Tau, Łzy
To nie deszcz to łzy
To nie deszcz to łzy
A my je posiadamy, bo posiadamy łzy, które są oczyszczalnią
Gdy nasze dusze płaczą, wtedy sie oczyszczają
Łzy - wielka łaska od Pana
A w każdej kropli zapisana informacja
Są łzy radości. Łzy, które mówią &quot;boli&quot;
Wiem o tym, przecież wypłakałem morze soli
I nawet jeśli jesteś zły, pragnę być poetą
By wyciskać łzy. Teraz ty!
Chciałbyś się wzruszyć ale już nie umiesz
Dzisiaj rap nie ma duszy, nie ma serca, nie ma sumień
To jest smutne. Mam gorącą duszę jak stare żelazka
Zaraz ją poczujesz, wiesz, drop it like is hot Brat
Świat Cię upuścił, ale ja Cię nie opuszczę człowiek
Skoro chłopaki nie płaczą po co kanaliki łzowe są nam
Mądre słowa, człowiek rodzi się płacząc no zacznij szlochać
Nikt nie patrzy, jesteśmy tu sami
Kiedy spacerujesz nocą ulicami, brocząc emocjami
Mamy suche oczy potrzeba nam wody
Powody? Mam dowody - bez wody tu nie ma nas, płacz
Płaczę prawie codziennie, jak św. Piotr
Kiedy zaparł się Chrystusa każdy popełnia ten błąd
Ważne, żebyś zrozumiał jedną ważną rzecz
Mamy łzy aby płakać nimi, nie żałuj łez
Wyobraź sobie to, jestem łzą
I stoję za powieką twą
Rozsuń ją, powieki są kurtyną no
Poczuj flow i pozwól mi odpłynąć
Płynę, wiszę na szczęście na rzęsie
Następne w kolejce jest Twoje szczęście tylko wypłacz je wreszcie
Nie chcę się puszczać a więc spadam płynę po policzku
Bywam słodki teraz będę słony w morzu rymów
Kapię na dłonie i widzę że zmęczone są
Gdzie jest ten koniec trosk
Chcę być czysty jak łza, silny, silny jak Pan by każdego dnia
Stawać twarzą w twarz z problemami
Nawet Jezus płakał z powodu Łazarza
A gdy wyciągnął go z grobu Łazarz płakał, taka wymiana
Płaczcie z płaczącymi śmiejcie z radosnymi zawsze
Mam pytanie, kiedy ostatni raz płakałeś?
Kiedy ostatni raz płakałaś?
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem
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