
2sty x KęKę, Zdjęcie klasowe
Jeden bez wątpienia miał łeb na karku
Drugi parę zegarków
Trzeci topił w sieci że odjebał wuja
Siedzi na przeciw
Siedział czwarty podobno ma już żone
Ta, ostatnio ją widziałem jak zdradzała go z innym ziomem
No wiec chyba jest lachonem
Piąta z bliska niska
Grała z Lindą w filmie te typiarkę co grała na skrzypcach
Szósta porządna była poprawiała majtki
I tak nie było ich widać, kiedy patrzyłeś z dalszej ławki
Siódma pożyczała słuchawki
Ósma w końcu biust ma? Ni!
Ale ma nowy nos jak Megan Fox
Dziewiąta to .. kompan
10 raczej mądra
Słuchała rapu, ale nie mów nic o nowej szkole
11 gonie ..
12 to łoi browar
Ciągle na piździe  to się przerodziło w problem
I w dzienniku 13 mówią na niego 2sty
Jest raperem, w pamięci trzyma zdjęcie klasowe
Co wy siema!

Te czasy
Pamiętam to jak teraz
Co było grane
Choć nie lubię sentymentów
Czasem w przeszłości zaglądam
To wraca jak bumerang
Te szasy
Ta przesżłosć
Pamiętam każdy szczegół, składam ten obraz na biegu

Co tam słychać
Minęło sporo lat
Patrz jak płynie czas
Wolne ławki znałem dobrze
dziś już nie pamiętam was
Nie będę pisał jak mi tęskno
Bo mam swoje życie
Mało czasu
Napiętą codzienność mam
 Nie wiem co słychac
Czekaj , zgadnę
Masz rodzinę, pracę, kredyt
Czy ciągle pewnie z życiem się szarpiesz
Część po rozwodach pewnie
Jak się trzymają dzieci
My mieliśmy pełne domy
Dziś się łatwiej rozstajemy
Młody poszedł do komunii
Się zmieniło na przyjęciu
Tata już nie łoił wódki
Mały swiat lecz duży problem
Dzisiaj chce zrozumieć syna
Żeby pomóc mu cokolwiek
Czasy sa inne
Potrzeby inne
Ale to co wtedy wyszło w nawy 
Siedzi w nas do dzisiaj silnie
Czysta wodą na nowo przemywam głowę
I odkładam stare zdjęcie klasowe
Czas dbać o biznes
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