
BIAŁAS & LANEK, Czekam na ciebie (ft. Zelo)
to już inne czasy ziom
bo dzieciaki dzisiaj są
wychowane przez Internet
ja pamiętam jak pod dom
podjeżdżały 6 beemek by nam połamać ręce
niejedne świrował o co chodzi
to mu chłopaki siekiera połamali nogi
taksie skończyła jego kariera na ulicy
tak że chłopaczyna wiele nie zarobił

mój kolega poszedł siedzieć
to było dekadę temu
i to było kurewsko smutne
bo on przez tyle lat nam to samo mówi na widzeniu
jeździliśmy na sprawy w całej Polsce
by móc widzieć go, a nie się z nim zobaczyć
a ludziom to się wydaje takie proste
bo nie wiedzą co to znaczy wszystko stracić

mimo to ciągle uśmiechnięta mina
i jak się przyznaje, to tylko do syna
pamiętam jak śmiał się że podróże kształcą
jak chyba już 5 raz zmieniał kryminał
jak graliśmy w Płocku festiwal
mówił mi ze z okna słuchał koncertu
dlaczego człowiek co chce się rozwijać
przez jebane kur* musi wciąż stać w miejscu

chociaż nie poszło jak tego byś chciał
nie ta się cofnąć już z tego ziomal
trzyma się mocno, ja se rade dam
poczekam na ciebie, zjaramy lola 

innego mojego przyjaciela też zamknęli
ale w trumnie
zawsze kiedy patrz esie na jego zdjęcie czuje że
chce umrzeć
za dobrze pamiętam na chodniku jego ciało
dziś ludzie łażą po nim , jakby tam się nic nie stało
pamiętamy plamy krwi na betonie
my od wtedy mamy beef z panem Bogiem
siedzimy na ławce i robimy mu miejsce
jakby za chwile miał do nas dołączyć
ja nie żyje jak dawniej, ja nawet tego nie chce
ja wole przyłożyć kose do aorty i ją przeciąć

bo takie życie to śmierć
tylko powolna
ciągle gapiłem się w tv na klipy
choć chciałem je mieć, nie tylko oglądać
szkoda ze cie nie ma z nami ziomek
no bo sporo wywalczyłem
dziś wieczorem odbieramy złoto i platynę
to było nie do pomyślenia 
dawno temu kiedy moja wiara 
jeszcze dawno temu była pyłem
byłem najebanym szczylem
co chuchnięciem mógł rozjebac alkomat bez problemu
dzisiaj wierzcie że nie żyje
jeśli jeszcze kiedykolwiek zobaczycie mnie w podziemiu

chociaż nie poszło jak tego byś chciał
nie ta się cofnąć już z tego ziomal
trzyma się mocno, ja se rade dam



poczekam na ciebie, zjaramy lola
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