
A.P. Golden Boy, Na nielegalu (przerobka Moj rap moja rzeczywitosc Peji)
&quot;Na nielegalu&quot;  (przerobka &quot;Moj rap moja rzeczywistosc&quot; Peji)
Mama nie ma racji nie chce wracac z emigracji
choc ma zdolnosc prokreacji nie jest duza wsrod tej nacji
mam juz dosyc masturbacji zadam pelnej penetracji
albo przynajmniej kastracji jestem w stanie desperacji
ciagle widmo deportacji w tej najwiekszej z demokracji
mnozy mysli pelne frustracji i choc cieplo nici z wakacji
nie zazywam tu kuracji zyje wsrod snobistycznej populacji
czesto zmywam brud z elewacji jestem z Polski nie z Alzacji
nie kupuje na Wallstreet akcji to jest bullshit w tej sytuacji
nie zakladam zadnej fundacji ten kraj nie daje satysfakcji
mam spokoj tylko po kolacji pije w weekend zadnych libacji
nie place za chwile ejakulacji ogolnie bez zadnej rewelacji
jezdze junkiem bez dobrej trakcji jest on historia motoryzacji
Kosciuszko w swojej delegacji nie o taka Ameryke walczyl z Pulawskim
ref (razy 2)
U.S.A. to moja rzeczywistosc 
Kalifornia to moja rzeczywistosc
jaka praca taka placa po niej w weekend mam kaca
jestem tym MC co pieprzy jak na nielegalu ciezko
Pieprz to pieprz to mowi kumpel choc ma ciezko
w naszej drogiej Polsce wciaz je kaszke na gesto
wracaj wracaj mowi ziomal ktory byl tu
w dobrych kilku stanach lapal sie robot ze stu
a ja znowu mam dylemat na czynsz nie ma auto sprzedac?
trudno znalezc pare fuch systemowi nie moge sie dac
trzeba zrobic jakis ruch zeby potem miec co wydac
moze mialem skonczyc pare szkol lecz po forse chcialem gnac
teraz robic musze za dwoch by w recesji sie utrzymac
tylko z fifki szybki buch jesli dream swoj chce zatrzymac
Kalifornia fabryka snow ale musze sie zarzynac
i tak nie dorobie sie milionow chyba ze komus dam potrzymac
dotykac nie bede starych balonow bez tego jakos musze wytrzymac
tysiac jest innych powodow by samemu w lozku kimac
lepiej w myslach szukac wzwodow niz za kase z kims sie dymac
starym w Polsce nie wytlumacze ze jestem gorszy niz puszek zbieracze
jarzysz? gosciu jarzysz?
ref (razy 2)
U.S.A. to moja rzeczywistosc 
Kalifornia to moja rzeczywistosc
jaka praca taka placa po niej w weekend mam kaca
jestem tym MC co pieprzy jak na nielegalu ciezko
Kolejna sucz zlamala mi serce
mowi ze bierze rozwod i narazie mnie nie chce
daje na hold karze czekac w kolejce
ja nie jestem jak kon ktory ma lejce 
co za glupie marnowanie mlodosci 
nic dobrego mnie nie moze czekac w przyszlosci 
chyba tylko zupa na kosci
sorry ze tak wylewam me zlosci
Kalifornia jest juz bankrutem 
jestem tu ostatnim Polakow rzutem
niepotrzebnym nikomu z nosa glutem 
wypatrujacym samochodu z kogutem
ref (razy 2)
U.S.A. to moja rzeczywistosc 
Kalifornia to moja rzeczywistosc
jaka praca taka placa po niej w weekend mam kaca
jestem tym MC co pieprzy jak na nielegalu ciezko
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