
Ośwa, Nie da siły morze łez
Sam na skraju drogi stąpa chłopak młody
co przed nieprawdą się chroni, stroni ode złego ludzi
nie zamknie się budzik, człowieczeństwa niegodności.
Jeden zarobiony, drugi w dni niepostne pości
rzucone są kości i gra się rozpoczyna
kiedy Ty przychodzisz na świat, pejzaż życia okiem witasz
jak owoc rozkwitasz, widać, nabierasz kolorów
życie z pozoru wtedy wydaje się łatwe
jesteś już dorosły, nie żeruj na ojcu, matce
prawdziwą prawdę o tym co tu widzę mówię
jeśli czujesz to samo witam Cię mordeczko w klubie
tak jak każdy się gubię, chwile później odnajduje
wciąż żelazo kłuje co na wrogów parcia zbroje
podążam za prawdą po fałszywych rany goje.
Moje życie, moje i nikogo innego
kieruje nim jak chce, a Tobie nic do tego.

Jest jak jest, odnajdź swój sens taa,
nie da Ci siły morze wylanych łez,
będziesz szczęśliwy tylko wtedy gdy chcesz,
życie to nie jest bajka i jego panem jest cash. (x2)

Huczna osiemnastka ile na to się czekało
od wtedy po dziś dzień, tak szybko to zleciało
i wciąż nie zwalnia tempa, ucieka każda chwila
chcę wykorzystać żywot z nim płynę, się wspinam
marzy się kraina co wspólnota ludzka trzyma
czasy się zmieniły każdy każdego chce kiwać
gdzie przyjaźń prawdziwa, oddanie i równe działki
chciwość i nienawiść, zazdrość na bliskich wałki.
Są ludzie w porządku i niech idzie to jak z płatka
najbardziej prawdziwa mi dziewczyna, siostra, matka
droga Twa godziwa jeśli o przyszłość się starasz
zostaw coś po sobie, buduj, kreuj bądź jak malarz.
Odzwierciedlaj obraz co dzień koduj co jest dobre
zło przebija kolor Twa odporność życia wątkiem
czoło od potu mokre jakie ciężkie jest o bycie
powtarzaj: &quot;ja dam radę&quot; codziennie a nie skrycie.
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