
Murzyn, Stało się (ft. Dobo, TPS, prod. Tytuz)
Stało się co się stało
W koszty trzeba wpisać stratę
Co by się nie działo
Jak mężczyzna przyjąć na klatę
Padasz na matę
Rzutem sprowadzony do parteru
Zaciśnij żeby
To jest próba charakteru
Zycie nie rozpieszcza
Nie ma się co użalać
Nie dać się zbesztać
Wyciągnąć wnioski
Czasem trzeba ponieść konsekwencje
Pamiętać, by tych samych błędów nie popełniać więcej
Złamane serce, czy odebrana wolność boli
Stało się co się stało, życie nas szkoli
Czasami bywa tak ze wszystko na raz się pierdoli
Otwarte rany masz to ci posypią na nie soli
Pamiętaj, każda rana kiedyś się zagoi
Nieraz powoli, czasem szybciej niż ci się zdaje
Silny charakter przetrwa wszystko, sie nie poddaje

Stało się co się stało
Trzeb żyć dalej

Myślę sobie, stało się to się stało
Czasu się nie cofnie
Hajsu było mało 
Na wolności rodzina, przyjaciele, dziewczyna
Parzysz się w okno i sobie przypominasz
/2x

Chcieli być tam zgnił
Zamkniętym w ciemnym lochu
.. 
Zbroisz się po trochu
.. do zębów szczoteczka
W nocy ostrzy kose
Gotowość po pierwsze
Krew na dłoniach nosze
Własny krzyż na barach od dzieciństwa targa
Czasem pizdy pod oczami, czasem rozbita warga
Poszukiwacz przyczyn, zmiana ścieżek
Ruchy
Minie czas odwiedzin, elektryka na poduchy

Stało się co się stało
Wyhuśtać brak odwagi
Nie zdajesz sobie sprawy z sytuacji powagi
W życiu by nie przepuścił, załatwiony na amen
Nie wiń graczy, obwiniaj grę
Na facjatę bandanę
Nie raz dostał kopa, nauka na błędach
Już się bez powodu po ulicach nie szwenda
Teraz tygrys ostrzy kły i w ukryciu czeka
Przyjdzie co do czego makaron nawlekam

Myślę sobie, stało się to się stało
Czasu się nie cofnie
Hajsu było mało 
Na wolności rodzina, przyjaciele, dziewczyna
Parzysz się w okno i sobie przypominasz
/2x
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