
A.P. Golden Boy, Ameryka dla byka (polska wersja "Imma star" Jeremaiah)
ref razy 2 
Juz nie masz wiary zmieniles sie
masz wszystko gdzies nic nie obchodzi cie
zrozum to w koncu co mowiono tobie
zyles uluda w amerykanskim snie
Tonie statek a ja w nim jestem tu jak jakis mim
Ameryka konczy sie kiedy w koncu powiem jej nie
myje okna placa mi cash pod stolem ty pewnie to wiesz
to nie grzech czasem i czek jakos musi radzic se czlek
mysle sobie jaki to ma sens to jak na wozku jest breakdance
bez papierow jakos radze se choc policja wciaz przesladuje mnie
ref razy 2 
Juz nie masz wiary zmieniles sie
masz wszystko gdzies nic nie obchodzi cie
zrozum to w koncu co mowiono tobie
zyles uluda w amerykanskim snie
Mam tu wiele zmartwien przyszlosc metna jest czesto klepie biede kumple maja gest
auto nie chce ruszyc jak sie je odpala kiepska rzeczywistosc mnie tutaj rozwala
mialo byc tak pieknie a zycie przyjemne sluchaj propagandy a ja sie zdrzemne
w Hollywood jest tylko jedna ulica reszta to zadupie nieciekawa dzielnica
tylko grubne w oczach na tym sztucznym zarciu bede jak dinozaur szybko na wymarciu
tutaj ostatnio zle w Polsce bardzo zle a wiec mowie sobie nie poddawaj sie
ref razy 2 
Juz nie masz wiary zmieniles sie
masz wszystko gdzies nic nie obchodzi cie
zrozum to w koncu co mowiono tobie
zyles uluda w amerykanskim snie
To wszystko bardzo smieszne nic nie daje nie
te siedzenie w Ameryce to nie marzenie
ta nasza naiwnosc wprawia mnie w zdumienie
razy 2
wszedzie syrena
Ameryka dla byka razy 5
Co za paranoja glupia paranoja jak powszechny zaciag kiedys do woja
nie mam w zasadzie juz szans na green karte 20 tysiecy dolcow za ozenek to nie jest warte
gliny wesza o papiery jak gestapo do cholery ktore pracy juz nie daja bo zaklady upadaja
w glowie czuje ze scigaja choc kasy nie maja gdy I.D. sprawdzaja wlosy deba staja
razy 2
wszedzie syrena
Ameryka dla byka razy 5
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