
Abradab, Liwing da wida zajebiste
Niech będzie królem ten kto co chce nim być ej joł
bliższy ciału podkoszulek, niż królewskie berło
niech mu klaszcze jego grono i się przed nim taje
bo kiedy ja wchodzę - to grono wstaje
to nie ważne ile kto zarabia potem z tego co ma
ale jaką babkom robi jazdę, jaki jest dla zioma
czy jest klatką jego dom i żona
czy poświęca życie szlafrokowi, klapkom, dziadkom, skonam
nie doczekasz się szacunku wierz mi 
postępując samemu bez pomyślunku jeśli
masz styl konwersacji jak po trunku leśnik i 
spodziewasz się tolerancji
nie snij nie kpij nie klnij
bo nie warto, jak musisz popuść sobie
ja stawiam na hardcore i zarabiam na swej głowie
kwotę podpowiem to aniołek garbaty
tematy dla kumatych, a ciulatych na straty, a ty
chcesz być bogaty super, a może duchem
puste przekazy, kto u władzy ten jest dupek
droga do celu dla tak wielu jest zbyt stroma
nie powiesz chyba że przeszkodzi ci byle roman
rozumisz musisz nieść własny krzyż
bo nie uciągnie pusty łeb grubej dupy w zwyż joł
szkoda słów na tym co jest oczywiste
Abra D A B living da vida zajebiste
łyżka ciechciu na chlebciu 
Kamień procę celne oko proszę daj mi
ci nie pozbierani są mi dziś goliatami
dach się pali, trzymam z muszkieterami
atos portos są wygodne, nie uwiera aramis
menciu poświęć się zajęciu
czytaj książki, rób pompki, bierz lekcje trąbki
potknij się i powstań, nie wątpij w moc dań
i poślij rachunek swej wytrzymałości
najprościej oprzeć wszystko na optyce
ktoś widzi popcorn a ja widzę kukurydzę
chowam czego się wstydzę, ukocham i wyszydzę
w której gram lidze, w to niech się bawią kibice
mam rękawice, które grzeją, ale nie mnie
to bezpośrednie nie mniej jest mi przyjemnie
koniec głupotom i kwotom do zapłaty
teraz milcz e nie to zło to, a ty
chcesz być bogaty super, a może duchem
puste przekazy, kto u władzy ten jest dupek
droga do celu dla tak wielu jest zbyt stroma
nie powiesz chyba że przeszkodzi ci byle roman
rozumisz musisz nieść własny krzyż
bo nie uciągnie pusty łeb grubej dupy w zwyż joł
szkoda słów na tym co jest oczywiste
Abra D A B living da vida zajebiste, a ty
chcesz być bogaty super, a może duchem
puste przekazy, kto u władzy ten jest dupek
droga do celu dla tak wielu jest zbyt stroma
nie powiesz chyba że przeszkodzi ci byle roman
rozumisz musisz nieść własny krzyż
bo nie uciągnie pusty łeb grubej dupy w zwyż joł
szkoda słów na tym co jest oczywiste
Abra D A B living da vida zajebiste
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