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Nieoczekiwany zwrot nagłej sytuacji doprowadza mnie często do wariacji, ile było akcji, tego nie zapomnę wracam bardzo często do pięknych wspomnień.
Ilu było z nami teraz kilku brakuje, miała być lojalność wyszliscie na szuje na takie braterstwo pluje prowadzi mną rozwagą, posprzątaj za sobą jak zostawiłeś bałagan, to ważna sprawa która się odbije echem z głową do góry nie podążaj ściekiem. Będzie to możliwe tylko rozegraj to mądrze, to jest twój czas, nie czekaj na swój pogrzeb. Ile masz potrzeb tego nawet nie zliczysz mam tak samo jak ty nie chce zostać z niczym. Obyś się nie przeliczył bo w życiu różnie bywa raz na górze raz na dole, ja pełną ofensywa.

Ref: Tworzę obraz rzeczywisty ziomek, nie bądź jak pionek, który poległ jak zobaczył, że biedy jest przedsionek. Nie z takich plecionek się wychodziło z twarzą, co więcej ci powiedzieć rób co kochasz nie co karzą /x2

Byłem domniemanym sprawcą często obcowałem z karmą, byłem jak zatrute ziarno wszystko chciał mieć za pół darmo. Kiedyś przyjdzie nam zapłacić, za całe zło nie warto, żyć jedynie zemstą to jak z wiatrakami walcząc. Chciałbyś zachować werdę idąc bez utraty siły, niby taki dobry człowiek, a pozatym jaki mściwy. W sumie mnie to nie dziwi, winny musi się znaleźć, jeśli nie potrafisz trawić złych decyzji i porażek. Przyjąć na klatę jak facet przykre konsekwencje, ja wyciskam wagę własnych błędów na tej ławeczce, bo na fochy to troszeczkę ziomek za stary jestem, Więc nie ma co roztrząsać, tracić czas to bezsens. Życie jedno, bezcenne, wciąż dbam o jego jakość, bo nie chcę krzyczeć psiakość, przecież wiem z kąd powracam. Nie chcę bezdomności, kaca, strasznej samotnosci, nie wiem czym los obdaruje mnie w przyszłości.

Ref: Tworzę obraz rzeczywisty ziomek, nie bądź jak pionek, który poległ jak zobaczył, że biedy jest przedsionek. Nie z takich plecionek się wychodziło z twarzą, co więcej ci powiedzieć rób co kochasz nie co karzą /x2

JARECKI ZDW FEAT.PEJA - Nieoczekiwany zwrot  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/jarecki-zdw-feat-peja-nieoczekiwany-zwrot-tekst-piosenki,t,691428.html

