
Mateusz  ( PoPsoN ), Epitafium
1)
Ból w naszych sercach nie pozwala nam zrozumieć 
Tego smutku, dziś tyle łez jak rzeki strumień
Nasz wspaniały dziadek odszedł z tego świata 
Czarnym atramentem napisane 
szczerze - okrutna jest prawda 
Serce mi płacze, nam do dziś 
To boli, ciężko się pogodzić z tym że nie ma cię już z nami tu,
Rapuje twój najmłodszy wnuk przepraszam dziadku kochany, że 
Tak krętą ścieżką poszedłem 
To ciężki moment a w życiu problemy
Nie było mnie przy tobie, przy babci płaczącej gdy schodziłeś z tej Ziemi
Nie tak to miało być, dlaczego tak się stało 
Najbardziej boli że wolność mi odebrano
I wtedy nie było mnie 
Na ceremonii bez pożegnania z Tobą 
Ten moment zza krat więziennych wspominam najgorzej 
Tą właśnie porą, dzień 12 styczeń 
Wtedy skończył się rozdział życia 
Twój 
Światełko zgasło ci i zapłonęły znicze 
Ku pamięci Twej każdy z nas zapadł w mroczną ciszę już

Refren 
Ile jeszcze musi być tak smutno nam
Dlaczego wiatr sypie piasek w oczy
Ile musi spłynąć łez, każdemu z nas 
Byś obudził się ze snu z powrotem X 2:razy 

2) 
Pamiętam minął miesiąc i wtedy o tym powiedzieli 
Bliscy, że straciłem dziadka i z Aniołami teraz z góry mierzy 
Nie mogę przeżyć, wiem, że czasu nie zatrzymam
Klepsydra czasu to niestety nieodwracalna chwila 
Noce tak głuche, Epitafium 
w sercu rozbrzmiewa rozpacz 
Rodzina płacze tak wielka przestrzeni otchłań 
Bolesna chwila dotyka ludzi śmierć dotknęła ciebie 
Nie zapomnimy o Tobie jesteś naszym bohaterem
Pamiętamy zawsze ty tkwisz w naszych sercach 
Druga rocznica jak cię juz z nami nie ma
Kolejna przepaść smutki wspomnienia 
Na tym łez padole nie moc gdy zamyka się wieko twego istnienia 
Ta droga krzyżowa przez cierpienie przedostać się każe
Pogodzić los że śmiercią, która każdego dopadnie 
Ta droga krzyżowa pogodzić się każe z twoim odejściem dziadek 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niech mu świeci na wieki wieków.
Amen

Refren 
Ile jeszcze musi być tak smutno nam
Dlaczego wiatr sypie piasek w oczy
Ile musi spłynąć łez, każdemu z nas 
Byś obudził się ze snu z powrotem. X2 razy
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