
Dj Decibel Presents Peter, Dzi
Nikt nie zastapi twojego miejsca...NIGDY!!! Tu na ziemi??! W sercu... Wszedzie.....
Dlatego dziekuje ci tato.... I oddaje wszystko co mam w wielkim holdzie, moja muzyke, slowa, wszystko czym jestemmm
Dziekuje ci za to ze byles... i zawsze bedziesz...
To byla chwila jeden moment niepozornie czas plynal
ja jak zwykle zawalony zajety prosta rutyna,
od samego rana najzwyklejszy harmonogram
pobudka szkola powrot do domu do tych co kocham,
by zobaczyc ich znowu po raz niezliczony
wszystko po to aby swoja troske o nich uspokoic
swoje serce ktore drga gdy nie mam z nimi kontaktu
i wlasnie tak kazdego dnia wyglada milosc i brak tchu,
za nimi tesknie czas uplywa a ja chce byc przy nich
niestety zycie burzy plany nie masz wplywu na te dyby,
od zawsze tak bylo i bedzie jeszcze dlugo
wystarczy jedna tragedia by wszystko nagle sie syplo,
to byl ten dzien nie zaden inny poniedzialek
godzina 16 i ostatnie pozegnanie,
szybki ulamek chwili przecierasz oczy
stajesz jak wryty dreszcz przelecia nie dochodzi do glowy,
ze patrzysz i widzisz lezacego tate
bezradnie zegnasz go karetka nic juz nie jest w stanie,
rece opadly pustka a ja na kolana
&amp;#322;zy biegna jak szalone konie obok moja mama,
zawsze byla przy nim i tak do konca zostalo
ja bezradny bo co moglem zrobic patrzac na to,
nic nie moglem a od srodka rozrywalo mnie calego
widok ksiedza ktory modlil sie nad nim przeszyl jak przeciag,
chcialem go przytulic chociaz on mnie juz nie mogl
dziewietnastoletni chlopak zostal bez taty w tym wieku,
mlody smarkacz ktory ma teraz problemy z wiara
ty byles nauczycielem, miloscia przedewszystkim tata,
a teraz mam ciebie w sercu i na cmentarzu
spotkania tylko nad grobem Bo&amp;#380;e do czegos doprowadzil,
wyniosles mnie tam gdzie niebo styka sie z ziemia
nie oddam tego uczucia ktore wtedy bylo wewnatrz,
ten obraz jak noz wbity siedzi do dzisiaj
wszedzie cie widze tesknota mnie przeszywa,
pamietam nasze ostatnie swieta nie dawno
ale juz nie wspolne puste bo ciebie zabraklo,
mialem nierealna nadzieje tak bardzo chcialem
aby ujrzec cie znow jak przechodzisz przez klatke,
ze swoim entuzjazem ktorego miales zawsze,
dla ludzi od serca bez klamst szanowales slowo
pracuj i buduj zostaw pieniadze dbaj o honor,
nie liczy sie pozycja liczy sie to kim jestes
wszystko co mam zawdzieczam tobie i mamie nie reszcie,
nie calemu swiatu i wszystkim propozycja
jedynie zniczem moge ci podziekowac i modlitwa,
za wszystko nie wymienie bo zabraklo by zycia
oddaje ci najwiekszy hold bo jestem dumny ze gram syna,
twojego syna ktory bedzie zawsze cie podziwial,
co dostalem od Boga musze wykorzystac
nie poddaj sie jak spiewales w trudnych chwilach,
mam twoja motywacje i ciebie przed oczyma,
przed tym co jest przedemna nie moge sie zatrzymac,
musze tak jak ty podazac nieustannie
nigdy nie odpuszczac wspierac mame brata babcie,
potrzebuja tego bo musimy trzymac sie razem
chociaz nie raz nie potrafie poradzic sobie z zalem,
ktory z&amp;#380;era jak rak gdy patrze na fotografie,
widze ciebie i patrze nie moge sie oderwac
bolesne drganie serca zrozumiec to nie wiem jak,
w glowie taki korek mysli niepoukladany schemat,
bo ciebie juz nie ma chcialbym sie obudzic



albo wogole nie urodzic aby tego przechodzic, nie mam juz slow jak mi ciezko tylko ty wiesz
kocham cie i tesknie dziekuje tato za wszystko na zawsze Twoj synek.......

Dj Decibel Presents Peter - Dzi w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/dj-decibel-presents-peter-dzi-tekst-piosenki,t,576212.html

