
ELDO, 
Ref. Nie mam czasu umierać zmieniać się nie licz że odejdeOdwaga pcha nas przed siebieZależy tylko od ciebieCzy się na nia zdobędzieszPozostaniesz na tym swiecieCzy za wczesnie z niego odejdzieszCzy jest zawsze dobrze cudownie swieci słońceCzy zawsze tylko trzezwo na zjawiska patrzeZawsze z szacunkiem do siebie bo przecieżJak bym ćpał to bym niszczył siebie samMam obowiazek żyć pełnia dniZapewnić godne życie sobie i bliskimByć człowiekiem silnym by nie skończyć na ulicyMam obowiązek pisać dobre rymy kontrolować mikrofonI to co wychodzi w pełni krytykować bo mam to prawoJedno co tak naprawde chodzi to ta pieprzona jakosćEj tylu rozmieniło swoje talenty w życia pułapkachChcąc skręcić a tam za rogiem już czeka szatanJakikolwiek chłopak nie bierz tego dosłownieTo dragi głupota co jest nim to nie jest istotneWażne że jest gdzies i czeka cierpliwieGdy zaczniesz żyć chciwie on zabierze cieNie pytaj co jest istotne chyba tak naprawdeZdrowy rozsadek szacunek do rodzinyBo tylko ja masz tak naprawdeI z nia odważnie radze sobieZ tym życia bagnem przyjaciel taki który słuchaPrzez trzezwe nie brazowe okoRef.Wszechobecna rzeczywistosć skażona brudemOderwanie się od niej praktycznie graniczy z cudemPrzychodzi z wielkim trudem wymaga poswięceńNie sugeruj się tłumem ludzi będzie jeszcze więcejPatrz się na siebie staraj się być człowiekiemBierzesz przykład z tych na których najbardziej ci zależyOszukasz ich a każdy z nich nie uwierzyJuż w żadne twoje słowo postapiłes bezpardonowoŻycie nie potraktuje cię ulgowoWtedy moga cię dopasć wyrzuty sumieniaDziwisz się to z braku zadosćuczynieniaTo się będzie za toba wlec próbujesz szybciej biecUciec od tego koszmaru to jak sen na jawieNie mam zamiaru utracić daru jaki otrzymałemPogrzebać talentu który tak długo szlifowałemWciaż nad nim pracuje to styl który ukazujeMoja osobowoać mój sposób byciaCo procentuje na przyszłosć na najbliższe lataMojego życia to mnie urzadza z góryJednak wszystkiego nie przesadzaOdczuwam to jak brak pieniadza chcac nie chcaŻyjac z miesiaca na miesiac dobrze o tym wiedzacCzujac to codziennie się z tym budzacSię nie podłamujac po dzień dzisiejszySmiało o tym rymujacRef.Jak można zostawić częsć siebie na tym swiecieI odejsć jak nie po kolei trzeba mieć w głowieBy zrezygnować ja będe walczyć i wygrywaćBy zakładać sobie cele i ich szczyty zdobywaćInaczej ta ławka schodowa klatka zostanie ze mnaDo końca swiata a chce spokoju przepięknej żonyKtóra nie ma pustej głowy przyjaciółkiZ która można mówić wszystko i spędzać wieczoryPopatrz dla mnie najważniejsze bezpieczeństwoSwięty spokój a szaleństwo pokazywać tylkoW rymach gdy tłusty bit a bit maszynaMieć cos w domu ja i rodzina prywatnosćZa własne czyny odpowiedzialnośćZ życia wygranych radosćTe swiatła miasta będa swiecićBo energii pełne wolneOd zazdrosci prosto bijace sercaModle się o szczęscie kocham tych z którymiOd zawsze na ta droge która ide patrzeWiem że czasem jestem nieprzyjemnyAle bo gdy sa problemy czynnik obronnyBy nie zwariować potem jest normalnieKocham słońce kocham kochaćKocham dobry rap kocham szacunekSzanuje miłosć kocham wiatr latemKocham wieczory z dziewczynąJestem sobą kocham siebiePieprze co sobie myslicieMimo wszystko co jest tutajKocham życieRef. x2
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