &amp;#347;rodku
to jest rap z bloku kt&amp;oacute;ry daje ci wycisk
ej ty poka&amp;#380; mi gniew i przyja&amp;#378;&amp;#324;
i t&amp;#261; lojalno&amp;#347;&amp;#263; o kt&amp;oacute;rej tyle nawijasz
poka&amp;#380; prawd&amp;#281; kt&amp;oacute;rej tak naprawd&amp;#281; nigdy nie dotkn&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347;
to jak Rada nawija na osiedlu i hajs bior&amp;#281;
masz wyb&amp;oacute;r ale dajesz s&amp;#322;uchaczom &amp;#347;cierwo
my dajemy proch i olej spalaj&amp;#261; tak jak w Palermo
dzieciaki znaj&amp;#261; te zwrotki, powtarzaj&amp;#261; te zwrotki
maj&amp;#261; wyb&amp;oacute;r zna&amp;#263; je albo z mam&amp;#261; s&amp;#322;ucha&amp;#263; Kombi
czy przysz&amp;#322;y do ucha nie zapomnij tych chwil
one s&amp;#261; dro&amp;#380;sze ni&amp;#380; najdro&amp;#380;szy koniak za nie wypijmy
i prze&amp;#380;yjmy ten dzie&amp;#324; jakby jutra mia&amp;#322; by&amp;#263; koniec
wybieram rap &amp;#347;wiadomie, we&amp;#378; to na osiedlu powiedz
nawija&amp;#322; Onar zwyk&amp;#322;y ch&amp;#322;opak witaj w blokach
mam wyb&amp;oacute;r mog&amp;#281; uciec ale wol&amp;#281; tu zosta&amp;#263;
(Pawlak)
Wyb&amp;oacute;r pada dzi&amp;#347; na ciebie bo w&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#322;e&amp;#347; ten kawa&amp;#322;ek
s&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347; PH p&amp;#322;yt&amp;#281; masz pewnie j&amp;#261; przegra&amp;#322;e&amp;#347;
nie my&amp;#347;l zatem &amp;#380;e to kolejny numer z cyklu
nie wiesz co zrobi&amp;#263; a rap da ci rad&amp;#281; w &amp;#380;yciu
nonsens ty go w &amp;#380;yciu masz kurwa ci&amp;#261;gle
mo&amp;#380;esz si&amp;#281; powiesi&amp;#263; je&amp;#347;li nie chcesz w &amp;#380;yciu zm&amp;#261;drze&amp;#263;
mo&amp;#380;esz wyb&amp;oacute;r tu polega w&amp;#322;a&amp;#347;nie na tym
post&amp;#261;pisz w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie lub do&amp;#322;&amp;#261;czysz do tych nie kumatych
proste je&amp;#347;li nie za&amp;#263;pa&amp;#322;e&amp;#347; ryja w&amp;#322;a&amp;#347;nie
zrozumiesz to wszystko czy w&amp;#322;&amp;#261;czasz wyobra&amp;#378;nie
ka&amp;#380;dy robi b&amp;#322;&amp;#281;dy wiesz te&amp;#380; nie wiem kt&amp;oacute;r&amp;#281;dy i&amp;#347;&amp;#263;
mam drog&amp;#281; swoj&amp;#261; bez strachu przed kolejn&amp;#261; Troj&amp;#261;
rap robi&amp;#281; by powiedzie&amp;#263; wam co mam w g&amp;#322;owie
by nagra&amp;#263; t&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281; i pu&amp;#347;ci&amp;#263; j&amp;#261; w obieg
je&amp;#347;li to przeszkadza komu&amp;#347; zdepcz&amp;#281; jak kurw&amp;#281;
ja te&amp;#380; mam wyb&amp;oacute;r drogi mog&amp;#261; by&amp;#263; r&amp;oacute;&amp;#380;ne wiesz
mo&amp;#380;esz my&amp;#347;le&amp;#263; &amp;#380;e to ja tu nie mam racji
w&amp;#322;&amp;#261;cz sw&amp;oacute;j matrix sp&amp;oacute;jrz ile masz atrakcji
nasze &amp;#380;yciorysy nie s&amp;#261; doskona&amp;#322;e
wyb&amp;oacute;r pad&amp;#322; dzi&amp;#347; na ciebie bo w&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#322;e&amp;#347; ten kawa&amp;#322;ek
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