
Jacek Mezo Mejer, ŚWIĘTY SPOKÓJ 
Nie obchodzi mnie święty Graal
Chce mieć święty... spokój

Nie obchodzi mnie ile grasz, ile chlasz, ile dup masz ...wokół
Cała ta pozerka, hustlerka, bragi, hash tagi, życie ... w bloku
Syreni śpiew, natury zew, skręty, przekręty .... na boku
Diable - bądź przeklęty
Wpisałeś mi w CV rozwód i alimenty
Szedłem w to choć, wiedziałem droga nie tędy...
Błędy, samo życie, na bok sentymenty...
Przeszedłem przez to wszystko
Chyba staje się konserwatystą
nie wiedziałem, że stanę się nim tak szybko i...
Wcale nie jest mi przykro
Moje dobro i zło -- widziałem jak walczą
Dostałem drugą szansę jak Jan Valjean
I kocham swą kobietę tak bardzo
Jak swą Kozetę Jan Valjean
Chce wieść żywot poczciwego meza
Tylko ty mój ból uśmierzasz
Jak nikt --zawsze stój przy moim boku
Chcę mieć tylko ciebie i ŚWIĘTY SPOKÓJ

Przegrywałem z życiem tyle bitew
Odarty z sensu, samotny jak rozbitek
Chyba jakiś dobry duch mnie strzegł
fale wyrzuciły mnie na właściwy brzeg

Nie obchodzi mnie święty Graal
Chce mieć święty... spokój
Głęboki oddech, świeże powietrze... widok... obłoków
Z dala od showbiznesu, interesu, stresu -- hip-hopu
Cyfrowego świata, internetu, tabletów, laptopów
Mam do tego dystans jak buddysta
Z tego co świat mi daje korzystam
Nie wyciągam dłoni po złoty garnek
Nie marzę o tym co nieosiągalne
Chłopcze, co z ciebie taki stoik
Zaczynam się o ciebie niepokoić
Może się starzeje, może mądrzeje
To pierwsze na pewno, drugie, mam nadzieję
Chyba żeby to zrozumieć trzeba dorosnąć
Czasem dostać od życia ostro
Chaos królował jak do tej pory
Dziś kieruje energię na właściwe tory
Chce wieść żywot poczciwego meza
Tylko ty mój ból uśmierzasz
Jak nikt --zawsze stój przy moim boku
Chcę mieć tylko ciebie i ŚWIĘTY SPOKÓJ
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