
Pelson ft. Pezet, Kiedy
Pelson, Pezet sprawd&amp;#378; to
ref.: Kiedy&amp;#347; by&amp;#322;o tak, &amp;#380;e chcia&amp;#322;em wyrwa&amp;#263; sie
i serce wci&amp;#261;&amp;#380; m&amp;oacute;wi&amp;#322;o zr&amp;oacute;b to
i zrobi&amp;#322;em tak,
dzi&amp;#347; jest jak jest, lecz czy kto&amp;#347; dzi&amp;#347; wie co b&amp;#281;dzie jutro x2
1. Daje ci 100%(sto proscent) hip hop z Ursynowskich schod&amp;oacute;w
by&amp;#347; to poczu&amp;#322; na sk&amp;oacute;rze,
pu&amp;#347;ci&amp;#322; w furze, pu&amp;#347;ci&amp;#322; w bloku
to s&amp;#261; te s&amp;#322;owa, kt&amp;oacute;re s&amp;#322;yszysz gdzie&amp;#347; na rogu
gdy przychodzisz co&amp;#347; zje&amp;#347;&amp;#263; do knajpy i przechodzisz obok
widzia&amp;#322;e&amp;#347; tych go&amp;#347;ci, kt&amp;oacute;rzy stali tam
ja wiem to czego ty im nie dasz ale ja im dam
mam hip hop we krwi lepszy ni&amp;#380; ten ca&amp;#322;y ch&amp;#322;am,
kt&amp;oacute;ry leci w tv(tiwi)
czysty rap zyje nim od lat
kiedy&amp;#347; na tych podw&amp;oacute;rkach s&amp;#322;owa i bit
to to co s&amp;#322;ysz&amp;#261; twoi s&amp;#261;siedzi i ty
kiedy&amp;#347; powsta&amp;#322;o co&amp;#347; przy browarku w parku i nikt nie my&amp;#347;la&amp;#322; &amp;#380;e dzi&amp;#347; b&amp;#281;dzie lata&amp;#263; z kompakt&amp;oacute;w
kiedys i dzi&amp;#347; nie przesta&amp;#322;em kocha&amp;#263; rapu, 
zobacz iel zostawi&amp;#322;em przy tym, zdrowia, czasu 
siada mi gard&amp;#322;o, &amp;#380;o&amp;#322;&amp;#261;dek, p&amp;#322;uca, serce ale ca&amp;#322;y czas mog&amp;#281; gra&amp;#263; na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
ref.: Kiedy&amp;#347; by&amp;#322;o tak.... x2
lecz czy kto&amp;#347; dzi&amp;#347; wie co bedzie jutro...
leczy ktos dzi&amp;#347; wie x2 co b&amp;#281;dzie jutro
 Pelson
2. Przychodz&amp;#281; tu bez taniego hiciarstwa,
takich jak ja jest w tym kraju garstka
kiedy&amp;#347; chcia&amp;#322;em to zmienic dzi&amp;#347; to jebie,
polska mentalno&amp;#347;c,
nie zmienie tego jestem pewnien
to zacz&amp;#281;&amp;#322;o sie przy w&amp;oacute;dce,  w budce
nikt wtedy nie my&amp;#347;la&amp;#322; &amp;#380;e odniesie wkr&amp;oacute;tce sukces
rzucili&amp;#347;my si&amp;#281; do walki z wiatrakami,
kiedy&amp;#347; byli&amp;#347;my inni, 
dzi&amp;#347; wci&amp;#261;&amp;#380; ci sami
kiedy&amp;#347; nie wiedzia&amp;#322;em co robi&amp;#263; z wolnym czasem,
dzi&amp;#347; mam frajde gdy cho&amp;#263; troch&amp;#281; go znajd&amp;#281;
kiedy&amp;#347; &amp;#380;yli&amp;#347;my chwil&amp;#261; gdy p&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;y beztrosko,
niekt&amp;oacute;rym, niekt&amp;oacute;rmy tak p&amp;#322;yn&amp;#261; non stop 
kiedy&amp;#347; my&amp;#347;la&amp;#322;em &amp;#380;e mam organizm nie do zdarcia,
za pierwszym razem lekarz m&amp;oacute;wi&amp;#322; jestem farciarz,
za drugim, na granicy reanimacji,
u&amp;#347;wiadomi&amp;#322;o mi &amp;#380;e jednak nie mam racji,
lecz najwy&amp;#380;szy sprawi&amp;#322; &amp;#380;e moja twarz si&amp;#281; &amp;#347;mieje
on da&amp;#322; mi styl a wraz z nim nadzieje
kiedys odkry&amp;#322;em t&amp;#261; iskre, zmieni&amp;#322;em w zywio&amp;#322; bym m&amp;oacute;g&amp;#322; byc tu teraz i dac to na &amp;#380;ywo
ref.: kiedys by&amp;#322;o tak......

Pelson ft. Pezet - Kiedy w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/pelson-ft-pezet-kiedy-tekst-piosenki,t,602308.html

