
Zyga, Co tu si
1. 
ej posłuchaj człowieku !
Nie osiądziesz tu na laurach
Życie nie przychodzi łatwo
Musisz wylać krew z potem
Stawić czarty faktom
Jednak uważasz że potrafisz się w tym kraju gubić 
To Polska, ona taka jest człowieku spróbuj ją polubić
Tu liczy się uczciwość, honor, szacunek, czysta wiara
Widząc kaptur na głowie, schodzisz z drogi jak pajac
Albo dajesz mi z bara
Tu nie ma reguł, nie ma prawa
Podkarpacka mętalność przychodzi w kilogramach, 
A w tonach cię dopada ludzka głupota którą widzisz
Inni tylko szydzą oczy tu się liczy prosty finizm
Nawet gdy patrzą na mnie jakby mieli mnie dziś zabić 
Bo wyróżniam się z tłumu nie próbuj tego naprawić 
Jarosławskie życie pełne nieoczekiwanych sytuacji 
Nie pójdziemy na łatwiznę podejmij się negocjacji 
Dziś jesteśmy napełnieni satysfakcją, optymizmem
Jutro może zrobić nam na umyśle do śmierci bliznę
Co tu się liczy ? to że sam do czegoś dojdziesz
Musisz mieć siłę  w sobie przyjęć zagraj koncert 
I wiesz tylko z dobrą opinią naszego miasta
Ono ma ten klimat w sobie nie muszę ci udowadniać.
REF.
Co tu się liczy wiesz to że zawsze jesteś  sobą
To się liczy też wyciągnij rękę jeszcze zdobądź
A teraz uwierz w siebie to nasze miasto przestrzelone jest 
Chce byś jak jestem kim jestem.. ( x2 )
2.
Tu liczną się nasze godziny minuty bez przyczyn
Chwile spędzone nad kartką chwile szczęścia i  goryczy 
To pozostanie w wspomnieniach
Tak od teraz na zawsze kolejna myśl mnie nachodzi wtedy znów wyciągam kartkę
Liczą się ludzie którzy potrafią podać ci rękę
A nie przyjaciel który sprzeda ciebie za setkę
To jakieś brednie a ty zaczynasz nagle czuć się sennie 
Jak totalitarny reżim który zobaczysz we mnie
Czasem myślę że pęknę bo czasem mam już dosyć
Fałszywe twarze zdarte jak pyta pokonanie ciemnoty
Ludzie puść się zewnętrznie na których widok mi nie dobrze
I otwórz oczy niejeden taki co dzień o ciebie się oprze
I nie pomoże nawet porsche ani pełen portfel
Pieniądze czasem stają się jak bez wyrazu portret
Ale ty wierz zaślepiony bo to bliski tobie człowiek
Nawet najbliższy w tych czasach jest twoim wrogiem
Więc idź śmiało przez świat
 i staraj się dziękować Bogu że masz dom no i dach
a nie obracasz się w rogu
Bo wszystko co się liczy powoli traci na wartości
Ludzie do tego doprowadzili i zapadną się w nicości.
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