
QBIK, Oddałem Ci wszystko (Voodoo Blend)
I
Powraca do mnie echo wspomnień, chyba kurwa nie umiem żyć sam.                                   
Twój głos zamilkł bezpowrotnie, a w tej ciszy jestem tylko ja.
Nie pytaj mnie dokąd chcę iść, nie mam planów, nie mam kurwa nic. 
I chuj z tym, znowu zachleję wszystkie wyrzuty sumienia, 
wrócą na kacu w niedzielę i siedzę tutaj sam a tych pierdolonych czterech ścianach. 
I czuję tylko strach, bo od dawna nie ma już dla kogo się starać. 
I wstydzę się swoich ego-smutków, znowu uciekam gdzieś sam przed sobą. 
Ciężko oszukiwać siebie tak długo, gdy zamiast Ciebie stoi flaszka obok..
Każdy chciałby słuchać prawdę, ale wszyscy jakoś kłamią w oczy. 
Czasem czuję się całkiem bezradny, myśląc o Tobie w nocy. 
Słyszałem twój głos, widziałem twą twarz, wszystko było tak realne. 
I nawet w snach czułem ból kłamstw, wiedząc, że nie będzie jak dawniej.

Ref:
Dziś rozliczam się ze wszystkich zmarnowanych szans, 
ze wszystkich kłamstw i niepotrzebnych słów.
 Błądziłem długo, zjebałem dużo- dlatego jestem całkiem sam
i czuję tylko strach, kurwa! Tylko strach, bo dzisiaj nie mam już nic,
oprócz zjebanego zdrowia, tylu samotnych dni, 
I  brak mi tych chwil, nie chcę w tym trwać, czuję tylko strach, tylko strach. 

II
Więc nie mów mi, że mnie znasz. Zmienił mnie czas- sam już nie wiem kim jestem.                 
Znowu błądzę najebany po mieście wśród myśli &quot;wypierdalaj&quot; a &quot;tęsknię&quot;.                              
Oddałem Ci wszystkie uczucia, od gniewu, radości po miłość,                                                                     
mała nie wiedziałem wtedy, że słowa &quot;na zawsze&quot; mogą po czasie oznaczać &quot;spierdalaj&quot;.        
I co po tym pozostało mi? Wyblakłe zdjęcia i urwany film.                                                         
Mój ostatni rok to jedno wielkie nic, plany poszły się jebać, jest chujowo jak dziś                                 
już nie pamiętam nawet jak było wtedy. Oddałbym wszystko, by cofnąć się do kiedyś. 
Zamiast budzić się tylko przy tobie to znów samotnie budzę się z kacem.                                      
Zamiast starać się  tylko dla Ciebie to znów muszę się starać o pracę.                                                          
W odbiciu lustra stoi ktoś inny, sam już nie wiem jak nisko upadłem.                                                                    
Uświadomiłem sobie, że nigdy  nie poczuję  już tego, co dawniej. 

Ref:
Dziś rozliczam się ze wszystkich zmarnowanych szans, ze wszystkich kłamstw i 
niepotrzebnych słów. Błądziłem długo, zjebałem dużo- dlatego jestem całkiem sam i czuję 
tylko strach, kurwa! Tylko strach, bo dzisiaj nie mam już nic, oprócz zjebanego zdrowia, tylu 
samotnych dni, I  brak mi tych chwil, nie chcę w tym trwać, czuję tylko strach, tylko strach. 
(tylko strach, tylko strach, tylko strach, tylko strach..)
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