
TROYA (Aero/Kizo/Spec), Charty
Bo w życiu trzeba być twardym
Szlak jest przetarty
Na co dzień godziny praktyk
Nie mam czasu
Wiec nawet nie pytam
Na czyim twój świat jest oparty

W krokach uparty
Jak już wbijamy – to nie na żarty
Wciąż czuć głód
Wciąż nienażarty
Ja i moje grupa do celu jak charty

Do celu jak charty
Standard to wciąż temat ciepły
Jak croissanty
Lecz pamiętaj że pieniądz jest martwy
Co najbardziej gonią, dostają garby
To larwy
Przed brakiem strach
Przed stratą strach
Dlatego zapierd* jak chart
Na co mi fart jak mam w rękach fach
I Mogę tutaj coś zmienić
Pomoc potrafię docenić
Działać tak że gdziekolwiek bym nie był
Wiem, ze mam swe miejsce na ziemi

Moje ziomki
Wiem ze niektórzy blado
Jednak wciąż się mieli jakoś siano
Co na koniec świata pojadą
Razem lecimy jak stado

Do celu jak charty /3x
Mój skład nienażarty /3x
/4x

Czujesz już oddech na plecach
Mogę obiecać celuje w czołówkę
Za długo miałem te sny o gotówce
Tak długo spałem ze długo nie usnę
Ziomale wciąż na miejscówce
Ja się zawijam, widzimy się wkrótce
Za długo miałem ten przeciąg w lodówce
Jakbym to teraz wytłumaczył córce
Wjeżdżam na kur**
Ten przepis na sukces, to przepis na wers
Pamiętam wszystkie porażki zwycięstwa
Ja nie pisze tekstów, ja lecę w pamięci
Jak jebany James
Celuje w mainstream
Myślisz inaczej, mylisz mnie z kimś
Dziś mam za sobą bandę ziomali
Ja znaczę dokładnie tyle samo bez nich
Przynoszę złe wieści
Opowieści snuje jak bard
Charakter zahartowany jak stal
Nie ugina się kark
Start!
Maszyna ruszyła
To ja to ja
Aero i Kizo
Historii początek, nie kur**** epizod



I w chu** to mam jak inni to widzą

Do celu jak charty /3x
Mój skład nienażarty /3x
/4x

Nie jestem tu bisem jak Tony Soprano
Aero solowo tu kręcę se siano
Mam za sobą ludzi co ze mną tu staną
Wielu ręce brudzi
Ciągle nam mało
Nie sprzedam jak asa
Bo mam parę zasad
Uczyli mnie starsi tu od małolata
Się przekonali na komisariatach
Że nawet jak biją na swego nie gada
Dla mnie to prosta jest sprawa
Jestem białym krukiem ze stada
Twój ziomal się tutaj nie nada
Bo za siano sprzedałby brata
Ja i cały mój skład
oko za oko, gram za gram
każdy z nas taki sam
Troya się ceni nie zagra wam za gram

Do celu jak charty
Każdy z nas zwarty
Diabeł tasuje tu karty
Biegnę do celu jak kur* uparty
Nie przepierd* se zdrowia na party
Jestem tu więcej warty
Bo robię hymny dla ludzi normalnych 
Do końca życia im będę lojalny

Do celu jak charty /3x
Mój skład nienażarty /3x
/4x

--
Premiera pierwszego singla projektu TROYA planowana jest 11.07.2017. Będzie nosił tytuł &quot;Charty&quot;. Za jego produkcję odpowiada PSR. Premiera pełnej płyty najprawdopodobniej będzie mieć miejsce jesienią 2017 roku. Wydawnictwo będzie sygnowane logiem Step Records.

TROYA (Aero/Kizo/Spec) - Charty w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/troya-aero-kizo-spec-charty-tekst-piosenki,t,661876.html

