
3Y Yez Yez Yo, Powiedz
Ref.
Powiedz co jesteś w stanie poświęcić
By mieć to wszystko co tobą kręci
Jaką granicę jesteś gotowy przekroczyć
By to wszystko zdobyć
[zwrotka niemiecka]
Ref. x2
Powiedz co jesteś w stanie poświęcić
By mieć to wszystko co tobą kręci
Jaką granicę jesteś gotowy przekroczyć
By to wszystko zdobyć
Powiedz jak bardzo chciałbyś być numer jeden
Na samym szczycie siedzieć, być poważanym wszędzie
Fortunę zgarnąć w kilkanaście sekund powiedz szczerze
Zabiłbyś za to? czy już sam nie jesteś pewien
Za planem plan, pieniądz twój pan
W głowie pomysły jak tu zdobyć hajs, czyli to co mają inni
Brylanty chcesz, najlepsze blanty, pić cin-cin
Nie robić nic - posiadać talent jak da Vinci
Zazdrość i milczysz i myślisz czy na tyle byli silni
Mieć nie powinni, bo tobie są to winni
Po pierwsze chcesz za dużo, po drugie chcesz za łatwo
Po trzecie za szybko - sam widzisz nie za bardzo
Sen posiadania zniszczył dawno twój rozsądek
Czujesz to człowiek? lepiej już nie zamykaj powiek
Chcesz być Bogiem? to nie film, to nie Bruce Wszechmogący
Choć przyznam szczerze mógłbym mieć tyle mocy
Wierzyć, że to nie realne mimo to idziesz w zaparte
Niecierpliwie czekasz na finanse na ...
Na tą jedną chwilę która zmieni bieg wydarzeń
Nieważne inne twarze na siebie wskażesz?
Pamiętaj o ryzyku, może nie być już powrotu
Po prostu nie spal za sobą wszystkich mostów
Zaszedłeś za daleko no to licznik wyzeruj
Rozum i serce dzieciak - tym się kieruj
Masz plan? - szybko zdobyć hajs
Tak się nie da - jak, jak, jak to?
Żeby szybko zdobyć hajs trzeba ostro się najebać
Masz plan? - szybko zdobyć hajs
Tak się nie da - jak, jak, jak to?
Żeby szybko zdobyć hajs trzeba ostro się najebać
Jaką granicę jesteś gotowy poświęcić człowiek?
Ten obiekt twej zazdrości dosięgnąć zawiści nożem
A może sprzedasz duszę diabłu jak nie chcesz tak tu
W trakcie kiepskiego aktu tańczyć do obcego taktu
Faktu, dla mnie możesz mienić się fałszywym blaskiem
Maskę - nieodzowną część twojej nowej twarzy
Założysz - baw się, nie chcesz dalej słuchać
Nie chcesz śmiać się, no to zgaś mnie albo przewiń
Sięgnij pamięcią wstecz, przypomnij sobie
Kim chciałeś być, co chciałeś mieć powiedz
Dokąd chciałeś dobiec gdy miałeś się zatrzymać
Gdy w końcu to zdobyłeś pogubiłeś się w rozkminach
Oślepiony zyskiem, ogłuszony zyskiem
Z nieprawdziwym piskiem oślepionym flash'a wiskiem
Zaiste, prawdziwe to i proste, że aż śmieszne (aż śmieszne)
Kim chciałeś być powiedz
Ref. x2
Powiedz co jesteś w stanie poświęcić
By mieć to wszystko co tobą kręci
Jaką granicę jesteś gotowy przekroczyć
By to wszystko zdobyć
Masz plan? - szybko zdobyć hajs
Tak się nie da - jak, jak, jak to?



Żeby szybko zdobyć hajs trzeba ostro się najebać [x2]
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