
ZBUKU / Don Istotnie, Zegar tyka
Małe rzeczy, w końcu je doceniam
Ciągle robię błędy właśnie przez to, że się zmienia
Moje postrzeganie tego świata który wpienia
Ludzie grają swoje role, jakby to był serial

Tonąc w plastikach
Niech gra mi muzyka
Tak jak z titanica
Bo jak mam utonąć z tym pieprzonym światem
To daj mi tu chociaż przy kozackich bitach!

Moja muzyka ewoluowała
Zegar tyka, Już nie wnikam
Teraz tylko działam
Wiesz ze kocham podróżować, potrzebuję siana,
Już zwiedziłem kawał świata,
Dumna moja mama

Z nią za rękę, dumna moja mała
Zegar tyka, już nie wnikam,
Teraz tylko działam 
Dam Ci nawet promień słońca jeśli będziesz chciała 
Czas ucieka, cieszmy się tym co nam Bozia dała 

O, wiesz jak, ludzie chcą tylko szczęścia
Tylko zdrowia i miejsca gdzie spokojnie będę mógł dochować dziecka 

O, wiesz jak, ludzie chcą tylko serca
Prawdziwej miłości co od fałszu wokół jest zawsze silniejsza. 

Zegar tyka, całe życie zegar tyka,
Byku cały czas szpon, nie robisz to na chuj oddychasz?
Zegar tyka, całe życie zegar tyka, 
Byku cały czas coś, nie pytaj o to czy się wysypiam x2

Byku całe życie jak jebana karuzela,
Na wozie, pod wozem, byleby Panamera, 
Świruje, nie doceniam już niczego czego nie mam,
Dalej nie dowierzam czegokolwiek się nabiera,
Nie dostaje telefonów „czy idę na melanż”
Jeśli to nie robota byku, to nie odbieram
Chyba ze to mama, moja dziewczyna, moja rodzina i ziomale, bo nikogo więcej nie mam - SIEMA!
Nie czuje presji,
Nie muszę mieć racji, typie wierz mi,
Nie ma jak upadki i tony lekcji,
Dla ziomali jak dla Barcy jebany Messi,
Miłość mam do matki, nie do metki,
Chodzę do jebanej klatki
Nie do recepcji
Nie potrzebuje wakacji by robić selfie,
Wyjebane mam na lajki i na komenty,
(Droga nie tędy) 
Mówię prawdę, ciągle,
Coś z czym większość z was ma jebany problem,
Jeśli zacznę, skończę 
Coś z czym większość z was ma jebany problem,
Kiedy upadnę - progress 
Coś z czym większość z was ma jebany problem,
Do póki nie zasnę, szpondze 
Pracuje i się modlę 

Zegar tyka, całe życie zegar tyka,
Byku cały czas szpon, nie robisz to na chuj oddychasz?



Zegar tyka, całe życie zegar tyka, 
Byku cały czas coś, nie pytaj o to czy się wysypiam x2
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