
Filipek/Pejter, Ci to umieli się bawić
Umiałem bawić się, najczęściej czyimś kosztem,
W kotka i myszkę też, jak robiliśmy comeback.
Kiedyś lubiłem bawić się: najczęściej chlanie mocne,
Puste panny, butelki, głowa, myśli, że z tym raczej skończę.
Kiedyś jak panna chciała do mnie na kolację i nockę,
Wpadała najpierw, a później nagle pisze o wpadce ciągle.
Teraz już nie jestem z tych, chociaż chyba nie umiem odmówić,
Nie od jutra, od dziś - wyrzucam złych ludzi.
Poznałem ich parę, może niewiele, ale wiem, że dogłębnie.
I żałowałem a dzisiaj patrzę na nie z pogardą i wiem, że
Te, które były pode mną - level niżej są,
Te, które były pod kreską poznały bliżej dno.
Nie chce mieć nic wspólnego z takimi, może się uda,
Bo mamy inne cele, choć chcemy weekendy w klubach.
Ja chcę koncerty w klubach, ostre zakręty w furach,
A nie balety w klubach, by mocne tablety wrzucać.

Brudne ulice i czysta w kubkach,
Wrażliwość w trackach, opinie dupka, decyzje głupka.
Jesteśmy wszyscy kupą refleksji, 
Pustką w mieszkaniach i garstką odwagi
Na grobach napisz: "Oni umieli się bawić".
/2x

Zdejmę Ci maskę i tylko się nie wzbraniaj,
Że wczoraj w klubie po kilku drinkach liczyły się dla mnie opakowania.
Wole cię nagą, Ty olej ten problem,
Nasze relacje od samych początków były gołosłowne.
Ja zamówię taksę, Ty chowaj ten portfel,
Na dobrą sprawę, to hajs tych ludzi, którzy mi płacą za moje emocje.
I wymagają bym ubrał Cię w słowa, obdarł z czystości, spuentował wszystko,
Więc się nie przejmuj urwanym filmem, bo jesteś nad nim tylko statystką.
Mam czarny humor, chyba pod kolor myśli,
Ludzie w mym życiu potykają o walizki się.
Problemy, typie - to mój majstersztyk,
Jestem jak durex - pękam przy większych.
Ale to nie tak, że jestem smutny, zaraz są święta i wróci jedynak,
Mamo, no zobacz, w 30 minut zarabiam siano na, które ty tyrasz.
Jak chcesz synową, to mów mi od razu - to przecież proste,
Masz z czego wybrać jak Vicente del Bosque, 

Brudne ulice i czysta w kubkach,
Wrażliwość w trackach, opinie dupka, decyzje głupka.
Jesteśmy wszyscy kupą refleksji, 
Pustką w mieszkaniach i garstką odwagi
Na grobach napisz: "Oni umieli się bawić".
/2x

Filipek/Pejter - Ci to umieli się bawić w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/filipek-pejter-ci-to-umieli-sie-bawic-tekst-piosenki,t,654982.html

