
Tomiko & Siwers, Przypadek
Id&amp;#281; przez ulic&amp;#281; czy autobusem przez miasto jad&amp;#281;
My&amp;#347;l&amp;#281; co ja tutaj robi&amp;#281; tak naprawd&amp;#281;
To, &amp;#380;e ojciec spotka&amp;#322; mam&amp;#281; i tak dalej
To przypadek, &amp;#380;e wygl&amp;#261;dam tak a nie inaczej
Nawet to, &amp;#380;e my&amp;#347;l&amp;#281; o tym teraz, a nie o czym&amp;#347; innym
Przecie&amp;#380; s&amp;#261; podobne szanse, &amp;#380;e co&amp;#347; innego
Mi do g&amp;#322;owy wpadnie i przewa&amp;#380;y szal&amp;#281;
Zatem to przypadek, &amp;#380;e powstaje ten kawa&amp;#322;ek
Mieszkam tutaj od dzieciaka
Sam nie mog&amp;#322;em tutaj trafi&amp;#263; za ma&amp;#322;olata
Wiedz, &amp;#380;e mia&amp;#322;em na to wp&amp;#322;yw jaki&amp;#347;
To loteria z mojej strony, co by by&amp;#322;o gdybym
Dziesi&amp;#281;&amp;#263; lat temu z rodzin&amp;#261; wyjeba&amp;#322; do Anglii
Niby by&amp;#322; bym taki sam, czy&amp;#380;y podobny jak teraz
Mo&amp;#380;e z twarzy, bo w my&amp;#347;lach zupe&amp;#322;nie inny
Twoja osoba to prze&amp;#380;ycia plus analiza
Rodzina, znajomi, cywilizacja i doba &amp;#380;ycia
Czy masz wp&amp;#322;yw na to wszystko? w&amp;#261;tpi&amp;#281;
Wierz&amp;#281;, &amp;#380;e warto mie&amp;#263; usposobienie dobre
I my&amp;#347;li m&amp;#261;dre, trzeba t&amp;#281;pi&amp;#263; wad&amp;#281;
Ale &amp;#380;ycie w po&amp;#322;owie to przypadek
A to, &amp;#380;e zajara&amp;#322;em si&amp;#281; rapem, rozwa&amp;#380;aj&amp;#261;c dalej
&amp;#321;adnych par&amp;#281; lat temu brat mi pu&amp;#347;ci&amp;#322; jaki&amp;#347; kawa&amp;#322;ek
I tak to pod&amp;#322;apa&amp;#322;em, a pasja to dar Bo&amp;#380;y
Dla brata szacunek i wiara, &amp;#380;e wszystko si&amp;#281; u&amp;#322;o&amp;#380;y
[x2]
Losy &amp;#380;ycia to przypadek, to przypadek, to przypadek
Nawet je&amp;#347;li by&amp;#347; pr&amp;oacute;bowa&amp;#322; zaplanowa&amp;#263; ca&amp;#322;e
To si&amp;#281; nie uda, los ma w zanadrzu niespodziank&amp;#281;
Kiedy my&amp;#347;lisz, &amp;#380;e ju&amp;#380; z nim wygra&amp;#322;e&amp;#347;
Swoje &amp;#380;ycie trzymam w swoich r&amp;#281;kach
Tak jak gdy zaplanuj&amp;#281; jaki&amp;#347; etap no i trafi&amp;#281;
To sukces, wygrana, z przypadkiem wygra&amp;#263; musz&amp;#281;
A przynajmniej mam szans&amp;#281; by wygra&amp;#263; wkr&amp;oacute;tce
Losy &amp;#380;ycia to przypadek, wypadek jest przyk&amp;#322;adem
Przyk&amp;#322;adem s&amp;#261; wygrane na loterii fartem
Przyk&amp;#322;adem s&amp;#261; nag&amp;#322;e konflikty za&amp;#380;arte
Przypadkiem mo&amp;#380;esz z talii wylosowa&amp;#263; dobr&amp;#261; kart&amp;#281;
Bardzo du&amp;#380;o zale&amp;#380;y od ciebie tak naprawd&amp;#281;
Jakie masz zaci&amp;#281;cie tak sobie dajesz rad&amp;#281;
Czasem trafisz na wad&amp;#281;, skaz&amp;#281; nader wszystko
Walcz&amp;#281;, marz&amp;#281;, wierz&amp;#281;, &amp;#380;e to jest mi dane
A dzieciak co ma chore serce
Pr&amp;oacute;ba ratunku w karetce
Natury odda&amp;#263; &amp;#380;ycia nie chc&amp;#281; te&amp;#380; przypadek
Czy by&amp;#322;o tak zapisane, czasem co&amp;#347; si&amp;#281; nagle stanie
&amp;#379;ycie ulega zmianie diametralnie
Nag&amp;#322;e akcje, zdarzenia, przemy&amp;#347;lenia w trakcie
W kt&amp;oacute;rych znajd&amp;#281; sw&amp;#261; prawd&amp;#281;, prawda burzy mury
Ja na zawsze przy prawdzie zostan&amp;#281;
Jestem czujny, nic nie jest z g&amp;oacute;ry zaplanowane
Chcesz to zmienia&amp;#263;, tory &amp;#380;ycia, tylko bierz poprawk&amp;#281;
&amp;#379;e te tory mo&amp;#380;e zmieni&amp;#263; wszystko prawie
Jeste&amp;#347; blisko, zaraz mo&amp;#380;esz by&amp;#263; dalej marze&amp;#324;
Bli&amp;#380;ej ziemi, staraj si&amp;#281;, reszt&amp;#281; czas poka&amp;#380;e
[x2]
Losy &amp;#380;ycia to przypadek, to przypadek, to przypadek
Nawet je&amp;#347;li by&amp;#347; pr&amp;oacute;bowa&amp;#322; zaplanowa&amp;#263; ca&amp;#322;e
To si&amp;#281; nie uda, los ma w zanadrzu niespodziank&amp;#281;
Kiedy my&amp;#347;lisz, &amp;#380;e ju&amp;#380; z nim wygra&amp;#322;e&amp;#347;
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