
Krasza, Bądź Wielki (ft. Buba, KtosZwanyMną)
Buba

1)
Otwierając oczy rano dzień odbieraj pozytywnie..
Patrząc przez okno tak samo nie myśl &quot;jakoś to minie&quot;..
Jakoś to będzie ..optymistyczne miej podejście..
To jest podtrzymaniem przed każdym tutaj wejściem..
W nowy dzień ..w nowa chwile ..myje twarz..
Myśli tyle oby było dobrze tu o ile..
Dzień pozwoli ..czoło chylę za ten moment..
No i przy majku płynę ..słońce pada mi na twarz..
Uśmiech ..wrzucam dobry czas ..wrzuć wewnętrzny blask..
To jest coś co siedzi we wszystkich Nas..
Nawet kiedy łza w tym oku to konieczny duszy spokój..
Szczęście wokół dają tutaj bliscy.. brat i siostra ..bliscy wszyscy..
Błędne podejścia od środka go niszczy.. nie zawsze idealnie ..
Wiem jak tu jest ..życie kłody rzuca..
Lecz czegoś to nauczy coś innego ci pokaże..
Spokój duszy..

Krasza

2)
Jesteśmy przestrzenią dla świata ludzie uczą nas uczuć..
Gwiazdy mówią po polsku ..skupiają się na głupcu.
Zakładamy buty ..wychodzimy na prosto..
Nie można gubić się w pytaniach ..trzymaj sie mocno..
Grawitacja mowi nam ze bedziemy tu zawsze..
A czy Ty bedziesz przy mnie od momentu gdy zasne?
Mowie tak bo jest latwiej ..czesto gubie sie w zyciu..
Nie obchodzi mnie co mowisz o mnie ..jestes w ukryciu..
Nie chowam sie w piciu ..nie lubie sie z alko..
Czesto walcze z psychika chociaz mam ją uparta..
Nie chodzi o bagno ..dla mnie zycie to skala..
Nie mamy wystarczajaco sil by ja przewalac..
Patrz w moje oczy gdy do Ciebie mowie..
Przyzwyczaj się ze nie usłyszysz tego ze jest super..
Od małego ciągle płacze ..to płacz w samotności..
Budują mnie rodzice ..bracia i dobre ziomki..

KtosZwanyMną

3)
Gdy wstajesz rano chwytasz nowy dzien ..spogladasz w lustro..
Wspominasz kolejny sen ..niech w koncu stanie sie..
Dobro zwyciezy ze zlem ..slonce rozjaśni kazdy dzien..
Pamietaj nie lam sie ..nie zatracaj sie..
Obierz nowa droge nigdy nie wracaj sie wstecz..
Zlym wspomnieniom powiedz &quot;precz&quot; ..zycie to wielki mecz..
Wygrana szczescie jest ..otwierasz oczy mowisz &quot;pieknie jest&quot;..
Kilku prawdziwych obok Ciebie masz komu powiedziec &quot;czesc&quot;..
Rodzina w kaplecie i czego wiecej chciec?
Pieniadze to nie najwazniejsza rzecz..
Jakoś dobrze jest nie miec to wiedz ze lepiej omijac pech..
Kolejny wdech i zyc sie chce co bedzie jutro nie obchodzi mnie..
Żagle lapia wiatr ..marze by nigdy nie bylo zle..
Psychiczne tez start wiem co to jest znam ten smak slonych lez..
Pamietaj nie poddawaj sie ..nigdy nie poddawaj sie!..
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