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przyjaźń za hajs, to nie przyjaźń
komputer to ni e ziomek
słowo dane dotrzymane
nie jak mosty popalone
20 lat temu mija
15 przewijam
ziomek, widzę co już dziś nie widać
i podążam w swoją stronę
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Kiedyś byliśmy jedna wielką rodziną
Jednak czas szybko leci
Niektórym przeminął
Ja naprzeciw nowiną
Robię swoje, to zew
Ludzie zdrowie o przewijam
Świnią pozostaje chlew
Bardziej doceniałeś innych
Czasy się zmieniły, ,przez komputer, kserowanie
Zycie, czarne lustra
Głupot też się śniły
Właśnie tak jak dzisiaj
Bo przechodzą jawa w sen, jak gusła
Dbało się o przyjaźnie
Dziś wchodzą nowości
Zajebany w te sieci już kolejne dwa dni pościsz
Patrzysz jak tu dogryźć, wyrwać komuś szczęście
Zerkasz czy ktoś tu obok nie ma byku tego więcej
Całe dnie spędzane na podwórku z ziomalami w piłe
wbiegaliśmy między bloki
Kochaliśmy to
Wysiłek sprawił że zostało w głowie
To za czym tęsknimy czasem
Marcinek, Bifu, Adrianek, Krysiek z Łukaszem
Lepsza szama, lepsze ciuchy, trzeba było se zarobić
A dzisiejsze pokolenie ma to z głowy
Większość ma to od rodziców
Inwestycja w nowe mody
Aby przejść to życie maja na to kody
Schody m papieroski, zawsze pomysłow nie brakło
 Bo nie musieliśmy, a chcieliśmy przejść to 
Dzisiaj są nowe sposoby na przetrwanie w tej machnie
To nie minie
Raczej będzie gorzej,
Wiedz to
...

patrzę pamięcią wstecz
i widzę całkiem inny świat
całkiem inny 
całkiem inny 
całkiem inny 
patrzę pamięcią wstecz
i widzę całkiem inny świat
całkiem inny 
całkiem inny 



całkiem inny 

komputer to nie ziomek
kurwa to nie zona
15 lat mija, już zrozumiałem te słowa
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