
Glaca, Życie i samotność (feat. Peja)
Dla tych wszystkich którzy stracili kogoś bliskiego
którym zawalił się cały świat
musicie żyć
iść do przodu i żyć

zeszłej nocy wszystko było takiej proste
wszystko było takie oczywiste
padły słowa o wierności, drodze, lojalności
słowa o tym kto jest kim, gdzie rzucone kości
zeszłej nocy kochałem ciebie
wiedziałem wszystko, teraz znów nic nie wiem
zeszłej nocy brat stracił brata, ojciec syna
przez ból jego koszmar, łzy i wina

zeszłej nocy zrozumiałem ze mój świat runął w gruzach
znów poczułem gniew, życie znów nabiło guza
zeszłej nocy gwałtowna burza pozrywała więzy
koszmar zaciśniętej pętli i to nie koniec udręki
życie w samotności nauczyło mnie pokory
bezsilny wobec losu, zdany wyłącznie na siebie
życie bezlitości, osamotniony, chory
nie daje za wygraną, nie oszczędza mnie i ciebie

to jest  życie i samotność
miłość i upadek
to zwycięstwo nad słabością
sam dzisiaj wstajesz
każdy krok jest jak cierń
obok pusta cisza, lek
tylko ty, ty i łzy
to są twoje zwykłe dni

powiedz jak zżyjesz
dokąd idziesz
jak oddychasz
powiedz czy pijesz
czy chcesz zapomnieć, uśmierzyć ból
wygrać sam z sobą i nie runąć w dół 
powiedz czy kochasz powiedz czy żałujesz
powiedz czy przeklinasz
niszczysz czy budujesz
musisz żyć dla siebie
nikt nic nie wiem
to ty i twój list pisany na niebie

rozpoznam cierpienie wypisane w twoich oczach
znam ból i rozpacz przyprawione słoną łzą
rozumiem historie które przekaże brat, siostra
znam smak zwycięstwa i porażki mocny cios
ludzie żyją z dnia na dzień
często zmierzając donikąd
ja ma drogę jak HG na tym polega mój wykon
biorę los w swoje ręce, dla mnie to nie pierwszyzna
tracisz kontrole nad życiem, wiedź ze możesz ją odzyskać

to jest  życie i samotność
miłość i upadek
to zwycięstwo nad słabością
sam dzisiaj wstajesz
każdy krok jest jak cierń
obok pusta cisza, lek
tylko ty, ty i łzy
to są twoje zwykłe dni



zeszłej nocy wszystko było takie proste
powiedz jak żyjesz, dokąd idziesz
powiedz czy kochasz, czy żałujesz
to są twoje zwykłe dni
to są twoje zwykłe dni

to jest  życie i samotność
miłość i upadek
to zwycięstwo nad słabością
sam dzisiaj wstajesz
każdy krok jest jak cierń
obok pusta cisza, lek
tylko ty, ty i łzy
to są twoje zwykłe dni
to jest  życie i samotność
miłość i upadek
to zwycięstwo nad słabością
sam dzisiaj wstajesz
każdy krok jest jak cierń
obok pusta cisza, lek
tylko ty, ty i łzy
to są twoje zwykłe dni

--
Kompozycja “Życie i Samotność”, przygotowana z gościnnym udziałem Peji, to trzeci, oficjalny singel z albumu &quot;ZANG&quot;, pierwszego solowego albumu Glacy - frontman i współzałożyciel zespołów Sweet Noise, My Riot, M.T. Void oraz Serce.

Do utworu “Życie i Samotność” powstanie teledysk, przedstawiający sceny z grupy wsparcia osób walczących z traumą po stracie ludzi i rzeczy dla nas najważniejszych. Jak zapowiada wydawca &quot;ZANG&quot;, wytwórnia MY MUSIC: &quot;W teledysku obok Glacy i Peji pojawiają się osoby zrzeszone w grupach zamkniętych SLU Gang i Glaca Zone na facebook’u”.

Utwór rozpoczyna się dedykacją: ”Dla tych wszystkich, którzy stracili kogoś bliskiego, którym zawalił się cały świat. Musicie żyć. Iść do przodu i żyć”.

Premiera produkcji miała miejsce 11 kwietnia 2018 roku.

Glaca - Życie i samotność (feat. Peja) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/glaca-zycie-i-samotnosc-feat-peja-tekst-piosenki,t,665326.html

