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Pomyśle, że dziś to jutro lepsze niż dziś
Nie chcę więcej widzieć łez
Płynących z pięknych oczu twych
Nie chcę więcej smutku
Na twej twarzy młoda mamo
Spójrz za okno, niby  nie mów
Nic mi nie zostało
/2x

Nic mi nie zostało...

Otwieram gazetę czytam znów o tragedii
Matka dziecko wyrzuciła na śmietnik
Pytam się gdzie był Bóg?
I kto jest temu winien?
To osiedle zna historię, jakich nie zobaczysz w kinie
Wieżowce kryją niesmak, niczym gorzki migdał
Niejedne wdrapał się na szczyt, bo myślał, że ma skrzydła
11 piętro, w dół, jak kamień w wodę
Do nieba zagubione, niewinne dziecię boże
Co jest nie tak, czyżby ktoś był obojętny?
Tajemnice twojej duszy znał tylko pamiętnik
A jeszcze dziś rano mijaliśmy się na ulicy
Gdy spojrzałaś mi w oczy, czułam, że twa dusza krzyczy
Wybacz mi, że nie zatrzymałem cię dziecino
Widywałem cię w kościele, z mężem i rodziną
Kto ci zadał tyle bólu, że pękło twoje serce
Nie chce widzieć twoich łez nigdy więcej

Chcesz wiedzieć, co u mnie słychać
Włącz ostatnią z moich płyt
Ta muzyka gra w mej duszy
Od dawana, aż po dziś
Każdy tekst zawsze był mój, a nie czyjś
Na tym polega rap
Mówię dokładnie to co podpowiada mi moje ja
Mimo upływu lat i faktu, 
Że dzięki temu u mnie wszystko gra
Kiedy daję na tracku, emocje i słowo
To jakbym przezywał tą samą młodość
Tą samą, która przyprowadziła mnie w to miejsce
Zakochałem się od razu, gdy chwyciła mnie za rękę
Dzisiaj już po trzydziestce, bagażnik zapomnianych chwil
Wciąż mam zdrowe podejście, zapas świeżych sił
I jak trzeba, to nawet będę bił się z myślami
Co przeżyłem, nie oddam za nic
Popłynąłem na fali, jednak mnie nie poniosło
Wyobraźnie nie znam granic, dalej wierzę w to mocno
Pozdro!

(Premiera singla wraz z klipem zapowiadana jest na sobotę, 1 września.)
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