
KęKę, Na pewno (gość Kasia Grzesiek)
2013 dzieciak, a ja pusty w bęben
pod 3 dychy
u rodziców
bez roboty , co będzie?
nawet nie wiem o czym
gadka wtedy na koncercie
pewnie jakieś bzdury w stylu
woogie-boogie, nie dżentelmen

potem każdy w swoją stronę ja nagrywam debiut
RDM jest moim domem
do WLKP daleko
zresztą po co mam tam jechać
jak mam wszystko tutaj
bloki mnie wzywały
leci siara, przecież lecę

nagle każdy sie odzywa
trzeba robić trasę
chyba też w tym działasz
może byśmy porobili razem
pierwsze sztuki, małe zyski
a ja ledwo żywy
wóda, balet, narkotyki
jak ty wytrzymałaś przy tym

nie wiem dlaczego wtedy ty
zostałaś ze mną
chciałem powiedzieć ze
nie jest mi wszystko jedno
czy uda nam sie razem być
nie wiem na serio
lecz dla mnie żadna jak nie ty
to jedno wiem na pewno!

2014 lato i witamy w mieście
rzucasz wszystko i wybierasz Radom
serio, to jest niezłe
młody rośnie,  ja zostaje
a mu jest potrzebne
ustalamy że się stąd nie ruszam
aż pójdzie do średniej
mamy dobre życie
chociaż nie jest lekko
żegnam sie z nawrotem znowu, kiedy ty witasz z depresją
mimo to sie trzyma
u mnie nagle ciach, platyna!
ty masz pełne kluby i tak się dopina
wciąż pamiętam nasze szczęście, jak sie rodził mały
taki był drobniutki, ale wymarzony, wyczekany
krótki urlop, wracam w trasę na tygodniu biznes
przeprowadzki, preordery, jak ty wytrzymałaś przy mnie?&gt;

nie wiem dlaczego wtedy ty
zostałaś ze mną
chciałem powiedzieć ze
nie jest mi wszystko jedno
czy uda nam sie razem być
nie wiem na serio
lecz dla mnie żadna jak nie ty
to jedno wiem na pewno!

18 przyszedł i jest nawet spoko
ale ciągle nie ma czasu na nic



i żyjemy obok
dom i praca, oporowa
mało ze sobą
ja przyjeżdżam wtedy ty wyjeżdżasz
razem lecz osobno
wiem ze chcesz rozwijać biznes
mi też wciaż starcza
chociaż tylko platyn ze 
choć jzu piszczy jak stoje na bramkach
w domu ciągle kłótnie
z dnia na dzień jest coraz trudniej
głowa stale siada u ciebie i u mnie
powiedz czemu sie tak dzieje
i co mam poradzić
choć oboje niby sie staramy, non stop na terapii
nie wiem w którą  stronę pójdzie
co się z nami stanie
pisze bo tak właśnie robie
zawsze gdy mam przejebne!

nie wiem dlaczego wtedy ty
zostałaś ze mną
chciałem powiedzieć ze
nie jest mi wszystko jedno
czy uda nam sie razem być
nie wiem na serio
lecz dla mnie żadna jak nie ty
to jedno wiem na pewno!
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