
Kafar Dixon37, Strzał życia (ft. Bonus RPK)
To historia chłopaczyny co miał wielkie marzenia
Chciał się wyrwać z patologii, swoje życie pozmieniać
Jednak to co za tym idzie, akurat w jego przypadku
Gdzie żył w niedostatku, było bliskie przypału
Swoje robił pomału
Głowę do mnożenia szmalu miał
Chwytał się wszystkiego w czym widział jakiś strzał
Hajs o którym tak intensywnie myślał
On go uskrzydlał, rozwijał możliwości
Niestety w sowim życiu nie doczekał szczerości
Kilku bliskich ziomków pogrążyło się w złości
Pierdolonej zazdrości
A propos lojalności
Gdy w grę wchodzą pieniążki to się kruszą znajomości
Od ulicy, przez ulice, do miłości
Poznał dziewczynę co zmieniło jego życie o 180 stopni
Chciał założyć rodzinę, przy tym porządnie zarobić
I wyjebać z Polski
W końcu trafił na to czego tak długo szukał
Dobry układ, w całości pech, odpukać
Kredyt na słupa
Jak mu się uda, wpadnie bańka gruba
Potem w walizkę gotówa i za miedze długa

Wszystko poszło zgodnie z planem
I zarobił grubą bańkę
Chciał zawinąć żonę i wyjechać na wakacje
Co to za wakacje, gdy mówił na zawsze
Sam nie miał rodziny – dopiero pochował matkę
Nie mając nikogo uciec było łatwiej
Hajs ułatwiał podróż
Widział że nie wpadnie
Niemcy, Francja, Cypr, Włochy, Hiszpania
Ale wszędzie tylko myślał co tam robi Magda
Przeklinał sam siebie, ze jej tutaj nie ma
Hajs nie da mu szczęście, dobrze o tym wiedział
Nie ma jak kobita, własny kąt, uśmiech dziecka
Hajs tego nie zmienia
Pisała by wrócił, wiedział ze coś jest nie tak
Mówił że zbyt gorąca jest warszawska ziemia
Mówił jej już nie raz
Nagle brak kontaktu
I w sekundę rzucił wszystko by wrócić do kraju
Nie dbał o hotele, hasj czy morską bryzę
Nie dbał o Italię, Paryż czy Ibizę
Chciał ją tylko spotkać i może umierać
I ostatni raz zobaczyć jak się dla niego rozbiera
Wszystko kończy się gdzie zaczęło, tu i teraz
WWA 02, 48, Polska ziemia
Przychodzili i straszyli pod dom i pod pracę
W końcu nakręcili Magdę na współpracę

Ważniejsze od hasju jest to
Ważniejsze od strzału życia jest dom
Ważniejsze od hasju jest to
Ważniejsze od strzału życia jest dom

Kafar Dixon37 - Strzał życia (ft. Bonus RPK) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/kafar-dixon37-strzal-zycia-ft-bonus-rpk-tekst-piosenki,t,649148.html

