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1.
Nosisz w sobie historie,ktorą napisało zycie.Przez te dwadziescia pare lat cały czas soba jestes.Nieraz wku***ało tak jak na wokalu przez ter.To czas długich lat sprawił,że jestes kim jestes.Świat pełen wrazen,przestępstw i innych doznan.Czy jestes panem losu.Sam rozpoznasz.Nie mozna skreslic wielu doswiadczen,tego nie zmyjesz.Kazdy z nas tak jak swiat w sobie tajemnice kryje.Wobec siebie samego w porzadku całe zycie zyjesz,normalnie łzesz jak pies wtedy Twoje serce ginie,wiesz kazdy człowiek jest inny,ta sama ziemia,inne marzenia kazdy ma swoj własny punkt widzenia.Obserwujesz na codzien to wszystko daje do myslenia.Dosyc masz juz,juz nie masz nic do stracenia.Chec istnienia wypcha nas dalej naprzod,dopoki kreci sie ziemia nie peknie historyczny łancuch...
Ref.:
Kazda Historia siedzi w nas.Tworzysz ją Ty i tworzy ją czas[czas].Ten swiat,ktory dobrze znasz w nim trwasz az odnajdziesz swoje szczescie.[x3]
2.
Otwierasz w rekach ksiazke.Kazda linia papilarna pisze oddzielna historie.Inna zupełnie z innym morałem.Ile historii jest we mnie,o niektorych myslec sie nawet bałem.Historie małe z duzym znaczeniem,nie do konca całe.Buduja jak podziemie,niektore na sciemie.Usprawiedliwienie,przed soba same historie we mnie graja jak hip-hop,ktory gramy w sobie mamy.To co przezylismy,historie bez nich nic bysmy.Rap wyscig,wyscig wspomien.Czasem nerwy czasem spokojnie.Czasem szybciej czasem wolniej.Te historie dzieja sie koło mnie i ja je widze i ja je słysze.Jestem widzem nie bede cieszej.A kolejna historia juz sie pisze.Tak,juz sie pisze...
Ref.:
Kazda Historia siedzi w nas.Tworzysz ją Ty i tworzy ją czas[czas].Ten swiat,ktory dobrze znasz w nim trwasz az odnajdziesz swoje szczescie.[x3]
3.
Wiele jest teorii,wielu ludzi,historii.Wiele,wiele,jedna z wami sie podziele.Nie bedzie o tym jak bardzo trudny jest swiat,ani o tym ze ktos nie wypłacił całej kwoty za koncert,ani o tym,że jest w rapie postęp.Masz dostep,sa klipy.To nie o tym kto kupuje te pirackie płyty i je okrada.Ta historia opowiada o nas, o tym co nam zawrociło w głowach.To rap,coraz wiecej go mam,sprawdz to.To nie o tym,że w życiu nie jest tak łatwo.Tak to o tym nie jest,że szelest jest potrzebny od biednych i bogatych,majacych straty i zyski.Wszedzie wrogo nastawione pyski.To nie o tym wszystkim,chociaz wszystkie są podobne i prawie takie same.My tworzymy tą historie,razem robiąc ten kawałek.
Ref.:
Kazda Historia siedzi w nas.Tworzysz ją Ty i tworzy ją czas[czas].Ten swiat,ktory dobrze znasz w nim trwasz az odnajdziesz swoje szczescie.[x3]
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