
Peja, O tym co by
Peja z Ajsmenem, rap to nasz byt[Ajsmen]Pamiętam dobrze osiemdziesiąte lataChudy Ajsmen po Staszica wtedy latałPejke poznał, mijały całe lata, ja uznałem go za brata (brata)Dużo się przeszło razem, dużo się przeżyłoDymy się robiło, dużo się piłoDo tyłu się chodziło, tak byłoTak wtedy nam się żyło, dobrze było (tak)Dobrze było, tak wtedy nam się żyło (dobrze było)Ale czegoś jeszcze brakowałoCzegoś w życiu było małoMuzy tylko się słuchało, to nam nie wystarczało (nie)Czegoś w życiu brakowało (brakowało)Nasze życie się zmieniło, kiedy Peja dostał z góry znakPozytywne jak zbawienie, hip hopowej muzy poczuł brzmienieRadość w sercu, coś pięknego, słuchajcie dalej tegoNa pytanie dlaczego się skończyło, co przyczyną byłoAjsmen odpowiada, poznaliśmy gada - nasz wydawcaKozak, frajer, myśleliśmy, że to zbawcaKopalni gówna wynalazca, taki śmieć co ma twarze dwieWiesz tu coś powie, dupę liże, tam zaprzeczyDobrze było, a przez chuja się skończyłoDlaczego tak się stało, czego było małoNie o pieniądze tu chodziło, bo tych zawsze brakowało(tak się stało) tak się stałoTak się stało, ale czy tak być musiałoRef.: O tym co było, no i o tym co jest terazPeja z Ajsmenem u Donia muzyczny relaks x4[Peja]W pewnym momencie sytuacje się zrodziłyŻe twoi znajomi nie byli moimi znajomymiMoi kumple to nie twoi i odwrotnie, spory dystansO tym jak było i jest chciałem dawno już napisaćPowiedzieć, cicho nie siedzieć nie raz przy wspólnym obiedzieMoje twoje, twoje moje, wiem, że bywało tak częstoZłośliwi twierdzili, że byliśmy jak małżeństwoWiem też, że miałem na ciebie nie najlepszy wpływW domu mieliśmy inaczej, ale wspólny z domu zrywNamioty, duperele, deskorolki i włóczęgaA muzyczne doświadczenia yo raps dużo pozmieniałNapizgane małolaty krzyczeli, śpiewaliTakie rzeczy, że jeszcze dzisiaj mi wstydRap to nasz byt, pierwsi z grzechem old schoolowcyPierwsi słuchacze rapu w stolicy WielkopolskiCzas nas zmienił - nie sądzę, pieniądze - nie sądzęNa palcach po obrączce, bez wpływu na to skończęZ pozytywnym akcentem, bo na to mam wkręteTa runia, rzeczy święte dla starego słuchaczaDziewięć trzy i wcześniej Ajsmen wie co to oznaczaCzy ktoś nas rozpoaczał gdy się posypał, nie wiemA może nie pamiętam za całe dziewięć siedemNikt z nas nie przepraszał, kto komu co wybaczałTrudny temat, zobacz, że jeden z drugim gadaCo było i co jest, nikt nie musi się spowiadaćI nikt nie musi się spowiadaćI nikt nie musi się spowiadaćRef.(4x)
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