
Molesta, Wiedzia
Wiedziałem że tak będzieZawsze za nic lądujemy na komendzieDla nas wpierdol im dumy przybędzieChwila niech zacznę od początku by nie stracić wątkuWszystko prawda muszę być w porządkuBył zwykły letni warszawski dzieńRazem z Klimą siadam w cieńVienio weź płytę zmień A my pogadamy na temat marzeńNagle słyszę ręce z kieszeni dokumenty Odwracam się a to niebieskie mendyNikt nie ma dokumentów bo nikt nie jest pierdolniętyKlima i ja w radiowozie zamkniętySzybciej niż można było się zorientowaćKomisariat tam będą transportowaćWpierdol pewny nie musisz prowokowaćStanąć na rozpoznaniu w jednej liniiWypuścili wszystkich okazaliśmy się niewinniParę batów za to że od społeczeństwa inni Za to że żyjemy i jesteśmy wszędzieJa znów wiedziałem że tak będzie 3xWiedziałem że tak będzieTak będzie wiedziałemGdy pierwszy raz hip-hop usłyszałemByć Mc tego chciałem Słuchałem pisałem, pisałem słuchałemTworzyłem swoje i nie naśladowałem Ale są takie rzeczy których się nie spodziewałemŻe nasze produkcje tyle namieszająŻe ludzie wciąż o naszą płytę pytająTego chcieli to w końcu ją mająJak oceniają od nich to zależyRobię tylko to co do mnie należy Vienio też w to wierzyKlima ma jeszcze wielu żołnierzyKtórym swoje tajemnice powierzyPojawią się kłopoty i wtedy będę wiedział że niejeden człowiek za mną stałMoje racje popierałWszystko w dobrym systemie odbierałPotrzebuję moich ludzi tak jak skrzypiec futerał2xJa wiedziałem że tak będzieWiedziałem że tak będzieJa wiedziałem że tak będzie Nie zamykaj mamo dzisiaj drzwi bo późno będęZ chłopakami idziemy dziś na kolędęZa chwilę do domu i do metra pędemWkurwiony bo stałem pod pocztowym urzędem (din don) słychać u Krępola dzwonek ale nikogo nie ma na dolecała ekipa o ósmej ustawiła się na szkoleOd kilku lat klepiemy tą samą dolęCo pijesz Goudę browar colę y, yBrowar wolę jeden drugi trzeciSiemasz Volt jak leciSpadajcie bo tu same dzieciTo samo co piątek alkohol się lejePijany typ rzyga nastukany się śmiejeMelanże awantury w Hybrydach to już są dziejeA dziś mam nadzieje że nie będzie tak jak wtedy Najebany wszędzie zaliczałem glebyNawet nie pamiętam kto komu wypłacał chlebyPowiedz tamtemu żeby nie kozaczyłLamus potem będzie się grubo tłumaczyłUbliżył dostał przeprosić raczyłTo było pewne jak techno w dredzieWiedziałem że tak będzie Wstałem rano wypiłem kawęPojechałem na ŚródmieścieZałatwić pewną sprawę Chodziło o wzmacniacza naprawęPo drodze wpadłem na coś ciepłego Byłem głodny dlatego zjadłem podwójną szamęMijając filary przechodząc przez bramęSzybko do metra do ludzi z którymi trzymam sztamęMiałem chwile to przyniosłem poligocen mamyKiedy szedłem po wodę zaczął deszcz padaćMusiałem swoim nogom szybkie tempo nadaćSpotkałem koleżkę jednego ale nie chciało mi się z nim gadaćPoszedłem do domu założyć coś suchego Wziąć telefon zadzwonić do tego i tegoPożyczyć zasilacz od Tedego Chciałem zjeść obiad ale nie było niczegoW szoku w szoku pozostało tylko piętnaście minutJak nie przyjdę na czas to będzie niezły wrzut, wrzut, wrzutWszyscy gdzieś pójdą a ja kaput, kaput, kaputAutobus nie przyjeżdża zwlekaJa tu sam stoję a tam ekipa czekaPod forum widziałem ich na zakręciePrzyszedłem nie było nikogoWiedziałem że tak będzie Wiedziałem że tak będzie
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