
Loose Cristal, Człowiek siłę ma
Wbijam dobre zwroty dla dobrych ludzi
to parę słów o uczuciach walce i honorze
posłuchaj mnie ziomek może sam sobie pomożesz
życie jest piękne chcesz?
Podam ci rękę
Uczucia każdy ma nie każdy okazuje
jedna na uczuciach gra drugi na brata pozuje
Nie wiem co się dzieje taki świat mi nie pasuje
co to za uczucia kiedy ktoś nas okłamuje
Honor w sobie mam dlatego teraz jestem sam
nie chce mieć czegoś na niby wole sam tu stać
Udawać, że jest dobrze nie w moim stylu
zawsze przy tobie byłem, nigdy ciebie nie zdradziłem
myśleli, że upadnę, a ja dalej walczę
Spisali mnie na stary a tu teraz nagle odwróciły się karty
jestem znowu sobą, charakter moją siłą a rodziną dumą.

Człowiek siłę ma siłe ma po to by walczyć
Uczucie to serce daje nam w życiu najwięcej
I choćbym upaść miał to honoru nie splamię
Za takie wychowanie dziękuje tacie i mamie /x2

Życie jedno masz jeden raz też je zmieniasz
więc pomyśl jak je przeżyć żeby z uśmiechem umierać
by bliscy widzieli twój postęp w życiorysie
a pomocne dłonie na palcach ci wyliczę
Na farta już nie liczę bo nic samo nie przyjdzie
niektórym zaufałem i wolę to przemilczeć
i bez ciśnień nam wyjdzie, zwiedziłem wiele koty
widziałem bardzo wiele chodź nadal jestem młody
I wiem co to jest miłość i na czym to polega
Uczucia dwojga ludzi bez szacunku szans nie ma
zaufać sobie trzeba nie szukać w innych szczęścia
i nie myśl żeby przestać ta prawdziwa jest jedna
Przyjaciół mieć tu trzeba gdzie wrogów jest tak wielu
ja walczę kiedy muszę by biec dalej do celu
ja walczę kiedy brat pomocy potrzebuje
i będę dalej grał się nie martwię bo to czuje

Człowiek siłę ma siłę ma po to by walczyć
Uczucie to serce daje nam w życiu najwięcej
I choćbym upaść miał to honoru nie splamię
Za takie wychowanie dziękuje tacie i mamie 
/x4
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