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bardzo wiele czasu straciłem tu na gry
a komputer wyłączony był na czas
tak bardzo wiele rzeczy w życiu mnie martwi
czasem czuje sie jak statku kapitan

bo czasem za mocny wieje na mnie wiatr
i już wiele razy mogłem tutaj spaść
raz na wozie , raz pod wozem – taki life
złote serce, silne dłonie, w sobie spraw 

Nie znalazłem na życie przepis
Obserwuje jak czas nam leci
Już dorośli , chociaż są w nas dzieci
Z prawem na bakier i psom naprzeciw
Jedne sie odkuł, a drugi siedzi
Trzeci do dziś nie dał odpowiedzi
A czwarta – suko, nigdy więcej do mnie nie pisz

Nie mam już czasu na kłamstwa
Mam dużo czasu naprawdę
Nie znam cię, a jesteś ważna
To naprawdę jest dla mnie ważne
wiem, ze to jest niepoważne
ale na co nam powaga?
patrzą na mnie jak na gwiazdę
ja patrzę, gdy stoisz tu naga

tyko jebane kłody pod nogi
a gdzie nie stanę, przede mną schody
jest ze mną ziomal, co wie o co chodzi
wstajemy z kolan i robimy rapy, tak żeby byku cały świat rozpird*
dla tych ziomali co nie wierzą w siebie
to dla tych kobiet co nie szanuą się
popatrz jakie to życie piękne
tylko rodzina znaczy najwięcej
cały świat mam w dłoniach dzisiaj
cały świat jest w domach
krzyczę tu do boga, każdy Cichosza, pokora

życie mi gkładło kłody pod nogi
ja za każdym razem robiłem unik
za każda krzywdę jaka wyrządziłem, przyszło mi porządnie zabulić
wiem co to ciężka praca
wiem też jak to ejst mieć pensje
skur* wiem co znaczy konsekwencja
i wiem jakie sa konsekwencje

piękna muzyko graj
najpierw blok ten, później osiedle
na koniec cały kraj
choćby przeciwko byli wszyscy
choćby kur* walił się świat
są ze mną ludzi bliscy
no i bliski jestem im ja

bardzo wiele czasu straciłem tu na gry
a komputer wyłączony był na czas
tak bardzo wiele rzeczy w życiu mnie martwi
czasem czuje się jak statku kapitan

bo czasem za mocny wieje na mnie wiatr
i już wiele razy mogłem tutaj spaść
raz na wozie , raz pod wozem – taki life
złote serce, silne dłonie, w sobie spraw



Qry // ZetHa - Gry  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/qry-zetha-gry-tekst-piosenki,t,679855.html

