
Amfa ft. Ebro, Bez powrotu
Amfa.
jest ci&amp;#281;&amp;#380;ko, ej jest ci&amp;#281;&amp;#380;ko trac&amp;#281; grunt pod nogami, tu&amp;#380; przez swoj&amp;#261; w&amp;#322;asn&amp;#261; kl&amp;#281;sk&amp;#261;,
wspomnienia rozwalaj&amp;#261; moj&amp;#281; g&amp;#322;ow&amp;#281;, uciec przed nimi nie mog&amp;#281;. 
krzy&amp;#380;yj&amp;#261; moje plany, rozwalaj&amp;#261; prost&amp;#261; drog&amp;#281;... 
Panie Bo&amp;#380;e je&amp;#347;li istniejesz podaruj mi swoje rozgrzeszenie
czy jak to si&amp;#281; nazywa bo jako&amp;#347; przy modlitwie nigdy nie by&amp;#322;am szcz&amp;#281;&amp;#347;liwa, 
nie czu&amp;#322;am rado&amp;#347;ci ani wi&amp;#281;kszej znajomo&amp;#347;ci. 
mojej duszy, czy co&amp;#347; Ci&amp;#281; ruszy, mo&amp;#380;e twarde serce skruszy, 
kurwa us&amp;#322;ysz p&amp;#322;acz zamkni&amp;#281;tych powiek, 
s&amp;#322;uchaj co&amp;#347; Ci powiem chcia&amp;#322;abym uciec na chwil&amp;#281;, 
kupi&amp;#263; teraz jaki&amp;#347; kurwa bezpowrotny bilet, 
daj mi &amp;#380;ycie, daj mi spok&amp;oacute;j, daj mi sens istnienia
gdy odnajd&amp;#281; czego pragn&amp;#281; gestem &amp;#380;ycz mi powodzenia.
nic nie zmienia, bezs&amp;#322;owny potok my&amp;#347;lenia,
bo Ty w ko&amp;#324;cu wyparujesz nie b&amp;#281;dzie po Tobie cienia.
Ebro; 
ref. 
Wiele z tego Nam nie daje spa&amp;#263; w nocy,
i pewnie powinienen jak Oni bra&amp;#263; prochy.
Gram tu za wiele by nie my&amp;#347;le&amp;#263; o tym,
bezpowrotu mo&amp;#380;e jutro obejrzysz moje zw&amp;#322;oki. (x2)
Znam to dalej, znasz mnie, dalej za Nami horyznot,
i nie b&amp;#281;d&amp;#281; raperem bo zbyt ci&amp;#281;&amp;#380;ki jest nagle rozum,
za lekki za hip hop, zbyt martwy by gin&amp;#261;&amp;#263;.
&amp;#347;lepota, iluzja tym kiarmi ich mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;.
mog&amp;#281; dawa&amp;#263; i nie s&amp;#322;ucha&amp;#263; podzi&amp;#281;kowa&amp;#324; 
bo jestem za g&amp;#322;uchy dzi&amp;#347; na twoje s&amp;#322;owa.
zn&amp;oacute;w gram swoje, zobacz mam powieki z kamienia.
&amp;#380;adna, ostatnia droga poezja archipelag.
wi&amp;#281;cej nie ma, bo wi&amp;#281;cej to jak krew i wino,
masz ambicje, to pieprz to i le&amp;#263; na ilo&amp;#347;&amp;#263;.
za muzyk&amp;#281; od wtedy pewnie m&amp;oacute;g&amp;#322;bym zgin&amp;#261;&amp;#263;
ale bardziej ni&amp;#380; j&amp;#261; chce przytuli&amp;#263; bilon.
za przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; te&amp;#380;, ale tylko za jednego 
chce wi&amp;#281;cej mie&amp;#263; ale id&amp;#378; po nast&amp;#281;pnego.
zawsze ceni&amp;#261; tych co bez powodu graj&amp;#261; nuty 
a my gramy zawarto&amp;#347;ci, kt&amp;oacute;re &amp;#322;atwo zgubi&amp;#263;. 
ref;
Wiele z tego Nam nie daje spa&amp;#263; w nocy,
i pewnie powinienen jak Oni bra&amp;#263; prochy.
Gram tu za wiele by nie my&amp;#347;le&amp;#263; o tym,
bezpowrotu mo&amp;#380;e jutro obejrzysz moje zw&amp;#322;oki. (x2)
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