
Projekt Hamas, Bez Kompromisu
[Norek]
To jest czysta prawda bez &amp;#380;adnych diss&amp;oacute;w
bez kompromisu, komercji artyst&amp;oacute;w
piosenkarzy nie maj&amp;#261;cych swoich twarzy
co tu si&amp;#281; wydarzy, nie wnikam, nie wiem
jednego jestem pewien - b&amp;#281;d&amp;#281; tu do ko&amp;#324;ca
ty we&amp;#378; nie wtr&amp;#261;caj si&amp;#281; w nieswoje sprawy
nie robi&amp;#281; dla zabawy robi&amp;#281; to prosto z serca
&amp;#380;yj&amp;#281; w Kielcach prze&amp;#380;y&amp;#263; tu potrafi&amp;#281;
d&amp;#322;ugopis, papier i nie ma kompromisu
nie forma popis&amp;oacute;w to forma wypowiedzi
co w bani siedzi to wam przekazuj&amp;#281;
czarnosk&amp;#261; stron&amp;#281; Kielc reprezentuj&amp;#281;
zdanie twe szanuj&amp;#281; nie koniecznie je podzielam
s&amp;#322;uchasz arcy dziatwy trwa pi&amp;#281;ciu go&amp;#347;ci
ludzie pro&amp;#347;ci z prostym przekazem
do us&amp;#322;yszenia ziom nast&amp;#281;pnym razem
[Blemia]
Zemsta nie pop&amp;#322;aca, ale skraca cierpienie
kompromis wymaga i powoduje dr&amp;#380;enie
[Rada]
Mog&amp;#281; was rozjeba&amp;#263; tak wiecie co za rap
idziesz spa&amp;#263; jako&amp;#347; ta noc nie daje ci spa&amp;#263;
zejd&amp;#378; ze sceny bo w klubie pociski
kt&amp;oacute;re zrobi&amp;#261; z ciebie wrak
sukinsynu b&amp;#281;dziesz siny
to jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie Projekt Hamas
&amp;#347;miej si&amp;#281; &amp;#347;miej kiedy kas&amp;#281; zrobisz, blama&amp;#380;
b&amp;#281;dzie fama przez tych kt&amp;oacute;rych nios&amp;#261; dzieci
a ja pazury ostrze na takich jak ty &amp;#347;mieci
kula wypchana morda eRADeA chorda
gracz ma wsparcie g&amp;#322;os ma
na tych ulicach co dnia kto&amp;#347; ostry kara zbrodnia
s&amp;#322;uchaj teraz g&amp;#322;os&amp;oacute;w miasta ognia
to jest poczucie cha&amp;#322; takich jak ty
pa&amp;#322; durni z u&amp;#322;omnych MC wytw&amp;oacute;rni
cha&amp;#322;tury macie szczere - nie pr&amp;oacute;buj mnie wkurwi&amp;#263;
bo ci&amp;#281; zniszcz&amp;#281;, zetr&amp;#281; w mia&amp;#322;, nie igraj z mistrzem
[Blemia]
Zemsta nie pop&amp;#322;aca, ale skraca cierpienie
kompromis wymaga i powoduje dr&amp;#380;enie
Wolisz si&amp;#281; m&amp;#347;ci&amp;#263; czy ulegasz przecenie swoich warto&amp;#347;ci
obr&amp;oacute;ci&amp;#263; je w nic, sk&amp;#322;&amp;oacute;ci&amp;#263; z sumieniem, co?
jestem &amp;#380;ywym celem martwego prawa
mam teksty szczere i wiele by przez nie dawa&amp;#263; wam
ten sam i ten sam szyk obstawiam
na w&amp;#322;asn&amp;#261; r&amp;#281;k&amp;#281; po to co chc&amp;#281; si&amp;#281;gn&amp;#281;
zapowiadam niez&amp;#322;omny charakter bez kompromisu pakt ten
na mocy projektu zawarty by&amp;#322; rap ten
zamieniam w py&amp;#322; co nie jest faktem, to takie &amp;#322;atwe
nabieram mocy nie trac&amp;#281; si&amp;#322;
olewam wp&amp;#322;yw teraz jak i dawniej, yh
[Pawlak]
To nie piosenka o tolerancji o emigracji
o reputacji, o moralno&amp;#347;ci i braku lito&amp;#347;ci
o poprawno&amp;#347;ci, &amp;#380;e jej tutaj nie ma
bez kompromisu, bez zw&amp;#261;tpienia
moje zasady przy kt&amp;oacute;rych doros&amp;#322;em
boso ale w ostrogach, proste
pr&amp;#281;dzej czy p&amp;oacute;&amp;#378;niej zrozumiesz to ch&amp;#322;opcze
nie ukl&amp;#281;kaj ty nie ukl&amp;#281;kn&amp;#281;
tylko przed Bogiem kt&amp;oacute;ry jest r&amp;oacute;wnie&amp;#380; we mnie
bywa trudno. bywa r&amp;oacute;&amp;#380;nie
post&amp;#281;puje tak by nie upa&amp;#347;&amp;#263; w t&amp;#261; pr&amp;oacute;&amp;#380;ni&amp;#281;



wi&amp;#281;cej hajsu, lubi&amp;#281; te pieni&amp;#261;dze
lubi&amp;#281;, kiedy je posiadam, lubi&amp;#281;, kiedy rz&amp;#261;dz&amp;#281;
ale to nie wszystko, g&amp;#322;owa na karku
niejeden si&amp;#281; przejecha&amp;#322; na wydawaniu hajsu
melan&amp;#380; zabiera, poniewiera my&amp;#347;lenie
wszystkich przede wszystkim zabiera marzenie
przypa&amp;#322; z blatu si&amp;#281; nawdycha&amp;#322;
zbyt wiele zmarnowanego &amp;#380;ycia
[Gracjan]
W tym przypadku wiem w prowize wchodzi
w tym przypadku on tobie nie zaszkodzi
ty i pierdolenie o prawilno&amp;#347;ci
o szacunku przyja&amp;#378;ni i godno&amp;#347;ci
sp&amp;oacute;jrz prawdzie w oczy ch&amp;#281;tny skurwiel
twoja posta&amp;#263;, mina fa&amp;#322;szywa
hajs z okup&amp;oacute;w na pewno nie chyba
jeba&amp;#263; ci&amp;#281; najlepsza alternatywa
teraz spatrzona morda, hajs si&amp;#281; sko&amp;#324;czy&amp;#322;
frajerski numer ci&amp;#281; pogr&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322;
przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; wida&amp;#263; nigdy twoimi nie byli
bez tego nie ma ci&amp;#281;, tak jest teraz w tej chwili
i tak zostanie, pami&amp;#281;tasz te s&amp;#322;owa
wiara w ludzi w nadziei mnie chowa
mam ekip&amp;#281; i dotrzymam s&amp;#322;owa
zaufanych ludzi nie patrz&amp;#281; im na r&amp;#281;ce
niech tak zostanie jak w tej piosence
ty i tw&amp;oacute;j przyjaciel frajer z zespo&amp;#322;u
pami&amp;#281;tasz jak m&amp;oacute;wi&amp;#322;e&amp;#347;, teraz jesz im ze sto&amp;#322;u
kto si&amp;#281; z kim zadaje sam doko&amp;#324;czysz
[Blemia]
Zemsta nie pop&amp;#322;aca, ale skraca cierpienie
kompromis wymaga i powoduje dr&amp;#380;enie, dr&amp;#380;enie, dr&amp;#380;enie
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