
Tau, Dawca
łatwiej jest brać
trudniej jest dawać
mój dawca

nigdy nie rób tego czego oni chcą
nigdy!
czyńmy dobro innym
nawet jeśli chcą krzywdy
nikt nie ma większej miłości niż osoba
która jest gotowa oddać życie za swojego wroga

chciałem być kiedyś fejmowym raperem
chciałem też zrobić zawrotną karierę
i zdobyć scenę
chciałem na każdym koncercie mieć wenę
tysiące ludzi pod sceną
i tysiące złotych w kopercie
powszechny respekt
wiele milionów wyświetleń
rzesze fanów
i fun-u z paru wywiadów
nie wiadomo kiedy zdobyłem to ot tak 
nie wiadomo kiedy rapem minęło mi tyle lat
od kiedy zaplanowałem karierę którą mam
i trwa ale to nie był mój plan
fakt, to PAN MI DAŁ TEN CZAS
bym oddał wam mój czas
to pewne
oddałem mu każde pragnienie, marzenie, karierę
ale czy oddałem serce?
nie wiem!

nigdy nie rób tego czego oni chcą
nigdy!
czyńmy dobro innym
nawet jeśli chcą krzywdy
nikt nie ma większej miłości niż osoba
która jest gotowa oddać życie za swojego wroga

Dawca
przejechałem Polskę wzdłuż  i wszerz
znam każde hotel, klub i backSTAGE
WIEM GDZIE JEST DROGA DOJAZOWA DO TYCH MIEJSAC
ZNA każdy mój fan
jak wiele siebie oddaje gdy gram rap
jak wychodzę na scenę to wystawiam serce na tacy
a każdy mój numer nawijam jakby był ostatnim
bo mógłby być ostatnim
to dla nich stałem się ostatni
a po koncercie ostatni biorę kurtkę z szatni
czasami do 5 rano rozmawiam ze słuchaczami
wychodzę pijany choć wcale nie pije
ledwo stoję na nogach, chyba 8 godzinne 
kiedy bliźni mnie prosi o rad e, modlitwę
to ja nie odmawiam, bo dla nich żyje

czasami nie mam jzu siły by grać
z wielkim wysiłkiem wychodzę na świat
rozdałem serce i talent swym braciom
chętnie przyjęli
już nie oddadzą
i nie ma za co
mogę być dawcą
weź jeszcze płaszcz



masz
mogę tak stać nagi
póki w mym sercu jest Pan
mogę tak trwać, tak
czasami tez czuje żal
bywam też sam
jestem człowiekiem a nie jakimś Tau
jestem człowiekiem a nie jakimś tam
mam,,,
bo widzę was
że nie wstydzicie się zła
że nie boicie się zła
a byłem już taki sam
wiesz, ale dostałem ten dar
bierz!

nigdy nie rób tego czego oni chcą
nigdy!
czyńmy dobro innym
nawet jeśli chcą krzywdy
nikt nie ma większej miłości niż osoba
która jest gotowa oddać życie za swojego wroga

Tau - Dawca w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/tau-dawca-tekst-piosenki,t,662357.html

