
ELDO, Opowiadam historie
Przemierzam miasto na gumowych podeszwachCzarna sześć-piątka, piątkę kitram w rękawChcę noc spędzić przy dźwiękachI skończyć nad Wisłą lub na krakowskim w BistroMogę wszystko, rytm gra we mnieZwykła noc, ale myśli bezcenneŻycie bezczelne, los łajdackiOd dziecka ciekawski w poszukiwaniu atrakcjiLeszek Talar psy bez domu chce przygarnąćBlisko pięknych kobiet nie umie się ogarnąćBawi się życiem i cóż cały w siniakachAle chodzić już umiem, teraz chcę umieć lataćNie masz cwaniaka gdy wiesz jak się nie zgubićI Henio Lermaszewski uczył cię kindersztubyŻycie, bary, koncerty, kluby, toastCygański los nocy rzucam się w ramiona[x2]Jest już późno, piszę, jest już późno, słuchamNie chcę spać i myślę lub do snu się zmuszamJest już późno i tylko wiatr na dworzeGrzeczne dzieci śpią o tej porzeBiegnę przez świat, ty biegniesz ze mnąWeź tylko plecak, tu emocje są cenąWeź dobry humor, a wszystko wytrzymaszWeź dystans i pamiętaj na zakrętach się trzymajWiele razy przy barze ktoś się dzielił myślamiWiele razy walczyliśmy słowamiBo ktoś chce mnie zbawić lub kocha plotkiŹle pojął zwrotki, chce sam coś sprawdzićNoc, wierny kompan na mojej drodzeEldoka, Daniel Drumz jak na cygańskim wozie2HB i z beaglem hej przygodoPrzeżywam, pamiętam i zabieram to ze sobąNiektórych z nas dzielą myśli, wszechświatyNiektórym z kolei podobny los się trafiłDo końca świata albo aż stracę fonięKlub, noc, ja opowiadam ci historię[x2]Jest już późno, piszę, jest już późno, słuchamNie chcę spać i myślę lub do snu się zmuszamJest już późno i tylko wiatr na dworzeGrzeczne dzieci śpią o tej porzeNo siemasz LeszekSłuchaj jesteś wyłączony więc nagrywam ci sięJesteśmy w przekąskach, zakąskachJak coś to wpadaj, ja lecęTu ulice, tu system, czytaj drogowskazyJeśli masz intencje czyste nic złego się nie zdarzyNoc, czas, kiedy większość w snach odpływaNoc dla mnie to emocji festiwalBy rozrabiać jak sam w domu KevinZwykły koleś, choć niezupełnie jak Devin[x6]Noc, czas, kiedy większość w snach odpływa
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