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Nadszedl juz czas by odnowic polski hip-hop
To Golden Boy !!!!!
chlopak nie naopak (razy 9)
Minal juz czas Kalibra i Paktofoniki
stracone pokolenie wola o nowe bity
a dookola gowno i bzdurne patataje
glupie jak Jozef z Bazin kto to w ogole zapodaje?
Nadszedl juz czas by odnowic polski hip-hop
bez zadnych sciem czy dilejow szybko
z nowymi goscmi i dziewczynami
jestes przeciwko czy jestes z nami?
posluchaj tej plyty tworzylem ja od dawna
i gwarantuje ze bedzie ostra jazda
to twoj poczatek przygody z Golden Boyem
nowym Magikiem, Pezetem i Liroyem
nie jestem raperem co urwal sie z choinki
i nie ubieram sie tak jak chca tego inni
pamietam dobrze jak sie to formowalo
wielu w Kaziku rapera widzialo
jestesmy w Unii i sporo sie zmienilo
mnostwo Polakow ojczyzne opuscilo
lecz poprzez hip-hop moga zostac z nami
nie musza wcale byc wyksztalciuchami
to moja misja by budowac ludzi
zapodac tekst co rozmowy rozbudzi
nad powszechnymi czlowieka problemami
bysmy przypadkiem nie stali sie chamami
zrozumiem wszystko wiele w zyciu widzialem
na pewne sprawy swe opinie zmienialem
nie jestem z tych co patrza tylko na siebie
ani zadnym z tamtych co licza gwiazdy na niebie
stapam mocno po ziemi choc jestem marzycielem
spelniam swoje sny choc nie jestem stworzycielem
widze w hip-hopie droge ktora stapac musze
bez niego wiedne i czuje ze sie dusze
w czepku sie urodzilem i zmienia sie w zloto
wszystko czego sie dotkne z wielka ochota
i tak bedzie i teraz bo czuje to gleboko
pod skora w sercu wiem ze bedzie spoko
wiec nie przejmuj sie stary czy sobie poradze
poprzez ta plyte mgly watpliwosci rozrzadze
wiec pomoz mi odnowic to co odnowic trzeba 
nie mozna przeciez czekac na pomoc z nieba
jestem tak blisko i nie zmarnuje tego napewno
jesli mi pomozesz to powiem ci jedno
ze razem stworzymy sciezke dla przyszlych generacji
na nowe dekady bez zadnej sublimacji
to wszystko przyrzekam bo jestem Golden Boy
narazie czao aloha ahoj
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