
FAZI N.A.S, Miały być kwiaty
miała być kawa
miały być kwiaty
a zostały  grube tarapaty

miała być miłość, ciepła rodzinka
ale ktoś nie dorzucał drewna do kominka
miało być pięknie jak na instagramach
ale szekspir wtrącił swój najlepszy dramat
miały być diamenty, lecz chyba z Somalii
poplamione krwią, nie będzie już konwalii

zdjęcia z Paryża....
może nas namierzy w końcu wspólny Bóg
morze jest głębokie, morze jest szerokie
nie interesuje jej że może...

nawiedzają mnie demony, nie dają mi zapomnieć
nawet księżyc nie pomieści tylu wspomnień
zły, dobry, przykry i śmieszny
ważne, że były - j** resztę

ludzie chcą ci tylko zabrać szczęście
ludzie tylko patrzą ci na ręce
więc jak ją masz, to doceniaj
albo naucz pływać w problemach

nie czekaj na śmierć by powiedzieć kocham
bo za krótka jest doba
nie mam dla ciebie świata ze złota
ha, ale na obrotach
zrobiłbym wszystko, żeby z tobą zostać
nie trzeba tarota
ale niestety miłość nie jest prosta
to ostatnia fota

to nie sztuka rozkochać w sekundę
tylko razem przeżyć każdą rundę
przeżyć strach, czasami i rozłąki
nawet gdy nie ma jednej kromki
chleba, lecz po burzy wstaje słońce
odkąd mam nadzieję, to już tak nie błądzę
ale dalej szukam, mam ciężki charakter
nie każda wytrzyma pakt z diabłem
wierność już dawno przestała być modna
ludzka dusza stała się okropna
dlatego lepiej razem, razem damy radę
staniemy razem przed całym k** światem
miłość jest prosta, a ludzie komplikują
kalkulują, oczekują, oszukują, trują
za dużo niepotrzebnych informacji w głowie
wtedy zapominasz co ja tutaj robię
nie chcę się powtarzać, lecz szanuj kobiety
jest dziecinada i są priorytety
prosta zasada są dwa warianty: kobieta do życia lub j** szmaty

nie czekaj na śmierć by powiedzieć kocham
bo za krótka jest doba
nie mam dla ciebie świata ze złota
ha, ale na obrotach
zrobiłbym wszystko, żeby z tobą zostać
nie trzeba tarota
ale niestety miłość nie jest prosta
to ostatnia fota
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