
Słowo z Bloków, Za Dzieciaka
[Śmietana]
Pamiętam te chwile jak to było za dzieciaka.
Biegało się tu i tam , siedziało na trzepakach.
Zbierało się ziomali , po to by popykać w gałe.
Tak spędzało się tu czas , za dzieciaka było fajnie.
Dziś mamy co wspominać , ja wspominam to miło.
Czasem lubie wspominieć  , jak to za dzieciaka było.
Tamte dni nie powrócą , choć bym bardzo tego chciał.
Gdbym tylko bracie mógł , cofną bym się o te 10 lat.
Gdy patrzę na te bloki , przypomina się dzieciństwo.
Gdy dziś patrzę na bloki , inaczej wygląda to wszystko.
Ziom sporo się zmieniło , na blokach nowe twarze.
Zostało nas tu paru , z którymi do dziś przybijam grabe.
Przyszedł czas noi każdy z nas już dorósł.
To już nie to samo życie jak za dzieciaka ziomuś.
Życie płynie czas biegnie lata lecą.
Dorosłe życie z coraz większą wiedzą.

Ref: 
Za dzieciaka ziomek jest zawsze fajnie.
Potem pełnoletność taplasz się w życiowym bagnie.
Musisz wiedzieć że młodość to najlepsze chwile.
Spędzaj ziomek je jak najmilej.
Nic cię nie o minie życie to podła suka.
Wszyscy mają swoje ale każdy ją puka.

[DeZeT]
Czas ciągle leci, już 19-nasta wiosna.
Nadal pamiętam ziomków i osiedlowe boiska.
Codzienne spotkania, za dzieciaka ziomek.
każdy z nas wtedy jeszcze nie myślał o szkole.
Tak było podobnie ze mną i z Tobą.
Kłótnie zawsze kończyły się zgodą.
Jak chcesz mi coś wytknąć to dawaj śmiało.
W dzieciństwie to zawsze mocniej bolało.
W dzieciństwie to przecież ziomuś sam wiesz.
Było najfaniej i nadal pewnie jest.
Chciałbym się cofnąć o te 10 lat.
I korzystać z życia bo ziomek wiesz jak.
Było spoko, jakieś tam marzenia.
Kilka lat do przodu i już ich nie ma.
Pochłoneła ziemia, wszystko chuy strzelił.
przyjaźnie od dziecka powinny być na wieki.

Ref: 
Za dzieciaka ziomek jest zawsze fajnie.
Potem pełnoletność taplasz się w życiowym bagnie.
Musisz wiedzieć że młodość to najlepsze chwile.
Spędzaj ziomek je jak najmilej.
Nic cię nie o minie życie to podła suka.
Wszyscy mają swoje ale każdy ją puka.
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